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ТІЛ  САУАТТЫЛЫҒЫНДАҒЫ  ҚАЖЕТТІЛІК  ПЕН  ТАЛҒАМ 
 

Аңдатпа 

Җазаҗ тілін оҗытып-ҥйретудегі жаңашыл бастамалар, заманауи ҽдіс-тҽсілдер сан алуан болғанына 

җарамастан, ҽлі де тілі шҧбар, айтар ойын жҥйелі, тартымды, тіл мҽдениетіне сай жеткізе алмайтын 

жастар да, ересектер де бар екені белгілі. Җазаҗ тілінің бар мҥмкіндігін пайдаланбай, жасанды сҿз, 

жаттанды тіркестерді жиі җолданатын білім алушылар азаймай отыр. Осындай тығырыҗтан шығар 

жолдарды іздестіру жаҗсы нҽтижелер беріп жатҗаны тағы бар. 

Җазаҗ тілін оҗытуда кҿркем мҽтіннің алар орны ерекше. Студенттердің ҿздік жҧмысын ҧйымдас-

тыру – җазаҗ тілін кредиттік технология арҗылы оҗытудағы ең маңызды мҽселелердің бірі. Жоғары оҗу 

орындарында җазаҗ тілін оҗыту тҽжірибесінде ҧйымдастырылатын студенттердің ҿздік жҧмысы  – 

олардың оҗу-танымдыҗ ҽрекетінің ерекше тҥрі, мемлекеттік тілді жетік меңгеруге бастар бағыт. Тілді 

мҽдениетті, сауатты меңгеру ҥшін кҿркем мҽтінмен жҧмыс істеудің  тҥрлерін білу җажет. Ҽдеби тіл 

нормасы мен грамматикалыҗ заңдылыҗтарды саҗтай отырып, кҿркем мҽтінді оҗыту ҥдерісіне енгізу – 

студенттердің білікті маман, тілді дҧрыс меңгерген сауатты тҧлға болуына да ыҗпал етеді. 

Кілт сӛздер: кҿркем мҽтін, мҽтінмен жҧмыс тҥрлері, ҿздік жҧмысты ҧйымдастыру, тіл мҽдениет-

тілігі, җатысым, җҧзыреттілік. 
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, Zh.A. Kokanova
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NECESSITY AND MINDFULNESS IN LANGUAGE LITERACY 

 

Abstract 

Despite the variety of innovative approaches to the teaching of the Kazakh language and modern innovative 

methods, there are still young people and adults who cannot clearly express their thoughts, speak freely using 

linguistic turns. The tendency remains that there are still fewer students who use artificial words and phrases 

without using the full competence of the Kazakh language. However, there is still a good possibility that the 

search for the right decision will bear fruit and results in the future. 

The significance of the role of literary texts in teaching the Kazakh language is enormous. Organization of 

independent work of students is an integral part of learning the Kazakh language on credit technology. 

Independent work of students is a special kind of learning activity that is directly aimed at the study of the state 

language. In order to acquire a  language, the culture, a student should be able to deal with literary texts as well. 

By knowing grammar rules,  norms of the literary language, and  being able to understand literary texts sand deal 

with them, make students more professional and competent users of Kazakh language.  

Keywords: literary text, types of work with the text, the organization of self-work, speech act, 

communication, competence 
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ПОТРЕБНОСТЬ  И  ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ  В  ЯЗЫКОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ 

 

Аннотация 

Несмотря на разнообразие инновационных подходов к преподаванию казахского языка и 

современных методик, все еще есть молодые люди и взрослые, которые не могут четко выразить свои 

мысли, говорить свободно, используя лингвистические обороты правильным образом. Это ведет к тому, 

что все еще сохраняется тенденция, когда ученики все чаще прибегают к использованию искусственные 

слов и фраз, тем самым не используя компетенции казахского языка в полную силу. Есть все еще 

хорошая возможность того, что поиск верного решения принесет свои плоды и результаты в будущем. 

Значима роль художественных текстов в преподавании казахского языка. Организация самостоятель-

ной работы студентов является неотъемлимой частью обучения  казахскому языку по кредитной 

технологии. Самостоятельная работа студента по казахскому языку в высшем учебном  заведении  является 

особый вид учебной деятельности, который напрямую направлен на изучение государственного языка. 

Чтобы овладеть языком и культурой,   необходимо научиться искусству работы с текстом. Соблюдая 

правила грамматики и нормы литературного языка, внедряя в процесс  чтение художественной литературы, 

не трудно будет студентам стать квалифицированными и компенетными пользователями языка. 

Ключевые слова: художественный текст, виды работы с текстом, организация самоcтоятельной 

работы, культура речи, коммуникация, компетенция. 

 

Кіріспе. Җазаҗстан Республикасындағы мемлекеттік тіл – җазаҗ тілі екендігіне дау жоҗ. Дегенмен, 

тҽуелсіздік алғалы ширек ғасырдан артыҗ уаҗыт ҿтсе де, кҿптеген мекеме, ҧйымдарда, кеңселер мен 

кҽсіпорындарда ҽлі де орыс тілі басымдыҗҗа ие боп отыр. Оған тҥрлі себептер бар. Ең басты себеп – 

җҧжат тілі орысша дайындалуында жҽне җызметкерлердің җазаҗ тілін аударма тіл ретінде җолдануында 

деуге болады. Җҧжаттарды, тҥрлі заңнамалыҗ актілерді, іс җағаздарын алдымен орысша дайындап алу 

ҥрдісі басылмай отыр. Бҧндай җҧжаттар кҽсіби аудармашыларға берілсе жаҗсы, ал җазаҗша біледі деп 

берген жауапты тҧлға бҧл салада тҽжірибесіз болса, онда мағынасы тҥсініксіз, тілі орашолаҗ, стилі ауыр 

җойыртпаҗ шығатынын кҥнделікті ҿмір кҿрсетіп отыр.   Негізінде, адамдар арасындағы тілдік җарым-

җатынастың екі тҥрі бар: бірі – ауызша  тіл, екіншісі – жазбаша  тіл. Ауызекі тілде адамдар ойын, пікірін 

сҿйлеу арҗылы жеткізеді. Жазбаша тілде ой-пікір белгілі бір жҥйеге тҥсіріліп, тілдің грамматикалыҗ заң-

дылыҗтарына җатаң бағындырылады, ҽдеби тіл нормасына негізделеді. Сондыҗтан ауызекі тіл мен 

жазбаша тілдің ҿздеріне тҽн ауызша айтылуы немесе жазбаша берілу тҽсілі (стилі) болады. Сол сияҗты іс-

җағаздарының, кҿркем шығармалардың, маҗала, хат, т.б. тҽрізді мҽтіннің ҿзіне тҽн баяндау, сҿз җолданыс 

ерекшеліктері бар. Җазаҗстанның ел ретіндегі іргесін берік етеміз десек, тіліне де аса мҧҗияттылыҗпен 

җарауды тоҗтатпауымыз җажет. Ол ҥшін мектеп жасындағы балаларды ғана емес, жоғары оҗу орын-

дарында оҗитын жастарды да дағдыландырғанымыз жҿн.  Җазаҗ мектебін бітірген жастардың кҿбі ана 

тілінде сауатты сҿйлегенімен, жазба тілде барлығы шеберлік танытады дей алмаймыз. Ал ҿзге тілді 

жастар ҥшін җҧнарлы җазаҗ тілінде пайымды, тартымды, сҿз мҽдениетін игеріп сҿйлеу җиынға соғары 

аныҗ. Ҽрине, ҧлты басҗа болса да, җазаҗ тілін терең меңгерген жастар мен ересектердің саны артып келе 

жатҗандығы җуантай җоймайды. Десе де, бҧл тҧста мҽселе  жалпы кҿпшілік жастар тіліндегі җазаҗ тілінің 

сапалы ҽрі мҽдениетті җолданылуы жайында болып отыр. 

Әдістеме. Жоғары оҗу орындарында оҗитын студенттердің  сҿйлеу тілін мҽтін арҗылы жаттыҗты-

рып, жаттығулар жҥйесін  дамыту – ҿзекті мҽселе. Балаға тілді ҥйретіп, дамытуға җатысты ҧлы ғалым 

А.Байтҧрсынҧлының ҧсынатын  тиімді ҽдіс-тҽсілдер мен җағидаларының кейбірін мысалға алуды жҿн 

кҿрдік. «Оҗушыға арналған материалдар аса тҥсінікті болуы шарт.  Мҽтін кҿрнекілік жағынан, танымды-

лыҗ жағынан җазаҗ баласының ҧғымына таныс жҽне жаҗын болуы керек.  Тілді оҗытуда маҗал-мҽтелдер, 

наҗыл сҿздер, мысалдар, җызыҗ ҽңгімелер маңызды орын алуы җажет. Тілді оҗытуда тіл ҧстартуға, кҿр-

кемсҿзге де ден җойғаны дҧрыс» [1, 176]. Җазаҗ тіл ғылымының негізін салған А.Байтҧрсынҧлының 

җағидалары мен тиімді тҽсілдерін іске асырып, жас ҧрпаҗҗа аса оралымды, бай җазаҗ тілінің мҥмкіндігі 

мен сҿйлеу мҽнерін ҥйрете білсек, олардың ойы озыҗ болады, тілі дамиды, сҿздік җоры байи тҥседі. Җазір-

гі җазаҗ тілі сабаҗтарында ҿздік жҧмыс тапсырмасы болсын, практикалыҗ сабаҗ болсын,  мҽтін мҽселесіне 

айрыҗша кҿңіл бҿлу җажет. Мҽтіндер білім алушыларды елжандылыҗҗа тҽрбиелейтін, ҿзіндік парасат-
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пайымын җалыптастыратын, алған білімінен җорытынды жасай білетін деңгейде болуы шарт.  Мҽтіннің 

җҧрылымдыҗ, мазмҧндыҗ ерекшеліктері назардан тыс җалмау керек. Бҥгінгі кҥннің тілек-талабы тҧрғы-

сынан білім мазмҧнын жаңарту, ҿмір талабына орай дамыта оҗыту, оҗытудың жаңаша ҽдіс-тҽсілдерін 

 җолданып,  заман  ағымына  жауап беру оҗытушыларға жауапты істер жҥктейді. Мҽтін – ҿзіндік белгі-

лері, жҥйесі, сипаты, формасы, мазмҧны, ҿлшемдері мен җҧрылысы бар ҿте кҥрделі тілдік категория.  

Кҿркем мҽтін стильдік жағынан бірнеше жікке бҿлінеді. Мҽтінді оҗып, мазмҧндау, одан ҿзіне тағылым 

алу, җорытынды жасау, автордың астарлы ойын ҧғыну орыс тілді студенттерге оңай алынатын җамал 

емес. Шындыҗҗа жҥгінсек, тҽжірибеде кҿрсеткендей орыс тілді студенттердің кҿбі орта мектептен 

ауызша баяндау, яғни сҿйлеу тілін меңгермей келеді. Ауызша сҿйлесу, ҽңгімелеу дағдысы жетілмей, 

мҽтінді ҽңгімелеп, баяндап бере алмайды. Мҧның себебі орыс мектебіндегі җазаҗ тілін оҗытуда кҿбіне 

грамматикаға баса мҽн беріп, тілдік җҧзыреттілікті меңгертпеуде, мҽтін бойынша жҧмыс жасалмаудың 

салдарында жатыр деп ойлаймыз. Кей студенттер җазаҗ тілді мҽтінге ҥрке җарайды, оҗығанда айтылу заңы 

ескерілмейді, оның не оҗып отырғанын сіз мҽтінге җарамасаңыз, тҥсінбей де җаласыз.  Җазаҗ тіліне бері-

летін аз уаҗытта кҿп нҽрсе тындыру жоғары оҗу орындағы оҗытушыларға сын болып тҧрған уаҗытта 

жҥрміз.  Җазаҗ тілін оҗытатын ҧстаздардың ерекше міндеті – студенттердің ауызша сҿйлеу тілі мазмҧнға 

бай жҽне мҽнерлі, кҿркем болуы ҥшін мҽтінді дҧрыс меңгерту. Бҧл орайда кҿркем мҽтін арҗылы жаттыҗ-

тыру – тартымды тҽрбие. Ол ҥшін, студенттерге,  біріншіден, мҽтіннің негізгі мҽнін, мазмҧнын тҥсіндуге 

жетелеу. Екіншіден,   мҽтінге таҗырып беру. Ҥшіншіден,  мҽтінді баяндай білу. Тҿртіншіден,  жоспар 

бойынша мҽтін мазмҧнын ҽңгімелеу тҽсілдерін меңгерту җажет. Студент кҿркем мҽтін астары бойынша ҿз 

пікірін айта ала ма?  Пікір айту негізінен ҥш басҗыштан тҧрады:  наҗтылау, дҽлелдеу, җорытынды жасау.  

«Наҗтылау – дҽлелдеудің алдындағы кіріспесі іспеттес. Сондыҗтан наҗтылау хабарлау немесе сипаттау 

тҥрінде айтылады. Ал дҽлелдеу – пікірдің ең негізгі тҥйіні. Дҽлелдеу ҥшін материал жеткілікті болып, 

барынша жҥйелі, дҧрыс баяндалуы тиіс. Җорытынды бҿлімде ең негізгі пікірді жинаҗтап бере білу керек. 

Кейде дҽлелдеу ҿте аныҗ, тҥсінікті болатын жағдайда җорытындының җажеті болмауы да мҥмкін [2]. 

Пікірлеу мҽтіні – бір нҽрсені дҽлелдеу, бекіту маҗсатында мысалдар, салыстырулар, ойлар келтіру арҗы-

лы ғана ой җорытындысын жасауға арналған тҥрі. Пікір айту мҽтіннің җиын формасы, сондыҗтан пікірді 

тезис, тезистің дамуы, җорытынды жасау деп шартты тҥрде жіктеп алу җажет.   

Студенттерге җазаҗ тілін кҿркем мҽтін арҗылы оҗытудың негізгі маҗсаттарының бірі – олардың  

сҿздік җорын, ауызша жҽне жазбаша сҿйлеу тілін, сҿйлеу мҽдениетін җалыптастыру.  Ҧлы ғалым Ахмет 

Байтҧрсынҧлы «баланың тҥсінбей җалған сҿзі – топтастыҗтың бастамасы» дейді. Сондыҗтан, білім 

алушының тҥсінбеген сҿзге җате мағына немесе балама тауып, нҽтижесінде сҿйлемді җате тҥсінуі жиі 

кездеседі. Ҿз тҽжірибемізден айтар болсаҗ, бір студент мҽтіндегі жетім баланың атасының басына баруын 

тҥсінбеген. Менен орысшалап, басына бару дегенді жазушы не ойлап жазған, қалай адам шалдың басы-

на баруға, яғни шығуға болады деп сҧрағаны есімізде.  Келесі бір студент орысша мҽтіндегі «кҿктемде 

ағаштар бҥршік жаяды, жапыраҗ атады» (Весной на деревьях распускаются почки) деп берілген сҿйлемді 

сҿздікпен җазаҗшалап ағаштар бетімен кетеді деп аударған. Мҧндай мысалдар тҽжірибеде кҿптеп 

кездеседі. «Егер кітапты оҗи җалсаң, оҗыған нҽрсеңнің негізгі ойын кҿңіле тоҗи біл» дейді ҧлы ойшыл 

Сенека. «Артыҗ ғылым кітапта, Ерінбей оҗып кҿруге» дейді хакім Абай. Абаймен ҥндес пікірді Мҧхтар 

Ҽуезов те келтіреді: «Ҽр адамның ең жаҗын досы – бала кҥнінен кҿрге дейін бірге еретін ҿмір досы – 

кітап болғанда, сол нҽрлі достыҗ ең ҽуелі ҽдебиет кітабымен достасудан басталады» [3,284].  Демек, кітап 

оҗу, кҿркем мҽтін сырына ҥңілу білім алушының ҿзін ҿзі дамытуына, адамдыҗ болмысын җалыптас-

тыруға, оралымды, мҽдениетті тіл иесі болуға жетелейді.  

Нәтижелер. Оҗыту ісінде сҿздік җорды дамытуда җойылатын талаптар мен җажеттіліктерді естен 

шығармай, дҧрыс жҥзеге асыру арҗылы студенттердің тілін байытып, җазаҗ тілінде еркін де шебер 

сҿйлеуге машыҗтандыруға болады. Сҿздік жҧмысының ең маңызды міндеті олардың ауызекі сҿйлеуде 

җолданатын лексикасын толыҗтыратын сҿздерді белсенді ету.  Бҧндай кезде сабаҗ барысындағы тҥрлі 

ойындар жаҗсы ҽсер етеді, кҿркем мҽтіннің ашылуына жҧмыс істейді. Олардың җатарында рҿлдер арҗылы 

мҽтінге җойылым жасау, сахналанған кҿріністер жатады. Сондай-аҗ «Шығарманы таны» ойынын да 

ҿткізуге болады. Мҧнда оҗыған шығармаларының җаншалыҗты есте җалғанын сынау ҥшін ҽр шығарма 

сюжетінен ҥзінділер айтылып (мҧны не оҗытушы, не бір студент келесі студентке җарата айтады), җай 

шығарма екенін, авторы кім екенін тапҗызу. Мысалы,  «Жас жігіт ҧйыҗтай алар емес. Таңертең тҧрғанда 

кҿзімен җыз жатҗан отауды іздеді. Мына бір шетте тҧрған кішірек отау аға-жеңгесінікі болар. Мҥмкін 

арман болған җыз сол отауда болар. Таңертеңгілік шайға җыз келмеген соң, жігіттер амалсыз җош айты-

сып, җимай-җимай кете барды» (Бұл «Абай жолындағы» Абайдың Тоғжанды алғаш кҿруінен кейін бастан 
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кешкен сезімі). Жауап берушіге, не бҽріне ҿз  жауаптарын  жаздырып алу керек. Сонда студенттің білімін, 

сҿз саптауын, ой җҧрауын баҗылап, җате жерлерін тҥсіндіре отырып, ҥйретуге болады.   

«Оймақтай ой» ойыны. Бҧл ойында студенттердің оҗыған шығармаларын җаншалыҗты тҥсінген-

дерін аныҗтау маҗсатында шығарманың идеясына, мазмҧнына, оҗиғаға, кейіпкер мінезіне байланысты 

маҗал-мҽтелдер немесе сол шығармада кездесетін наҗыл сҿздерді, негізгі ойды жаздырту.  

«Ҧлы аҗынның бес асыл дегені ............ 

Бес нҽрседен җашыҗ болу керек, олар............» Осындай тапсырма бергенде, олар жазып җана җоймай, 

есте саҗтау җабілетін де дамытады.   

«Кейіпкерді таны» атты баҗылау жҧмысын ҿткізуге де болады. Онда ҥш шумаҗ ҿлең немесе 

кейіпкер іс-ҽрекетінен прозалыҗ шығармалардан ҥш ҥзінді беріледі. Оның екеуінде, екі шумағында бір 

кейіпкердің, ал ҥшіншісінде ҿзге бір шығарма кейіпкері туралы айтылады. Осы «артыҗ» нҧсҗада кім 

туралы айтылғанын аныҗтау. Бҧл тапсырма білім алушыларды зеректілікке, шығарманы мҧҗият оҗуға 

тҽрбиелейді.  Мысалы, «Җҧм мен тас» ҽңгімесін  алайыҗ:  

«Ертеде екі дос шҿл далада жолаушылап келе жатады. Бір кезде сҿзден сҿз шығып, екеуі алдында 

ҧрсысып, артынан тартысып җалады. Сонда біреуі җатты ашуланып, екіншісін ҧрып жібереді. Досының 

ҧрғаны жанына җатты батады, біраҗ ол ештеңе деместен  җҧмға былай деп жазып җояды: «Бҥгін мені жан 

досым ҧрды!»    

Кҿпке дейін сҿйлеспей, ҥнсіз жҥріп кешке бір ҽдемі жасыл шҿпті кең далаға жетеді. Бҧл жерде таудан 

басталып ағатын, жазыҗ жерге келгенде кеңейіп, ҥлкен ҿзенге айналатын мҿлдір су бар еді. Суды кҿріп 

екі дос бірден ҧмтылады.  Бір кезде досынан таяҗ жеген екіншісі батпаҗҗа аяғы кіріп шыға алмай җинала-

ды.  Тіпті тҧншығуға айналып, ауа жетпей, демі тарыла бастағанда, досы кҧтҗарып җалады. Батпаҗтан 

кҧтылып, су ішіп, кҥш жинап алғаннан  кейін, ҥлкен тастың ҥстіне ойып тҧрып: «Бҥгін мені жан досым 

ҿлім аузынан җҧтҗарып җалды»  деп жазады. 

Оның бҧл жазуына таңырҗаған жолдасы:  

– Ҧрған кезімде җҧмға жаздың, ал енді не ҥшін тасҗа жазып жатырсың? - деп сҧрайды. Сонда досы: 

– Біреу бізге жамандыҗ жасаса, оны җҧмға жазғанымыз дҧрыс, кешірім самалы оны ҿшіріп кетсін. Ал 

біреу жаҗсылыҗ жасаса, оны тасҗа ойып жазайыҗ, оны ешҗандай жел ҿшіре алмасын!» (Ғаламтордан 

алынды) 

Осы ҽңгімеден  ҽрекеттер сипатталатын тҧстар кішкентай җағаздарға жазылып таратылады, алайда 

бҧл параҗшаларда осы ҽңгімеде кездеспейтін, басҗа бір кейіпкердің де ҽрекеті жазылады. Мысалы, ҧлы 

педагог Ы.Алтынсариннің «Бай баласы мен жарлы баласы» ҽңгімесіндегі Ҥсенге җатысты бір эпизодты 

алуға болады. Сонда ҽр студент ҿзіне берілген параҗшаға җарап отырып, кейіпкер җай шығармадан 

алынғанын, неге бір нҧсҗаны артыҗ деп санайтынын, җалған екеуін не байланыстырып тҧрғанын айтып 

береді. Бҧл тҽсіл ҿз кезегінде олардың мҽтін оҗуда мҧҗият болуын ғана емес, пікірін дҽлелдеуге де 

ҥйретеді. Осындай амал, тҽсілдерде дедукция җолданылады. Дедукция дегеніміз – жалпыдан жекеге җарай 

жасалынатын ой җорытындысы [4,45]. Яғни бҧл берілген екі нҧсҗадан шығатын җорытындыны жақсылық 

жасау – жаны игі адамдарға тҽн қасиет деп  тҥйіндеуге болады. Оҗылған, тыңдалған мҽтіндерден 

студенттерге пайымдату, җорытынды жастау -  тіл байлығына жетелейтін тҽсіл.     

Талқылау. Җазаҗ тілін ҥйретуде жазылымның атҗарар җызметі орасан. Оҗытушының таңдаған 

тҽсіліне җарай жазылымды меңгерту жолдары ҽр тҥрлі болады. Мысалы «Тҥркінің қырық жаны» деген 

мҽтінді оҗып беріңіз.   

«Ертеде Осман империясында шенеуніктер ана тілінен айнып, іс җағаздарын жҥргізуде, ауызша 

сҿйлеуде тек шеттен келген ҥш тілді (араб, грек, парсы) ғана пайдаланғаны тарихтан белгілі. Ал тҥрік тілі 

тек тҥріктердің ғана отбасынан, ошаҗ җасынан аса алмай җалған. Бҧл тіл Осман империясындағы медресе-

лер мен былайғы оҗу орындарына да енгізілмеген ҿгей тілге айналған. 

Осман тҥркі мемлекеті неше ғасыр ҿмір сҥрсе де, еңсесін кҿтере алмаған тҥрік тілінің тазалығы ҥшін 

ол елде ҥздіксіз кҥресіп келген кҥштің болғанын да  айтумыз керек. Ол – ҽдиебетшілер кҥші еді. Тҥркияда 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХІХ ғасырдың басы шамасында ҧлт тілінің тазалығы жҽне оның елдегі ҥстемдігі 

ҥшін кҥресуші ҧлтжанды азаматтар да шыға бастайды. Олар ҽуелі ҿздерін «Жаңа османдыҗтар», соңынан 

«Жас османдыҗтар» деп атады. Бҧлардың отаншылдыҗ сезімінің оянуына аталған уаҗытта ел мҽдениеті 

тҿрінен орын алған Омар Сейфутдин, Рафих Халид, Халид Зия, Махмет Рауеф шығармалары, халыҗҗа аса 

тҥсінікті прозашы-романшылар шығармалары да җатты ыҗпал еткен еді... 
Тҥркиядағы тіл саясаты 1923 жылғы революциядан кейін ғана жолға җойылды. Мҧның басы тҥрік 

тілін араб, парсы тілдерінен кірген сҿздерден тазарту, олардың орнына орхон, ҧйғыр жазбаларынан 
алынған кҿне тҥрік сҿздерін енгізуден, тіпті кей жағдайларда тҥбірі җолдан жасалған тҥрік сҿздерімен 
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алмастырудан басталған. Бҧрынғы араб ҽріптері латын ҽріптерімен ауыстырылады. Бҧл җозғалыстың 
басында Кемал Ататҥріктің ҿзі тҧрып еді. 

Ататҥріктің тіл жҿніндегі реформасы «Жер тҥрікше сҿйлемейінше, ел тҥрікше сҿйлемейді» деп, 
атауларды да тҥгел тҥрікшелендіруге мҧрындыҗ болған. Җалалардағы «Армян», «Грек», «Араб» деп 
аталатын җала бҿліктерінің атын жойып, тҥрікше ататҗызған. Басҗа халыҗтар тіліндегі атаулар тҥрік тілі 
ҽуені бойынша аталып, заңдастырылған... 

Тҥрік елінде бҥгінде жер де, кҿк те, аспан да, атырап та, тау да, тас та, җала да, кҿше де тҥрік тілінде 
ғана сҿйлейді» [5, 28]    

Студенттерге осы мҽтін бойынша бірінші тапсырма ретінде жоспар җҧруды беріңіз. Егер білім 
алушылардың кейбірі жоспар җҧруға дайын болмаса, мынадай ҥлгі ҧсыныңыз: 

1. Шетке җағылған тҥрік тілі. 
2. Тіл ҥшін кҥрестің кҿшбасшылары.   
3. Кемал Ататҥріктің реформасы. 
4. Тҥрік елінде тау мен тас та тҥрікше сҿйлейді. 
Екінші тапсырмаға мҽтін мазмҧнын ашатын сҧраҗтарға сҥйене отырып, жазбаша жауап беруін талап 

етіңіз:  
1. Тҥрік тілі җай кезде җҧлдырау кезеңін бастан кешірді? 
2. Тҥрік тілін җандай тілдер алмастырды? 
3. Сол кездегі ҽдебиетшілер не ҥшін кҥресті? 
4. Ҧлтжандылыҗ җасиетті оятуға тырысҗандар кімдер еді? 
5. Кемал Ататҥріктің реформасы бойынша баламасы жоҗ сҿздер җалай алынды? 
6. Ҿзге тілдерден енген атаулардың айтылу мҽнері җалай болды?  
Оҗытушының жазылымға җатысты осылай ҥлгілерді ала отырып, жан-жаҗты дайындыҗпен келуі 

білім алушылардың тілін дамытып җана җоймай, ойының ҧшҗыр, санасының зерек болуына да ыҗпал 
етері сҿзсіз. Бҧлардан бҿлек, сабаҗ арасында жағдаяттыҗ тапсырмалар, іскерлік ойындар ҿткізу де ҿз 
нҽтижесін береді.  Мысалы, «Ұсынылған жағдаят негізінде ресми-іскери (іскери хат, ҿтініш, қызметтік 
хат, түсініктеме, сенімхат, ұсыныс жҽне т.б.) құжаттарды рҽсімдеңіз, жазыңыз.  

14 жастағы ініңіз «Атамекен» кешенінде экскурсия жҥргізушілеріне арналған сынаҗтан сҽтті ҿткенін 
айтып келді. Алайда ол ҽлі кҽмелеттік жасҗа толмағандыҗтан, оның аҗылы негізде жҧмыс істеуіне ата-ана-
сының  рҧхсаты җажет екен. Олар жазатын ресми хатты сіз дайындап бермек болдыңыз. Астана җаласын-
дағы «Атамекен» «Җазаҗстан картасы» этно-мемориалдыҗ кешенінің директоры атына җолхат жазыңыз». 

Осы жағдаятты оҗып, җолхатты жазуға кіріскен студенттерге җажет болса, тиісті җалыптарды 
(шаблондарды) ҥйретуден җашпаңыз. Оларға сіздің кҿмегіңіз аса кҿп болмасын, сіз тек жетелеуші 
міндетті ғана алыңыз. Олардың жазған җолхаттарын ерінбей оҗып, тиісті тҥзетулер енгізген соң, маҗтап 
җойыңыз. Сіздің маҗтауыңыз оларды шабыттандырып җана җоймай, җазаҗ тілін сҥюге сеп болатынын 
естен шығармаңыз.  Егер топта җазаҗ тілін жаҗсы білетін білім алушылар саны айтарлыҗтай болса, оларға 
жағдаятҗа җатысты екінші тапсырмаңыз «җалтаңызда» дайын тҧрсын. Ҥлгі ретінде мына ҽдісті кҿрсете 
кетейік:  «Сізге  сайыста  жаҗсы ҿнер кҿрсетіп, жҥлделі орын алған досыңызға  алғыс хат мҽтінін дайын-
дауды тапсырды. Оның табандылыҗ, маҗсаткерлік, жеңіске деген җҧлшыныс җасиеттерін ашатын сипат-
тағы хат мҽтінін дайындаңыз», т.б.  

Осындай жағдаяттыҗ тапсырмаларға негізделген іскери җазаҗ тілін де орайластырып, сабаҗта җол-
данудың пайдасы кҿп болмаҗ. Ҽрине, бҽріміз білетіндей, кез келген жоғары оҗу орындарында бекітілген 
типтік бағдарлама негізінде курс жҧмысы ҧйымдастырылады. Дегенмен, оҗытушының шеберлігіне 
байланысты сабаҗтың җҧрылымын толыҗтырып, мазмҧнын тартымды етуіне кедергі болмайды. Сабаҗ 
барысында эссе жаздырту җажеттілік җана емес, җҧлшыныс та туғызатындай болуы тиіс. Ол ҥшін ҧстаз-
дың ҿзі шығармашыл, ізденімпаз, танымы терең болғаны абзал. Эссеге тек таҗырып беріп җана җоймай, 
алдымен жетелеуші сҧраҗтар беріп алған дҧрыс болады. Мысалы,  «Ӛзіңді тану» деген таҗырып беріп 
кҿріңіз. Эссе таҗырыбы жан-жаҗты ашылуы ҥшін бір біріне сҧраҗтар җойғызыңыз. Арасында ҿзіңіздің де 
җояр сҧрағыңыз болсын:  

1. Қиындыққа қарсы тұру да бақытқа бастайды дегенмен келісесің бе? 
2. Ҿзіңді ҿзің тани алдың ба? Сен қандай жан екенсің? 
Студенттермен сҧраҗ-жауап алмасып болған соң, жазылымды бастатыңыз. Җажет болса, эссеге 

җатысты җыстырма җҧрылымдар мен шылаулар, тірек сҿздер жҽне сҿз тіркестерін ҧсыныңыз. Ҿзіңіз де 
студенттермен җатар жазып отырыңыз. Оларға белгілі бір уаҗытта жазып болуын ескертіңіз. Жинап алған 
соң, «Ал енді менің сіздерге ҿтінішім бар, мына мен жазған пайым сҿздерді оҗып шығыңыздар. Ҥйде осы 
ойларды ары җарай җалай толыҗтырып айтуға болады, соған дайындалып келіңіздер» деген тапсырма 
беріңіз.  
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«Ҽр нҽрсенің байыбына барып, ой толғау – кҿркемдік таным аясын қалыптастырады. Жаратылыс 
шындығына үңілу, сұлулық сипатын тану – рухани жан жылуына бҿлейді. Ежелгі ұлы ойшылдарды да 
толғантқан осы таным сұрағын сен ҿзіңе қойып кҿрші. Сонда сен ең алдымен ҿзіңді тану ең басты 
таным екенін түсінер едің».      

Жҥйелі, сырлы, ойлы җҧрастырылған сҿйлемдер сіздің студенттеріңіздің де  осылай жазуға, сҿйлеуге 
ҧмтылатынына себеп болады. Сабаҗтағы тҥрлі тҽсілдер білім алушылардың җызығушылығын арттыра-
тындай деңгейде болғаны дҧрыс. «Шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу җҧралдарының (теңеу, эпитет, 
ауыспалы мағынадағы сҿздер, җайталау, ҿлең җҧрылысы) мағынасын аныҗтау ҥшін «Суретті ҽңгімеле» 
ҽдісі ҧсынылады. Бір бҿлігі берілген сурет бойынша ҽңгімелету, суреттегі оҗиғаның басын жҽне соңын 
болжату арҗылы тапҗызу. Оҗушыларға сурет кҿрсетіліп, ҽңгімелетіледі, сол жердегі җажетті ҥзінділерді 
мҽнерлеп оҗиды. Җажет болған жағдайда ҽңгіменің жаңа сҿздерін алдын ала ҥйретуге болады. Сурет 
ҽңгіменің бір бҿлігі екені ескертіледі. Оҗушыларға суретте бейнеленген сҽттің алдында не болғаны жҽне 
кейін не болатыны болжатылады. Оҗушылардың ҿз ҽңгімелері тыңдалғаннан кейін ҽңгіменің толыҗ 
нҧсҗасы оҗып беріледі. Оҗушылар ҿздері җҧраған ҽңгіме мен ҽңгіменің шынайы сюжетін салыстырады» 
[6,159] дегендей, сабаҗта ойын тҽсілдері де маңызды рҿл атҗарады. «Неотъемлемой частью формирова-
ния коммуникативной компетенции в процессе овладения иностранным языком является сценическая 
интерпретация литературного текста. Данная методика представляет собой один из множества приемов 
сценической игры. При чтении литературных текстов на иностранном языке обучающиеся  воспри-
нимают, понимают и интерпретируют его в инсценировках, ролевых играх. Литературный текст 
становится художественным материалом для сценической игры в учебной группе или для представления. 
Эта методика может использоваться на любом этапе обучения иностранному языку и иметь успех, 
поскольку он позволяет раскрыться, проявить себя, перебороть страх перед ошибками обучающимся с 
любым уровнем. В сценической игре участвуют все студенты группы» [7,85] деген пікір де ойымызды 
наҗтылай тҥсері аныҗ. 

Мҽтіннің хабарлау тҥрі белгілі бір уаҗытта болған, себеп-салдарлыҗ байланысҗа тҥскен оҗиғалар 
жҿнінде баяндалатыны белгілі.  Кҿркем мҽтінмен жҧмыс жҥргізгенде бірнеше дағды жҥзеге асады. 
А.Байтҧрсынов «Сҿзден ҽдемілеп ҽңгіме шығару ҿнері ҥй салу ҿнеріне ҧҗсас» деп тегін айтпаған [3,66]. 
Жаҗсы, пайымды сҿйлеу, мҽтінді жҥйелі мазмҧндау – сҿз ҿнерінің айшыҗты болуына, сҿздің дҧрысты-
ғына, тілдің аныҗтығына, дҽлдігіне, кҿркемділігіне, тіл тазалығына байланысты җалыптасады.  

Қорытынды. Кредиттік технология талаптарына негізделген оҗытудағы җазаҗ тілі курсы дамып, 
жетіліп келе жатҗан, тҥрлі тҽсілдерге, жаңашыл бастамаларға негізделген пҽн ретінде ерекшеленеді. Білім 
алушылардың деңгейіне җарай  җҧрастырылған жаттығулар, тапсырмалар негізінен аҗпараттыҗ җырымен 
сипатталса, екінші жағынан студенттердің ҿзіндік ізденуі, шығармашылыҗ белсенді ҽрекеттерін дамытып, 
жетілуіне ыҗпал етеді. Оҗу ҥрдісі кезінде оҗытушы мен студенттің җарым-җатынасы «субъект-субъекті-
лік» ҽрекетіне җҧрылып, кҿбіне оҗытушы студенттерге бағыт-бағдар беруші, кеңесші ретінде җызмет 
жасайды.  Сабаҗта таңдалған тҽсілдердің җайсысы болмасын, білім алушылардың җазаҗ тіліне деген 
җажеттілігін толыҗтай җамтамасыз ететін, мемлекеттік тіл җолданысын арттыратын, сҿйлеу мҽдениетінде 
ҿрескелдікке жол бермейтіндей талаппен дайындалғаны абзал. Жоғарыда айтылғандай ҽңгіме желісі 
бойынша орындалған жҧмысты топтарда немесе жҧптарда талҗылау,  ҽңгіме туралы ҿз ойларын ортаға 
салу жҽне пікір алмасу студенттердің җысылмай, еркін сҿйлеуіне жетелесе, шаҗыру җағазы, хат, ашыҗхат, 
электрондыҗ хат, кҥнделік жаздыру тапсырмалары іскери җҧжат тіліне дағдыландырады. Жекелей, 
жҧптыҗ, топтыҗ жҧмыс тҥрлерінің бірінен кейін бірін таңдай отырып, сабаҗтың тҧтас җҧрылымын 
жоспарлау да жаҗсы нҽтиже береді.  Осындай ерен еңбектердің артында тіл сауаттылығындағы җажеттілік 
пен талғамның биік ҿресі тҧрады. 
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Abstract 

The article is devoted to the formation of language competence as the main task of learning a language as a 
foreign one. There have been literally reviewed the concept of language competence as well as the study of a 
professional foreign language competence. The authors define the creation of electronic terminological dictionary 
as a substantial way of enhancement the professional knowledge of a foreign language. The article suggests the 
pattern of electronic terminological dictionary, which has been created online and gives examples of training 
exercises. This electronic dictionary is designed for students of specialty ―Lift maintenance and service‖ and gives 
the basic professional terms for this branch. The advantage of the electronic dictionary over traditional textbooks 
and dictionaries is that students both in class and during homework can use it. 
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ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДЫҒЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІ ҤШІН ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ  
СӚЗДІК ҚҦРАУ 

 
Аңдатпа 

Маҗала шетел тілін оҗытудың басты міндеті ретінде тілдік җҧзыреттілікті җалыптастыруға бағыттал-
ған. Онда тілдік җҧзыреттілік ҧғымдары, сондай-аҗ кҽсіби шетелдік җҧзыреттілік ҧғымдарын зерттеу 
бойынша жҥргізілген еңбектер сараланды. Авторлар электрондыҗ терминологиялыҗ сҿздік жасауды 
шетел тілін оҗытуда кҽсіби білімді арттырудың мазмҧнды тҽсілі ретінде тҥсіндіреді. Маҗалада онлайн 
режимінде жасалған электрондыҗ терминологиялыҗ сҿздіктің ҥлгісі ҧсынылады жҽне жаттығуларының 
мысалдары келтіріледі. Бҧл электронды сҿздікте "лифт саласында җызмет кҿрсету" мамандығы студент-
теріне арналған жҽне осы салаға җатысты негізгі кҽсіби терминдердің җазаҗ, ағылшын жҽне орыс тіл-
дерінде беріледі. Дҽстҥрлі оҗулыҗтар мен сҿздіктерден айырмашылығы электрондыҗ сҿздіктің артыҗшы-
лығы оҗушылар сыныпта да, ҥй тапсырмаларын орындау кезінде де пайдалана алады. 

Кілт сӛздер: инновациялыҗ, терминологиялыҗ сҿздік, техникалыҗ мамандыҗтар  
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СОЗДАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Аннотация 

Статья посвящена формированию языковой компетенции в обучении иностранному языку. Были 
буквально пересмотрены понятия языковой компетенции, а также изучение профессиональной 
иноязычной компетенции. Авторы определяют создание электронного терминологического словаря как 
содержательный способ повышения профессионального знания иностранного языка. В статье 
предлагается шаблон электронного терминологического словаря, который был создан в режиме онлайн и 
приводятся примеры тренировочных упражнений. Данный электронный словарь предназначен для 
студентов специальности ―Лифтовое обслуживание и сервис‖ и дает основные профессиональные 
термины для данной отрасли. Преимущество электронного словаря перед традиционными учебниками и 
словарями заключается в том, что им могут пользоваться учащиеся, как в аудитории, так и во время 
выполнения домашних заданий. 

Ключевые слова: инновационный, терминологический словарь, технические специальности.  
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Introduction. In conditions of changing requirements to foreign language acquisition and the absence of 

authentic foreign language environment, a problem of shortage of training methods and the need of educational 

process‘s enhancement arises. Rapid development of science and technologies in a whole world require from 

today‘s specialist a high level of foreign language proficiency. According to the requirements of Higher Education 

Standards in Kazakhstan a skilled professional is defined as a person who has knowledge in his/her field of 

profession and knowledge of a foreign language.  

Nowadays, a graduate of a higher school must be competitive, according to the demands of the world labor 

market, which involves a high layer of its general development, possession of information and communication 

competence, high professionalism, ability to make proper decisions, innovative thinking and productive 

adaptation to changing circumstances. All this leads to the fact that at the present time, pedagogical activity should 

be innovative in nature, which is one of the essential factors for successful educational activities of any 

educational institution.In this regard, in recent years, the use of information technologies in higher education 

institutions has become more and more broaden, representing not only modern technical means, but also new 

approaches to the learning process. This is caused by the main purpose of teaching foreign languages: the 

formation and development of the communicative culture of students, the practical acquisition of a foreign 

language by them. The objective of the university teacher is to create all conditions for practical mastering the 

language of each student. This involves the choice of such training methods that would allow him to show his 

activity and his creativity. This is the goal of modern innovative technologies associated with the use of various 

information technologies and Internet resources. 

Methodology. The concept of ―language competence‖ in the method of teaching foreign languagesbegan to 

spread only in the middle of the twentieth century. Foreign scientists took part in the development of the language 

competence problem, among them: N.Chomsky, D.Himes, S.Savignon, A.A. Mirolyubov, R.P. Milrud,                     

E.I. Passov, I.L. Bim, M.N. Vyatyutnev, and others.According to N. Chomsky, linguistic competence is an ideal 

grammatical science, always associated with knowledge of the language system [1, 65]. The American scientist 

D.Hymes presents a point of view, somewhat different from the opinion of  N.Chomsky. D.Hymesnotes: ―There 

are rules of use, without them there is no use for grammatical rules‖ [2, 278]. Language competence is a complex 

psychological system; it includes, in addition to information about the language being studied, in the learning 

process and the speech experience of everyday communication, and based on it - a sense of language. 

The study of professional foreign language competence is becoming increasingly important at the present 

stage of higher and secondary education. It has been widely analyzed and considered both in local and foreign 

methodical literature by I.A. Zimnyaya, N.N. Sergeeva, S.Kunanbayeva and others. The development of foreign 

students‘ communicative competence in the process of their professional trainingis specified in the paper by 

A.Avdeeva [3], A.Avlova [3]. They indicate the place of communicative competence in English for Special 

Purposes (ESP) learning by foreign engineering students based on a linguodidactic concept. A research by 

G.Goryunova (E.Goryunova, 2004) reveals that a high level of development of a worker‘s communicative 

abilities supports real psychological contact with colleagues, both with superiors and subordinates. G.Goryunova 

suggests a special system of teaching developmental lessons aimed at the intensification of the communicative 

abilities of non-language students including sociability, empathy, ability to take the initiative, and activity. 

O.Obraztsov& I.Ivanova [4, 114] make a contribution to the theory of professionally-oriented foreign language 

teaching by emphasizing that ESPteaching is not an end in itself, but the means with which students‘ level of 

erudition may rise. E.Pershina [5, 120] defines communicative language teaching in her study as the process 

which focuses on the interaction of all participants of the learning process who are aware of the aims they want to 

achieve and who are able to achieve them despite having limited language and grammar skills.  

Results and Discussion. Mastering students with professional and communicative skills is impossible 

without purposeful formation of the conceptual and terminological apparatus of the specialty, expanding the 

information base on the material of authentic texts, mastering learning strategies, skills to interpret, lead 

discussions, argue, solve typical standard and professionally oriented tasks. According to the Concept of 

development of foreign language education,foreign-language education in diversified non-linguistic universities 

isstructurally presented as a formula: B2 + LSP level, which corresponds to the international standard proficiency 

of the foreign language. 

B2 level competencies are: 1) able to understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract 

topics, including technical discussions in their field of specialization; 2) caninteract with a degree of fluency and 

spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party; 3) 

can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the 

advantages and disadvantages of various options («Koncepciyarazvitiyainoyazychnogoobrazovaniya RK», 2006).  
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In teaching ESP, the specialty dictionaries containing key terms become particularly important. Commonality of 

language characteristics of the different sciences and availability within each of these texts of different language 

organization are relevant to the practice of foreign languages teaching. Professional communication, in turn, implies 

the existence of a professional vocabulary, in the absence of which communication would not be professional 

otherwise. In training students of not language specialties, it is clear that, although the spoken language and literature 

have a place in the program of teaching, the attention here should be paid to a professionally oriented register of 

speech, which in turn is a set of sub-register, varying in direct thematic characteristics.  

Expert teachers develop author‘s technologies, which combine elements of the approved technologies in 

different options. As a rule, all of them are focused on implementation of contents and achievement of purpose of 

different level and diversified training [6, 9]. One way to classify the terminology can become a division into own, 

for a particular industry, and borrowed. There is a classification of own and borrowed vocabulary corresponding 

to the real or practical situation in various scientific fields [7, 88]: basic terms for the main concepts; derivatives of 

terms designating specific or the aspect concepts;complex terms denoting complex concepts, consisting of the 

sum of basic or derivative concepts; basic terms denoting concepts of basic sciences of terminology 

system;borrowed terms from adjacent areas of knowledge;general scientific and general technical terms denoting 

respectively the general scientific and the general technical concepts;terms of general semantics which are used in 

many terminology systems. 

When teaching professional vocabulary in non-philological higher education institution it is especially 

important to select linguistic material, which should serve the goals of learning and mastering of lexical minimum 

of terminology in the required volume. Systematic approach is the most preferred one among the generally 

accepted methods of language selection in the selection of terminology [11, 746]. The above classification of 

terminology of technical specialties corresponds to this vocabulary selection method.Despite the fact that some 

university and secondary vocational school teachers have developed computer curricula in English language and 

successfully use them in their practice, these electronic manuals are not widely used outside the educational 

institutionwhere they were created. Therefore, the problem of developing e-tutorials that meet the specifics of an 

educational institution remains relevant. The main component in teaching professionally oriented English is its 

terminology, which directly determines the subject matter. In connection with wide developmentand 

implementation of modern technologies there is necessary to master a range of technical terminology. Creating a 

learner‘s terminological dictionary is of the main pragmatic decision. 

Considering the modern goals of education, which cover the formation of key competences of future 

specialists, including language competence, we are working to create electronic means of teaching English, 

namely the creation of an electronic terminological dictionary. This electronic dictionary is designed for students 

of specialty ―Lift maintenance and service‖ and gives the basic professional terms for this branch.On the website 

myefe.ru there has been created a glossary of termsthat is actively used in the study of special subjects and which 

contributes to the improvement of professional competence. The advantage of the electronic dictionary over 

traditional textbooks and dictionaries is that students both in class and during homework can use it. In addition to 

the translation of a special term, a brief definition in Englishis given, for complete understanding. 

 

Figure 1. Main Menu 
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Figure 1 presents the main menu of the dictionary, which consists of a list of terms in Russian with 

translation into English. In addition, a brief definition of a term is added. This will allow students to memorize not 

only the translation of the term but also its definition. 

For the training of the learned material of the dictionary, as well as for the control and self-control, job-tests 

are offered, such as - reverse translation, cards with words, I know - I don‘t know, set training (Figure 2). 

Figure 2 shows the example of ―I know-I don‘t know‖ exercise for student‘s checking comprehension. If he 

presses ―I know‖ button, then the right word is given with two variants of yes or no. If he chooses ―I don‘t know‖ 

then the right translation only is presented. This type of exercise trains students on quick memorizing the terms. 

 

Figure 2. Function ―I know – I don‘t know‖ 

 

 
 

Figure 3 presents the reverse translation exercise, when student needs to choose the right translation of a 

term. If a term is given in English then he is suggested possible answers in Russian and vice-versa.  

 

Figure 3. Function ―Reverse translation exercise‖ 

 

 
 

Conclusion.The developed theoretical statements and the process of experimental work on creation of an 

electronic terminological dictionary allow forming the following conclusions: 

1. Modern reality imposes ever-higher demands on the level of practical knowledge of a foreign language. In 

this regard, the use of innovative educational technologies provides tremendous opportunities to improve the 

effectiveness of the learning process. The creation of electronic terminological dictionaries considered in the 

article, as practice shows, have advantages over traditional teaching methods, since they not only allow training 
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certain types of speech activity, combining them in various combinations, but also contribute to the 

implementation of an individual approach and increase the independence of students. 

2. In the context of the bilingual education, creation of the learners‘ dictionaries to the English-language 

textbooks facilitates the process of assimilation of specialty terminology in professionally oriented English teaching. 

3. In the terminology of each scientific field, there are characteristic features that influenced the process of 

formation of terminology, and these features must also be taken into account during work on the dictionary. 

Availability of learners‘ dictionaries facilitates the training process and helps to increase the number of 

comprehended and hence acquired specialty vocabulary, which, in turn, promotes growth of professional 

competence of future specialists. 
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Аңдатпа 

Маҗаладада латын графикасына негізделген җазаҗ жазуындағы бҿгде тілдік элементтердің фонемдік 

җҧрасы мен ғалым профессор Р.Сыздыҗов җазаҗ тілінің орфографиясының тҧжырымдамалыҗ ойлары 

талданады. Шеттілдік сҿздер интернационалдыҗ җордан келген ғылыми-танымдыҗ терминдердің 

жазылуы, кириллица жазуындағы емлесінен ҿзгеше болады, олардың «орысша» орфограммасы мҥлтіксіз 

саҗталмайды. Біраҗ фонетикалыҗ-графикалыҗ тҧлғасын (бітімін) мҥлде ҿзгертіп, җазаҗтың сҿйлеу 

тіліндегі айтылуынша «җазаҗыландырылып» та жазылмайтын ереже баптары болады деп кҿрсетілді. Ал 

Р.Сыздыҗ ҧлттыҗ жазудың сипатын, жазу  мҽдениетінің ғылыми-теориялыҗ негіздерін зерттеп, жазу-

сызуға байланысты кҿкейкесті проблемалардың басын ашып,  концептуалды ой-пікір білдіріп жҥрген 

бірегей тҧлға.  Сондыҗтан, җазаҗ жазуының ҿзекті мҽселелері җарастырылып, профессор Р.Сыздыҗ жеке 

тҧлғаның тҧжырымдамалыҗ пікірлері зерделенеді. 
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КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК ОСНОВАННЫЙ НА ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКЕ: ФОНЕМИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Аннотация 

В статье анализируются фонемическая составляющая иноязычных элементов в казахской письмен-

ности, основанная на латинской графике, и концептуальные мысли орфографии казахского языка 

профессора Р.Сыздыкова. Иноязычные слова написание научно-познавательных терминов из интерна-

ционального фонда отличается от правописания в кириллице, их «русская»  орфограмма неукоснительно 

не сохраняется. Но было показано, что фонетико-графическая фигура, на казахском языке, будет также 

статьи правил, которые не пишутся «по казахски». Р.Сыздык  –  уникальная личность, которая изучает 

характер национальной письменности, научно-теоретические основы письменной культуры, раскрывает 

начало актуальных проблем, связанных с написанием, выражает концептуальное мнение. Поэтому 

рассматриваются актуальные проблемы казахской письменности, изучаются концептуальные мнения 

личности профессора Р.Сыздык. 

 

Җазаҗтың ғылым тҧғырын кҿтеріп, ҧлылыҗты ҧлыҗтаған ҧстаз- ғалымдар біршама. Солардың бірі, ҽрі 

бірегейі – А.Байтҧрсынов атындағы Тіл білімі иниститутының бас ғылыми җызметкері, филология 

ғылымдарының докторы, профессор, Ҧлттыҗ ғылым академиясының академигі  Рҽбиға Сыздыҗ.   

Профессор Р.Сыздыҗ – җазаҗ тілінің дҧрыс  жазу җағидаттарының җыр-сырын, оның җат-җабаттарын 

саралап, емле заңдылыҗтарын  ғылыми тҧрғыда жҥйелеуге ҥлес җосҗан ғалым.  

Р.Сыздыҗ ҧлттыҗ жазудың сипатын, жазу  мҽдениетінің ғылыми-теориялыҗ негіздерін зерттеп, жазу-

сызуға байланысты кҿкейкесті проблемалардың басын ашып,  концептуалды ой-пікір білдіріп жҥрген 

бірегей тҧлға.  

Коммунистік империялыҗ саясаттың тегеурінімен Байтҧрсынов жазуы, одан кейін латын жазуы 

аласталып, 1940 жылы кириллица «орыс жазуы» җабылданғаны белгілі.  Кирил жазуымен бірге җазаҗтың 

тіліне жат дыбыстардың таңбасы җазаҗ ҽліпбиіне енгізілгені де баршаға аян. Сондыҗтан бҥгінгі кҥнге 

дейін кирил негізді җазіргі ҽліпби орыс тілінен енген сҿздерді сол кҥйінде, җазаҗ тіліне икемделмеген 

җалпын саҗтап таңбалануына барлыҗ мҥмкіндіктер җарастырылған.  Җазіргі кезде  ғылым мен техниканың 

дамуына  байланысты ҽртҥрлі салада жаңа терминдер жазу тҽжірибесіне җолданысҗа еркін еніп, тілдің 

дыбыстыҗ жҥйесін бҧза-жарып жатыр. Соның салдарынан ҧлттыҗ тілдің табиғатын  кері ҽсер ететіндей, 

тілде креолдану җҧбылысы етек алып келе жатҗаны айҗын байҗалады. Осымен байланысты орыс тілінен 

енген сҿздерді җазаҗыландырып жазу җолданысҗа еніп, ҽдеби сҿздіктер җатарынан орын алғанда, 42 

ҽріптің бірҗатары җазаҗ сҿздерін таңбалауға мҥлде җатыспайтыны, җазаҗи ҧғымдар мен атаулар ҥшін жат 

екені аңғарылады. Мҽселен, орыс тілі арҗылы енген роль, ноль сҿздерін рҿл, нҿл деп жазу тез җалыптанып, 
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жіңішкелік белгісінің (ь таңбасының) артыҗ екені ҿзінен ҿзі белгілі болды. Осы мҽселеге байланысты 

Р.Сыздыҗ  жазу, ҽріп алдымен ҧлттыҗ тілдің табиғи болмысын дҧрыс беруге, тілдің ҿзіндік дыбыстыҗ 

жҥйесіне сҽйкестенуі керек деген тҧжырымды ҧстана отырып, ҽліпбиді реформалау жай ғана ҽріп алмас-

тыру науҗаны болмауы тиіс. Ең бастысы орфографияны «җосамжарлыҗ» сипатынан айыру керек деген 

принципті җатаң ҧстанады. 

Җазаҗ ҽліпбиіндегі басы артыҗ ҽріптерді сҧрыптап, тілдік болмысҗа лайыҗтап, атап айтҗанда җазаҗи 

дыбысталымға (орфоэпияға), җазаҗи дыбыс жҥйесіне (фонологиялыҗ жҥйеге) икемдеп җайта җҧру жҽне 

ҽлемдік лингвистикалыҗ деңгейіне сай етіп, жаңа тҧрпаттағы ҽліпби жҥйесін жасау, җазаҗ жазуының біре-

гейлендірудің бір жолы. Осы орайда Р.Сыздыҗ латын графикасына негізделген җазаҗ жазуының орфо-

графиялыҗ тҽртібін тҥзуде ең басты назар аударылуға тиіс  мынадай тҧстарын (ҧсыныстарды) атап кҿрсе-

теді. Алдымен ғалым латын графикасына негізделген ереже  жҥйесінің баптарын тізіп толыҗ кодексін 

ҧсыну җиын, ҿйткені алдымен графиканың җазаҗ тіліне сай наҗты ҽліпбиі тҥзілуі керек дегенді  баса 

айтады. Р.Сыздыҗ җазаҗ тілінің ҿзіне тҽн  ә, ӛ, і, ҧ, ҥ, қ, ғ, ң дыбыстардың таңбалары  ҽліпбиде арнайы 

таңбамен берілу керектігін ескертеді. Ғалым латын жҽне кирил жазуымен  бірдей келетін таҗырыптарға 

җатысты емле баптары саҗталады, яғни җос сҿздердің бҿлек жазылатын сҿздердің, бірге жазылатын 

сҿздердің, шылау сҿздердің, бас ҽріптің жазылуына җатысты ереже баптары кҿп ҿзгермейді. Тек бҿгде 

тілдік сҿздерге җосымшалардың жалғану ретіне байланысты жҽне бҿгде тілдік сҿздерді җазаҗыландырып 

жазуға байланысты бірнеше емле баптары енгізілуі керек дегенді ескертеді [1].  

Р.Сыздыҗ орфография җосамжар болмауы ҥшін  җазіргі җазаҗ ҽліпбиіндегі щ, ц, ë, я, ю ҽріптерінің 

жҽне ь, ъ белгілерінің таңбасын ҽліпби җҧрамынан мҥлде алып тастап, җазаҗтың сҿйлеу тіліндегі 

айтылуынша «җазаҗыландырылып» та жазылмайтын ереже баптарын җарастыру керек дейді [1].  

Шындығында, ғалымның арнайы кҿрсетіп отырған щ, ц, ë, я, ю тҽрізді ҽріптері җазаҗ тілінің тек 

фонемалыҗ җҧрамына ғана емес, сол сияҗты грамматикалыҗ җҧрылымына да тіптен сҽйкес келмейді. 

Жазуды кҥрделендіруімен җатар, кҿптеген шатасушылыҗ туындатып, тілдің ҿзіндік табиғатына елеулі 

нҧҗсан келтіреді. Жалпы жазу теориясында уҽжді жҽне уҽжсіз принцип бар. Бҧл мҽселені  җазіргі кезде 

ғалымдар  лингвистикалыҗ жҽне психологиялыҗ жағынан җарастырып келеді. Лингвистикалыҗ жағы – 

бҧл ҽліпбидегі ҽріптердің саны негізгі дыбыстардан соншалыҗты алшаҗ кетпеуі, негізгі дыбыстармен тең 

тҥсуі т.б.  Ал психологиялыҗ жағын алар болсаҗ, жазу – адам ойының материалданып, жарыҗҗа шығуы-

ның җҧралы. Сондыҗтан ҧлттыҗ  санада  немесе тілдік санада белгілі бір дыбыстың суреті жоҗ дыбысты 

тіл  арҗылы жарыҗҗа шығару немесе оны жазу  ҿте кҥрделі. «Ҽліпбидегі ҽріптердің саны шамадан тыс 

кҿп болуы мектеп табалдырығын аттаған оҗушыларымызға да оңай тимейді. Ана тілінің дыбыстарын 

бейнелейтін ҽріптерді мектепке келген балдырғандарымыз дыбысҗа (уҽжге) сҥйеніп, тез ҥйреніп алады. 

Сҿйтіп дыбыс пен ҽріптің байланысы оҗушы санасында білімге айналады. Ал ъ, ь, ц, щ, … тҽрізді таңба-

ларды дыбыстыҗ уҽжі болмағандыҗтан, жаттап алуына тура келеді. Җазаҗ тілінің дыбыс жҥйесіне җатыс-

сыз ҽріптерді жаттап, миға салмаҗ тҥсіреді. Бҧл – мҽселенің лингвистикалыҗ-психологиялыҗ жағы. 42 

ҽріппен байланысты бҧл җайшылыҗты, ҽсіресе ҧстаздар җауымы жаҗсы біледі. Бҧл жайт, жоғарыда 

айтҗанымыздай, кирилше ҽліпбидің тҥкке алғысыздығынан емес, я болмаса кирилшені ҽуелде тіліміздің 

жҥйесіне сай етіп, ҧҗсата алмаған тіл мамандарының да кемшілігі емес. Җазаҗ лингвистерінің кҽсіби білік-

тілік деңгейі җай кезде де тҿмен болған жоҗ. Ҽліпбидегі тҥйткілдің тҥп-тамыры тоталитарлыҗ жҥйенің 

Кеңестер одағындағы тілдерді, ҧлттарды бірте-бірте ассимиляциялау саясатымен байланысты болды. 

Кеңестік кеңістікте халыҗтарды бір тілге кҿшіріп, Бабыл мҧнарасын орнатып, кҿктегі коммунизмге җол 

жеткізбек болған идеологиялыҗ җысымның салдарынан кирилше ҽліпбиіміз бҧрмалауға тҥсті. Җазаҗ 

ҽліпбиіне енгізілген в, ъ, ь, ц, щ … тҽрізді ҽріптер алдымен халыҗаралыҗ терминдерді, советизмдерді, 

онимдерді (жалҗы есімдерді) орыс орфографиясымен жазу ҥшін енгізілген. Җазаҗ орфографиясы да сиям 

егіздері сияҗты җосамжар орфография болып шыҗты. Җазаҗ мҽтіндерінде җазаҗша жазылатын сҿздер мен 

бҿтен тілдің бҿркін киген сҿздер аралас-җҧралас жҥрді. Сҿйтіп, советизмдерді, интернационализмдерді, 

онимдерді Орталыҗ орыс орфографиясымен бҧлжытпай жазу ҥшін ч, щ, ю, я, ъ, ь, ц … тҽрізді ҽріптерді 

енгізуге тіл мамандарын мҽжбҥрледі» [2, 82]. Сонымен,  кирилҽліпбилі җазаҗ жазуы   ҧлттыҗ емес, җосам-

жар ҽліпби. Осымен байланысты ғалымдар җазіргі тілдік реформа ең бірінші лингвистикалыҗ тҥрткі-

жайтҗа барып тірелетінін дҽлелдейді. Екі тілдің орфографиясына җызмет ететін ҽліпбиге тҥбегейлі 

реформа жасау арҗылы тіліміздің дыбыстыҗ жҥйесін наҗты белгілейтін, оның ҿзіндік табиғатын бейнелеп 

җана җоймай, ҧрпаҗтан-ҧрпаҗҗа саҗтап жеткізетін жазу-сызу жасау керек деген пікірде. Себебі, җазаҗ тілі 

ҿзіндік дыбыстыҗ жҥйесі жағынан (ҽсіресе, дауыстылар тҧрғысында) тіпті, жаҗын туыс тҥркі тілдерінен 

едҽуір ҿзгеше болып келеді. Тҥркі тілдер тобындағы җазаҗ тіліне тҽн болып келетін фонетикалыҗ жҥйенің 

ҿзіндік ерекшелігі типологиялыҗ аспектіде, яғни туыс емес тілдермен салғастыруда анағҧрлым айҗын 
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кҿріне тҥсетіні сҿзсіз. Җазаҗ жҽне орыс тілдерін алатын болсаҗ, онда олардың арасындағы бірнеше онда-

ған елеулі ҿзгешеліктерді аңғаруға болады. Бҧл, ең алдымен дыбыстардың саны мен җҧрамына җатысты 

ҿзгешелік: җазаҗ тілінде барлығы – 29  фонема, 9 дауысты жҽне 17 дауыссыз; ал орыс тілінде – 43 фонема, 

6 дауысты жҽне 37 дауыссыз. Мҧндағы елеулі ҿзгешелік дыбыстардың жалпы санында емес, екі тілдегі 

дауысты жҽне дауыссыз фонемалар жҥйесінің мҥлде бҿлектігінде болып отыр. Ол наҗты айтҗанда осы 

тілдердің фонетикалыҗ жҥйесінің ҿзіндік табиғатымен, дауысты жҽне дауыссыз фонемалардың сандыҗ-

сапалыҗ ерекшеліктерімен байланысты.  

Фонетикада «дыбыстың сапасы» ҧғымы дыбыстың артикуляциялыҗ-акустикалыҗ сипатымен тығыз 

байланысты. Ол дауысты жҽне дауыссыз фонемалардың айырымдыҗ белгілерімен ерекшеленеді. Дауыс-

тылар тіл җатынасына җарай жуан жҽне жіңішке, жаҗтың җатысына җарай җысаң,  ашыҗ, еріннің җатысына 

җарай еріндік жҽне езулік, ал дауыссыздар ҥшін жасалу орны мен тҽсілі, ҥннің, салдырдың җатысуы жҽне 

т.б. белгілер релевантты болып табылады. 

Орыс тіліндегі дауыссыз дыбыстардың жалпы типологиялыҗ айырымдыҗ белгілерімен җатар (жаса-

латын жері мен тҽсілі, акустикалыҗ сипаты), оған тҽн жҽне бір җосымша белгі бар – ол палатализацияның 

болуы немесе болмауы. Басҗаша айтҗанда, орыс тілінде жуан жҽне жіңішке дауыссыздар бар жҽне олар 

фонемалыҗ деңгейде бір-біріне җарама-җарсы җойылған (дал – дал, мол – мол, сидит – сидет, ходок – 

ходьба жҽне т.б.). Ал җазаҗ тілінде, бҧған ҧҗсас палаталданған дауыссыз дыбыстар жоҗ. Җазаҗ  орыс тілі-

нің орфоэпиялыҗ нормаларын меңгерудің җиындығы да осында, яғни л, ж, ш, д, т жҽне т.б. палаталды 

дыбыстарды айтудағы җиындыҗ болып отыр. Біраҗ җазаҗ тілі дауыссыздарындағы «жіңішкелік» пен орыс 

тілі дауыссыздарындағы жіңішкелік бірдей емес. Орыс тілінде олар ҽлдеҗайда жіңішке болып келеді. 

Мҧндай жағдайларда, ҽдетте орыс тіліндегі жіңішке дауыссыз дыбыстар җазаҗ тіліндегі біршама 

«жіңішке» дыбыстармен «айтылады», сол сияҗты керісінше де болуы мҥмкін.  Белгілі бір позицияларда 

орыс тілінің палаталданған дауыссыздарын җазаҗ тілінде палаталдану деңгейі жоғары болмайды.  

Сонымен җатар типологияда аныҗталғандай, дауыстыларының мҿлшері басым келетін тілдерде, олар, 

ҽдетте тілдерде белсенді рҿл атҗаратын болса, ал дауыссыздар – пассив болып келеді, ал дауыстылары-

ның мҿлшері аз кездесетін тілдерде (орыс тіліндегідей) дауыссыздар белсенді рҿл атҗарады. Бірінші 

типтегі тілдердің жарҗын мысалы җазаҗ тілі болып табылады. Мҧнда, шын мҽнінде дауыстылар белсенді 

болып келеді. Җазаҗ тіліндегі дауыссыздардың жуан немесе жіңішке болып айтылуы дауысты дыбыстарға 

байланысты, жуан жҽне жіңішкелігіне җарай фонологиялыҗ җарама-җарсылыҗ толығымен жоҗ: бар – бҽр, 

мал – мҽл, тор – тҿр, тал – тел жҽне т.б.  

Басҗаша айтҗанда, җазаҗ тілінде тек дауыстылардың ғана емес, сондай-аҗ дауыссыздардың да 

ҥндестігі (ҥндестік заңы) бар. Ал бар-жоғы алты дауыстысы бар орыс тілінде дауыссыздар белсенді рҿл 

атҗарады. Олар дауысты фонемалардың жуандығын немесе жіңішкелігін айҗындайды. Бҧл җҧбылысты 

тҿмендегідей мысалдармен кҿрсетуге болады: мал – мял (м ал), танк – тянет (т анет), сад – сядь (с ад), 

воз – вяз (в оз) жҽне т.с.с.  

Сонымен, орыс тілінде жуан жҽне жіңішке дауыссыздардың фонологиялыҗ җарама-җарсылығы 

(оппозиция) бар. Орыс тілінің фонетикалыҗ жҥйесіндегі тҥркі тілдерінен, оның ішінде җазаҗ тілінен 

ерекшелейтін басты ҿзгешелік те осы болып табылады. Тҥркі тілдеріндегі кирил ҽліпбиінің кҿп жағдайда 

сҽйкес болмауы орыс фонетикасының дҽл осы ерекшелігімен байланысты.  

Мҽселе мынада, орыс тілінде жіңішке дауыссыздарды таңбалайтын арнайы ҽріптер жоҗ. Жазуда 

оларды таңбалау ҥшін мыналар җолданылады: 

а) жіңішкелік белгі (быть, моль, резьба); 

ҽ) я, ю, ѐ тҽрізді арнайы графемалар дауыссыздың жіңішкелігін білдіреді (тянет, тюк, учет); 

б) дауыссыздардың тілалды дауыстылармен тіркесуі арҗылы (идти, дети, лихо) жҽне т.с.с. 

Бҧл җосымша таңбалар мен графемалардың барлығы җазаҗ жазуындағы кирил ҽліпбиінде саҗталған. 

Ҽрине, бҧлар җазаҗ тілінің тек фонемалыҗ җҧрамына ғана емес, сол сияҗты грамматикалыҗ җҧрылымына 

да тіптен сҽйкес келмейді. Осыған байланысты мына жағдайды ескерте кеткен артыҗ болмас. Тҥркітану-

шы-ғалымдар тҥркі тілдерінде кирил ҽліпбиі җолданыла бастағаннан бергі уаҗыттарда бҧл ҽліпбидің тҥркі 

тілдері ҥшін тиімсіз екендігін, оны ең болмағанда ҿзгерту, жетілдіру җажеттігі жҿнінде айтумен келеді. 

Осы ретте белгілі тҥркітанушы-ғалым Н.А. Баскаковтың пікірін келтіре кетейік: «Ҽрбір сҿзіндегі 

морфемалардың, белгілі бір буындарының жекелеген дара мағыналары болатын тҥркі тілдерінің 

җҧрылымдыҗ сипаты ҽр ҽліпбидің ҽдістемелік тҧрғыдан осындай морфемалар мен буындардың жік-жікке 

бҿлінуін саҗтауға ыҗпал етуін талап етеді, сондыҗтан тҥркі тілдері ҥшін, мҽселен, ҽліпбилерде дауысты-

лар мен дауыссыздардың бірігуін білдіретін дыбыстарды саҗтап җалу принципі тиімсіз, мысалы, орыс 

ҽліпбиіндегі я, ѐ, ю ҽріптері» [3, 7]. Екінші бір тҥркітанушы-ғалым И.В. Кормушин де я, ѐ, ю, е графема-
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ларының җолданылуын жіңішке дауыссыздары бар тілдердің ҿзіндік ерекшелігімен байланыстыра 

отырып, былай деп атап кҿрсетеді: «... КСРО халыҗтарының ішінде ненец жҽне кавказ тілдерінің 

кейбіреуінде ғана жуан жҽне жіңішке дауыссыздар бар... ал җалған тілдерде орыс ҽліпбиіндегі я, ю, ѐ, е 

дыбыстарынан бас тартуға болатын тҽрізді» [4, 16].  

Сонымен, ғалымдар атап кҿрсеткендей, жазуда җазаҗ жҽне орыс тілдерінің алуан тҥрлі ерекшеліктегі 

дыбыстарын таңбалау, җазаҗ тілінің орфографиялыҗ, орфоэпиялыҗ нормаларының бҧзылуына ҽкеледі.  

Сондыҗтан да ҽліпбиді жетілдіру мҽселесі, ең алдымен тілдің җазіргі кездегі жағдайына җамҗорлыҗ 

таныта отырып, тілді дамыту перспективасын жҽне оны саҗтау шараларын җамтиды.  

2019 жылдың 19 җаңтарында «Егемен Җазаҗстан» газетінде жарияланған латын графикасы негізіндегі 

җазаҗтың жаңа емле ережесінің концепциясы жыл бойы ғылыми ортада, ҽртҥрлі семинарлар мен дҿңгелек 

ҥстелдер жҽне конференцияда, сондай-аҗ оҗыту курстарында, ҽлеуметтік желілерде талҗыға салынып, 

ҧсыныстар мен пікірлер жинаҗталды.  

Шеттілдік сҿздер интернационалдыҗ җордан келген ғылыми-танымдыҗ терминдердің жазылуы, 

кириллица жазуындағы емлесінен ҿзгеше болады, олардың «орысша» орфограммасы мҥлтіксіз саҗтал-

майды. Біраҗ фонетикалыҗ-графикалыҗ тҧлғасын (бітімін) мҥлде ҿзгертіп, җазаҗтың сҿйлеу тіліндегі 

айтылуынша «җазаҗыландырылып» та жазылмайтын ереже баптары болады деп кҿрсетілді.  

Җазіргі кезде емле ережелерін кодификациялау барысында осы проблема ең ҥлкен ҽрі айтыс-тартыс-

тарға негіз болып отырған  проблема болды. Бір топ ғалымдар шеттілдік сҿздер айтылым заңдылыҗтары-

на негізделіп жазылу керек десе, екінші бір топ ғалымдар  кирилҽліпбилі жазу бойынша җалуды жҿн деп 

санайды. Шеттілдік сҿздер дҽстҥрлі нормамен жазылу керек дей отырып «сҿз басында не соңында келетін 

екі дауыссыз дыбыстың не алды-артынан ы, і ҽріптері жазылмайды деп шешілді. Сонымен җатар емле 

ережелерін кодификациялау барысында  сҿздердің соңғы буынындағы екі дауыссыз дыбыс арасында 

келген о дыбысының жазылуына байланысты кҿзҗарастар екі тҥрлі болды. Бірі җазаҗша айтылым бойын-

ша директор,  профессор, автор  сияҗты сҿздердегі о ҽрпіне ы ҽрпін  алмастыру керек десе, екінші  бір 

тобы бҧл пікірге  келіспей санамаланған сҿздерге җоса докторантура  сияҗты  сҿздерді мысалға келтіре 

отырып  барлыҗ позицияда бҧл ереже сҽйкес келмейді, сондыҗтан  бҧрынғы жазу дҽстҥрі бойынша -тор 

формасын  саҗтау керек деп шешілді.  Сонымен җатар  җазаҗ ҽліпбиінен алынып тасталған ҽріптерге (я, ю, 

ц, щ, ь, ъ...) арналған жеке баптар емле ережесінде кҿрсетілуі тиіс, бҧл ҿзге тілдік сҿздердің дҧрыс 

жазылуы ҥшін аса маңызды болмаҗ деп саналды.  Жаңа емле ережелерін ҽзірлеу барысында ҽліпбиден 

алынып тасталынған шеттілдік кірме элементтердің  жаңа ережеде  арнайы баптар арҗылы берілмеу керек 

деген пікір де болды.  Біраҗ ҽзірленіп жатҗан Ереже баптары «ҿтпелі кезеңдегі» ереже болғандыҗтан  я, ю, 

щ, ц  сияҗты ҽріптердің жаңаша жазылымы  жеке ереже арҗылы берілуі тиіс деп шешілді.  
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ТҮРКОЛОГ  ҒАЛЫМДАРДЫҢ  КӨПТІК ЖАЛҒАУДЫҢ  ТАРИХЫ  ТУРАЛЫ  ПІКІРЛЕРІ 
 

Аңдатпа 

Бҧл маҗалада тҥркі тілдерінің җай-җайcыcында да кҿптік ҧғымды білдіретін тҧлғалардың cипаты 

ортаҗ болып келетіні жайында айтылады. Тҥрколог ғалымдардың кҿрcетуінше, кҿптік жалғаудың 

мҽнмҽтіндік мағынаcы ҽртҥрлі болған. Ал кҿптік мағынаның жалғаулыҗcыз тҥрі жинаҗтыҗ мағынаны 

берген ҽрі бҧл тҽcіл ҿте жиі җолданылған. Тҥркітанушылардың пікірінше, кҿптік категорияcының жалғау-

cыз тҥрінің мағыналыҗ cипаты бҧрын терең болған да, -лар тҧлғаcының мағынаcы кейін кең дамыған. 

Тҥркітанушы ғалымдар кҿптік жалғаудың тарихы туралы біраз пікірлер білдірген. Мыcалы, -лар аффикcі-

нің арғы тҿркіні бірнеше, кҿп деген cияҗты лекcикалыҗ бірлік болуы мҥмкін деген ой айтылcа, тағы бір 

тҥрколог ғалымдар кҿптік тҧлғаcының җалыптаcуын  ІІІ жаҗ жіктеу еcімдігі мен -ар жҧрнағының араcын-

дағы ығыcу процеcі нҽтижеcінде болған деп еcептеген. Cонымен кҿне тҥркі тілінде кҿптік мағына жалғау-

cыз берілген де, жалғаулы тҥрі җоccҿздер мен изафеттік ыңғайда җолданыc тапҗан. Кҿбінеcе кҿптік 

мағына лекcикалыҗ тҽcілдер арҗылы орындалған. Ал аталған мағынаның -лар тҥріндегі формаға алмаcуы 

кейінгі дҽуірдің жеміcі де, оның мағыналыҗ жағынан жан-жаҗты дамуы җазіргі тіліміздің жеткен жеміcі 

деп тҥcінеміз.  

Тҥйін сӛздер: кҿптік жалғау, кҿптік категория сҿз тудырушы, сҿз тҥрлендіруші, функциональды 

жҧрнаҗтар, морфология, аффикс. 
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OPINIONS OF SCIENTISTS-TURKOLOGISTS ON THE HISTORY OF THE PLURALENDINGS 

 

Abstract 

This article describes the general characteristics of the plural meaning of a words in the Turkic languages. 

According to scientists-turkologists, the meaning of the context of the plural endingswas different. The kind of 

plural meaning without ending had a collective meaning, and this method was often used in speech. According  

toscientists-turkologists, earlier the semantic characteristic of the collective meaning was deeper, and later the 

meaning of the suffix-lar waswidely developed. Scientists-turkologists expressed their opinions about the history 

of  the plural endingin different ways. For example, some said the root of the affix -lar to occur from lexical units 

as ―а few, many‖, while other turkologists argued that the formation of the pluralending was the result of the 

process of displacing the third - person  pronoun and the suffix -ar. Thus, in the ancient Turkic language, the 

plural meanings of words were expressed without suffixes, and the type with the suffix was used as paired words 

and isaphite constructions. Often, the plural meanings of words are formed by using lexical correlations. Changes 

in the meaning of -lar in the form  this is  outcome of the modern era, and its multilateral semantic development is 

the result of our modern language. 

Keywords: pluralendings, categories of the plural: word-forming, inflexive, functional suffixes, morphology, 

affix. 
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ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ-ТЮРКОЛОГОВ НА ИСТОРИЮ ОКОНЧАНИЯ  

МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

 

Аннотация  

В данной статье рассказываетсяо том, что в тюркских языках существуют общие характеристики 

определяющие множественное значение слово. По мнению ученых-тюркологов, смысл контекста 

окончания множественного числа были разными. Вид множественного значения без окончания имел 

собирательный смысл, и данный способ часто использовался в речи. С точки зрения ученых-тюркологов, 

ранее семантическая характеристика собирательного вида была глубже, а позднее значение суффикса-

ларполучил широкое развитие. Ученые-тюркологи  свое мнение об истории окончания множественного 

числавысказывали по-разному. Например, некоторыеученые-тюркологи  говорили  корень аффикса -

ларпроисходить от лексических единиц как «несколько, много», а другие ученые-тюркологи утверждали, 

что формирование окончания множественного числа был результатом процесса смещения третьего лица 

личного местоимения и суффикса -ар. Таким оброзом, в древнетюркском языке множественные значения 

слов выражались без суффиксов, а вид с суффиком использовались как парные слова и изафетные 

конструкции. Часто множественные значения слов  образовались с помощью  лексических корреляции. 

Изменения смысла –лар в форму это плоды современнойэпохи, а егомногостороннее  семантическое 

развитие  результат нашего современного языка. 

Ключевые слова: окончание множественного числа, категории множественного числа: 

словообразующая, словоизменительная, функциональные суффиксы, морфология, аффикс.   

 

Кіріспе. Тҥркі тіл білімінде җосымшалардың җҧрылымы туралы ҽртҥрлі ғылыми пікірлер бар. 

Солардың ішіндегі ең басты ҽрі беделді пікір профессор Э.В. Севортянның пікірі деп есептелді. Ғалым-

ның пайымдауынша, җосымшалар  негізінен ҥш тҥрге жіктеледі:  

– сҿз тудырушы; 

– сҿз тҥрлендіруші; 

– функциональды жҧрнаҗтар. 

Әдістеме. Осы жҥйеде зерттеу кҿптеген тҥркі тілдерінің грамматикалыҗ еңбектерінде саҗталған. 

Ҽсіресе, кеңес кезінде жазылған ғылыми еңбектердің  зерттеулердің кҿпшілігінде осы бағыт саҗталады.  

Ал тҥрік тілінде екі тҥрлі жалғау бар деп есептеледі: чеким (аффиксы словоизменения – жалғау) жҽне 

йапым (аффиксы словообразования). Чекимге (аффикс словоизменения) кіретін жалғаулар: кҿптік, 

тҽуелдік, септік, жіктік жалғаулар. 

Җазаҗ тіліндегі җосымшалардың бҿлінісі А.Ысҗаҗовтың пікірінше мынадай болған: ―мағыналары мен 

җызметтеріне җарай, сҿзден сҿз тудыратын җосымшалар (морфемалар) жҧрнаҗтар деп, сҿз бен сҿзді 

байланыстыратын категориялар болғандыҗтан, грамматикалыҗ категорияға жатҗызылады‖ [1, 30]. Бҧдан 

ҽрі ғалым жҧрнаҗтарды мағынасы мен җызметіне җарай сҿз тудыратын жҽне форма тудыратын жҧрнаҗтар 

деп екі салаға бҿледі де, жалғауларды сҿйлемдегі жеке сҿздерді ҿзгертіп, тҥрлендіру арҗылы оларға 

белгілі грамматикалыҗ мағына ҥстейтін морфологиялыҗ формалар ретінде танып, оларды дҽстҥрлі 

грамматикадағыдай тҿрт тҥрге бҿледі: 

1) септік жалғау;       3) кҿптік жалғау; 

2) тҽуелдік жалғау;  4) жіктік жалғау. 

Сҿздің морфологиялыҗ җҧрылымына басты назар аударған ғалымның бірі Ҽ.Ибатов тҥркітанудағы 

ҽртҥрлі ғылыми ойларды талдай келе, мынадай ой айтады: ―Біздің ойымызша, сҿздің морфологиялыҗ 

структурасы (җҧрылымы) дегенді негізгі екі жікке бҿліп, оның алғашҗысын сҿздің негізгі, яғни сҿздің 

лексика-семантикалыҗ бҿлігі, екіншісін сҿздің тҥрлендіруші (безендіруші) яғни грамматикалыҗ бҿлігі деп 

җараған жҿн‖ [2, 51]. Ғалым җосымша морфемаға жҧрнаҗтар мен жалғауларды жатҗызып, жҧрнаҗтарды сҿз 

тудырушы жҽне функциональды жҧрнаҗтар деп бҿліп кҿрсетеді. Сҿйтіп, ХІV ғасыр жазба ескерткіштері 

тіліндегі сҿздердің җҧрамын мағыналы жҽне мағынасыздығына җарай бҿлшектеп жіктейді де, осы ҥлгідегі 

сияҗты сҿздің лексика-грамматикалыҗ бҿлігі жҽне грамматикалыҗ бҿлігі деп кҥрделі екі топҗа айырады.  
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Нәтижелер.  Тарихи тҧрғыданжҽне җазіргі тіл тҧрғысынан алғанда тілдік бірліктердің мағынасы  бар 

екені белгілі.  М.Томанов кҿптік жалғауы мен кҿптік категорияны терең зерделей келе, олардың мынадай 

тҽсілдер арҗылы берілетінін аныҗтайды:  

 морфологиялыҗ тҽсіл арҗылы;  

 лексикалыҗ тҽсіл арҗылы;  

 синтаксистік тҽсіл арҗылы.  

Тҥркі тілдерінің җай-җайсысында да кҿптік ҧғымды білдіретін тҧлғалардың сипаты ортаҗ болып 

келеді. Җазіргі тҥркі тілдерінде де, кҿне жазба ескерткіштерінде де жекелікті, бірлікті білдіретін тҧлғалар 

жоҗ, тек кҿптік мағына беретін -лар, -лер, -лҽр тҧлғалары бар. Кҿне тҥркі жазбаларында кҿптік мҽн тек 

осы тҧлғалар арҗылы ғана емес, лексикалыҗ тҽсіл арҗылы жҽне синтаксистік тҽсіл арҗылы да беріліп, 

ҽртҥрлі семантикалыҗ сипатта жҧмсала алған.  

Ескерткіштерде кҿптік  мағынаны білдіретін ҿзге де тҧлғалар бар. Олар мыналар: -т, -ан. Мысалы: 

таркан-таркат, оғлан- оғул-ан, т.б. 

М.Томанов Орхон-Енисей ескерткіштерінде кҿптік жалғауының екі тҥрі -лар, -т  кездесетінін 

жазады‖ [3, 136]. Ғалымның пікірінше, кҿне тҥркі жазбаларындағы кҿптік жалғауының  нолдік тҧлғамен 

немесе -лар тҧлғасымен келуінің ҿзіндік ерекшелігі мен бір-біріне җарама-җарсы җойылатын жағдайлары 

болған. -Лар тҧлғасы негізінен бҿлектік кҿптік мағынаны беруде жҽне жаҗты білдіретін сҿздермен бірге 

җолданған. Кҿбінесе –лар тҧлғалы кҿптік мағына белгілі бір сҿздермен бірге ғана җосылып жҧмсалған. 

-Лар җосылып жҧмсалатын сҿздердің ҿзіндік ерекше семантикасы болған. -Лар тҧлғасының белсенді 

җолданысы ҽрі оның мағыналыҗ жағынан дамуы кейінгі кезеңнің жемісі болуы да ыҗтимал.  

Ал кҿптік мағынаның жалғаулыҗсыз тҥрі жинаҗтыҗ мағынаны берген. Ҽрі бҧл ҿте жиі җолданған. 

Кҿптік жалғауының жасырын келген жолы тҥркітануда ҽлі де зерттей тҥсуді җажет етеді. ҖазМУ 

Хабаршысының 1999 жылғы № 33 санында жарияланған А.Айғабылҧлының ―Җазаҗ тіліндегі грамматика-

лыҗ сан-мҿлшер категориясы бар ма?― деген маҗаласында осындай ғылыми мҽселе кҿтерілгені белгілі.. 

Кҿптік пен бірлікті  ажырату кҿне тҥркілер заманынан бері бар екені де аян.  Кҿптік жалғауының 

жалғаулы жҽне жалғаусыз тҥрінің сипаты мен ерекшелігі бар.  

Тҥркологтардың пікірінше, кҿптік категориясының жалғаусыз тҥрінің мағыналыҗ сипаты бҧрын 

терең болған да, -лар тҧлғасының мағынасы кейін кең дамыған. С.Исаев кҿптік мағынаның жалпылыҗ, 

дерексіздік мағынаға җарай дамуын кҿрсетеді. Мағыналыҗ дамудың бҧлайша дамуының да ҿзіндік 

танымдыҗ сипаты бар. Кез-келген жеке-дара нҽрсенің җайдан шыҗҗаны, җалай болғаны,кім не екені дерек-

ті болады да, зат не җҧбылыс кҿбейген сайын ол туралы тҥсінік те кеңейіп, бірте-бірте дерексіздене бере-

ді. Демек, кҿптік жалғаудың жалпылыҗ, дерексіздік, абстрактылыҗ мағынаға ҧласуы оның грамматика-

лыҗ мағынасының дамуы деп тҥсіндіріле алады.  

Тҥрколог ғалымдар кҿптік жалғаудың тарихы туралы біраз пікірлер білдірген. Поляк ғалымы 

Т.Ковальский -лар кҿптік жалғауының тарихи җалыптасу жолдары туралы айтылған ғылыми жорамал-

дарға толыҗ талдау жасай келе, -лар аффиксінің арғы тҿркіні бірнеше, кҿп деген сияҗты лексикалыҗ 

бірлік болуы мҥмкін деген ой айтады, деп сілтеме жасалады.  

Талқылау. В.А. Богородицкий кҿптік тҧлғасының җалыптасуын  ІІІ-жаҗ жіктеу есімдігі мен –ар 

жҧрнағының арасындағы ығысу процесі нҽтижесінде болған деп есептейді [4, 16]. 

Н.А. Баскаков зерттеулерінде –лар аффиксінің тарихи дамуын талдай келе, оны җҧранды тҧлға 

ретінде җарастырады. - Лар тҧлғасы    -ла, -ле дҥркіндік, җайталаулыҗ мағына беретін тҧлға мен келер шаҗ 

есімшенің -р тҧлғасының бірігуі арҗылы жасалған деп җорытынды жасайды. Яғни бҧл тҧлғалардың бірігуі 

арҗылы форманың ішкі семантикасы дами келе, кҿптік мағына җалыптасҗан деп шамалайды.  

А.М. Щербак Х-ХІІ ғасыр жазбаларын талдай келе, -лар жалғаулы сҿз кҿбінесе изафеттік сыңарда 

келіп, кейін даму барысында ғана жекелей сҿзге жалғанып келгенін жазады. Осыған ҧҗсас пікірді              

В.Г. Кондратьев те айтҗан. Автордың айтуынша кҿптік жалғаулы сҿздер кҿбінесе җос сҿздер жасаған: 

«Употребление аффикса –лар лишь с существительными, имевшими определенную семантику, и 

объясняет очень широкое употребление парных сочетаний в языке памятников древнетюркской 

письменности. В дальнейшем в связи с универсализацией использования –лар необходимость в парных 

сочетаниях отпала» [5, 39]. 

Сонымен кҿне тҥркі тілінде кҿптік мағына жалғаусыз берілген де, жалғаулы тҥрі җос сҿздер мен 

изафеттік ыңғайда җолданыс тапҗан. Кҿбінесе кҿптік мағына лексикалыҗ тҽсілдер арҗылы орындалған. 

Ал аталған мағынаның -лар тҥріндегі формаға алмасуы кейінгі дҽуірдің жемісі де, оның мағыналыҗ 

жағынан жан-жаҗты дамуы җазіргі тіліміздің жеткен жемісі деп тҥсінеміз. А.Ысҗаҗов аныҗтаған кҿптік 
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жалғаудың грамматикалыҗ җызметіне җарай семантикалыҗ мағынасы мен стилистикалыҗ реңінің он екі 

тҥрлі [3, 43] болып дамуын тек осылай тҥсіндірген орынды болар еді.  

Кҿне тҥркі тіліндегі кҿптік жалғауының тарихи сипаты җазаҗ тілінде де саҗталған деуге толыҗ негіз бар.  

Җазіргі җазаҗ тілінде оның мынадай сингармониялыҗ варианттары бар екені белгілі: -лар, -лер, -дар, -

дер, -тар, -тер. Сонымен бірге ол тек зат есімге ғана емес, басҗа сҿз таптарына да жалғана 

береді:мына+лар, келген+дер, отырғандар, келгендер, олар, бұлар, сондайлар, қарағандар, жазғандар, 

сақтанғандар, сүйенгендер, сүйінгендер, осылар т.б. 

Демек, бҧдан  шығатын җорытынды – тілдегі кҿптік жалғауының жалпы семантикалыҗ сипаты мен 

олардың ҿзіндік мағыналыҗ даму жҥйесі бар.  

Кҿптік жалғауының бҧл тҧлғалардан ҿзге де тарихи ескерткіштерде кездесетін бірнеше тҥрлері бар. 

Олар: з, җ, л, м, н, р, с, ч тҧлғалары. Аталған формалар тек кҿне жазба мҧрағаттарда ҧшырасҗанымен, 

җазіргі тҥркі тілдерінде жеке грамматикалыҗ тҧлға ретінде жолыҗпайды. Тек кей сҿздердің җҧрамында 

бҿлінбейтін бҿлшек ретінде ғана кездеседі. Бҧл кҿптік тҧлғалар жҿнінде Б.Серебренников пен                         

Н.З. Гаджиева еңбектерінде толыҗ айтылып, наҗты деректер негізінде дҽлелденген. Кҿптік формалары-

ның мҧндай кҿне тҧлғаларының кейбірі мысалы, з, җ, т тҧлғаларының мағынасы җазаҗ тілінің маманы 

М.Томанов еңбектерінде де аталады. ―-т җосымшасы Орхон-Енисей жазбаларында атаҗ-дҽрежені, чинді 

білдіретін азын-аулаҗ сҿздердің ғана җҧрамында кездеседі‖ деп жазған автор оған мынадай мысалдарды 

келтіреді: тарқан-тарқат, шад-апыт, тігін-тігіт т.б.  

Ал -з тҧлғасы туралы М.Томановтың ҿзіндік кҿзҗарасы бар. С.Е. Маловтың―біз‖ сҿзінің җҧрамына 

җарап -з-ны кҿптік тҧлғасы ретінде җарауын җарастыра келе, мынадай ой айтады: ―...Махмуд Җашҗари 

дҽуірінде сіз есімідігінің сыпайылыҗ мҽні мен кҿптік мҽні җатар жҥрген. Тҥркі тілдерін зерттеушілердің 

кейбірі бҧл җосымшаны ескі дҽуірдегі екілік категориясының кҿрінісі деп те җарайды. Айталыҗ, ауыз, кҿз, 

егіз сҿздері җос-җос немесе екі бҿліктен тҧратын атаулардың бҽрі бірдей -з-ға аяҗталмайды. Мысалы, 

құлақ, аяқ, қол, бет т.б. -з -ға аяҗталатын атауыш сҿздер санаулы, кҿз, егіз т.б. Екінші жағынан -з-ға 

аяҗталатын сҿздердің -р-ға бітетін етістік варианттары бар. Мысалы, кҿз-кҿр, семіз-семір, атыз-айыр, 

қарыз -қайыр т.б.‖. Ғалымның терең пайымдауынша, р-з дыбыстарының мҧндай сҽйкестігі рз дыбыс 

тіркесінің жіктелуінің, яғни тҥркі-монғол бірлестігінің җалдығы болса керек.  

Җазіргі җазаҗ тілінің деректерін барлағанда кҿптік мағына беретін мҧндай тҧлғалар саҗталмаған. Тек 

кейбір лексикалыҗ бірліктердің җҧрамында саҗталып җалуы ыҗтимал. Біраҗ оның ҿзі ҿзінің ҽуелгі кҿптік 

мағынасынан ажыраған.  

Қорытынды. Демек, тілдегі кҿптік жалғауының жалпы cемантикалыҗ cипаты мен олардың ҿзіндік 

мағыналыҗ даму жҥйеcі бар жҽне кҿне тҥркі тіліндегі кҿптік жалғауының тарихи cипаты җазаҗ тілінде 

cаҗ-талған деуге толыҗ негіз бар дей келіп, тҥрколог ғалымдардың  кҿптік жалғауларының тарихы туралы 

пікірлерінің зерттелу аясы ҿте кең, җазіргі җоғамда зеттеуді җажет ететін, ҿзекті мҽселелердің бірі деп айта 

аламыз. 
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ҚАЗАҚ  ТІЛІНДЕГІ  ДАУЫССЫЗ  ДЫБЫСТАРДЫҢ  ҚАЛЫПТАСУЫ 
 

Аңдатпа 

Бҧл маҗалада җазаҗ тіліндегі дауыссыз дыбыстардың җалыптасуы сҿз етіледі.Тегі  мен тҥп тамыры  

бір болғандыҗтан да, тҥркі тілдерінің жалпы cипаты, негізгі җалыптаcу жолы ортаҗ. Cондыҗтан жалпы 

дыбыcтыҗ жҥйелердің ерекшелігін зерттегенде, ҿзге тҥркі тілдеріндегі деректерді келтірмеу, айҗындамау 

мҥмкін де емеc. Җазіргі жеке тҥркілік тілдердегі тілдік  ерекшеліктер мол болғанымен, тарихтың терең 

җойнауына  җарай барған cайын, ортаҗ бірліктер кҿбейе баcтайтынын айтуға болар еді. Мҧның ҿзіндік 

ішкі заңдылығы да бар. Тҥркі тілдері дамуының ежелгі  cипатында дауыccыз дыбыcтардың бір-бірінен 

жіктелетін бірнеше жаңа нҧcҗалары җалыптаcа баcтайды. Осы орайда ерекше  М.Томановтың җазаҗ тіл 

білімінде алғаш рет тарихи фонетиканы жҥйелеп, оның негізгі ныcаны мен зерттеу ҽдіcтерін аныҗтағаны, 

җазаҗ тілі фонетикалыҗ жҥйеcінің негізгі ерекшеліктерін ашып кҿрcеткендегі баяндалады. Маҗалада 

дауыccыз дыбыcтар жҥйеcін cаралай келе, олардың даму ерекшеліктерін ғылыми cипатта дҽлелдеп 

кҿрcетеміз. 

Кілт сӛздер: дауыссыз дыбыстар,фонема, дивергенцияпроцесі, конвергенция процесі, ҧяңдау 

(палатализация) процесі, аффикс. 
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FORMATION  OF CONSONANTS  IN  THE  KAZAKH  LANGUAGE 

 

Abstract 

This article is devoted to the formation of consonant sounds in the Kazakh language. The origin of Turkic 

languages is the same and the basis of the way of forming and describing Turkic languages is also common, 

therefore, when studying the characteristics of the sound system, it is impossible to ignore data from other Turkic 

languages. However, in modern individual Turkic languages have numerous features. But the deeper we conduct 

research into history, the more we find common and unified similarities. This has its own internal pattern. In the 

development of Turkic languages, new types of consonant sounds were formed, which were classified into 

separate subtypes. In this regard, this article describes M.Tomanov, who for the first time systematized historical 

phoneticsin the Kazakh linguistics, determined its object and research methods, also revealed the features of the 

Kazakh languagephonetic system. 

Keywords: consonants, phoneme, process of divergence, process of convergence, process of palatalization, 

affix. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  СОГЛАСНЫХ  ЗВУКОВ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена формированию согласных звуков в казахском языке.Так, как 

происхождение тюркских языков одинаковое и основы  пути формирования и описания тюркских 

языкиетоже общее, поэтому при исследовании особенностей системы звуков невозможно игнорировать 
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данные из других тюркских языков. Однако, в современных отдельных тюркские языки имеют 

многочисленные особенности. Но чем глубже проводим исследование в историю, тем больше находим 

единые, общие схожости. В этом есть своя внутренная закономерность. В развитии тюрксих языков 

формировались новые виды согласных звуков, которые классифицировались в отдельные подвиды. В 

связи с этим, в данной статье рассказывается  о М. Томанове, который впервые в казахской лингвистике 

систематизировал историческую фонетику, определил   его обьект и методы иследования, также  раскрыл  

особенности фонетической системы казахского языка. 

Ключевые слова: согласные звуки, фонема, процесс дивергенции, процесс конвергенции, 

процесспалатализации, аффикс. 

 

Кіріспе. Тҥркітанымдыҗ ҽдебиеттерде тҥркі тілдерінің дауыссыз дыбыстарының җалыптасуындағы 

ортаҗ заңдылыҗтары туралы кҿп айтылады. М.Томанов осы тҧрғыда А.М. Щербак еңбектеріндегі ғылыми 

тҧжырымдарға сҥйене отырып, ҿз зерттеулерінде җазаҗ тілінің дауыссыз дыбыстарының тарихи сипатын 

аша кҿрсетеді [1, 36].  

Әдістеме. М.Томанов сҿз басындағы дауыссыздарды, дауыссыз дыбыстар жҥйесіндегі тарихи 

ҿзгерістерді айҗындай келе жеке дауыссыздардың җалыптасу жолына ҥңіледі. Біраҗ бҧл ҥнемі                    

А.М. Щербак пікірімен келіседі деген сҿз емес. Мҽселен, А.М. Щербактың сҿз басында 6-8 дауыссыз 

фонема кездеседі деген пікіріне җарсы дау айтады. Сҿз басы б кейде м дыбыстарынан басталады дегенге 

М. Томанов мынадай ой җосады: «... тҥркі негіз тілінде ҧяң дыбыстар сҿз басында җолданылса да, бір-

екіден аспаған. Сҿз басында айтылуы мҥмкін дейтін ҧяң дауыссыздар б, кейде м. А.М. Щербак беретін 

алғашҗы тҥркілік бір буынды тҥбірлер җҧрамында, дегенмен б, м дыбыстарынан басталатын сҿз жоҗ» 

(М.Томанов,1988:54).Җазіргі җазаҗ тілінде «б»-мен айтылатын сҿздер кҿне тҥркі тілінде «п» фонемасымен 

берілгенін наҗты мысалдар арҗылы кҿрсетеді: па (ба, байла), пай (бай), пақ (бақ, бақыла), пар (бар), паш 

(бас), па (бей, бійе), пен (мен), т.б. 

Нәтижелер. Сонымен, дауыссыз дыбыстарға тҽн заңдылыҗтар бойынша сҿз басында жеті дауыссыз 

фонема айтылады. Кейбір ауытҗуларды еске алмағанда, оның тҿртеуі – шҧғыл дауыссыздар (б, т, қ, ч). 

Біреуі  – мҧрын жолды м дауыссызы. Екеуі – ызың с, й.  Сҿздің ортасы мен соңында он жеті дауыссыз 

дыбыс келеді. Олардың жетеуі шҧғыл – п, б, д, к, қ, г, ч дыбыстары.  Тҿртеуі  мҧрын жолды – м, р, ң, н 

дыбыстары. Тҿртеуі ызың – й, с, з, ш дауыссыздары. Екеуі – діріл дауыссыздары – л, р. Сҿз соңындағы 

шҧғылдар екі нҧсҗалы ғ, г ҧяң дауыссыздары сҿз ішінде тҧраҗты болып келеді.  

М.Томановтың тіл тарихына арналған зерттеулерінің ішінде шоҗтығы биігі җазаҗ тілінің дыбыстыҗ 

жҥйесінің җалыптасу заңдылыҗтарын аныҗтап, оларды җазіргі җазаҗ тілімен салыстыруы дер едік.  Ғалым 

җазаҗ тіл білімінде алғаш рет тарихи фонетиканы жҥйелеп, оның негізгі нысаны мен зерттеу ҽдістерін 

аныҗтады. Җазаҗ тілі фонетикалыҗ жҥйесінің негізгі ерекшеліктерін ашып кҿрсетті. Дауысты дыбыстар 

жҥйесі мен дауыссыз дыбыстар жҥйесін бҿлек саралай келе, олардың даму ерекшеліктерін ғылыми 

сипатта дҽлелдеді.        

Профессор М.Томанов җазаҗ тіліндегі дауыссыз дыбыстар жҥйесін ерекше зерттейді. Җазаҗ тілінің 

дыбыстыҗ ерекшелігін жалпы тҥркілік консонанттыҗ жҥйеден бҿлек бола алмайтынын орынды ескерте 

отырып, оларды мынадай топтарға бҿлу дҽстҥрі бар екенін айтады: «жасалу орнына җарай (еріндік, тіс, 

тісеріндік, тіл арты, тіл алды, кҿмей, тіл ортасы), дауыстың җатысына җарай (ҥнді, ҧяң, җатаң), айтылу 

жолына җарай (шҧғыл, ызың)» [2, 52-53]. 

Талқылау. Җазаҗ тілінің фонетикалыҗ жҥйесінің дамуында конвергенция процесінің нҽтижесінде 

дыбыстардың бірыңғайлануының орын алғандығын М.Томанов терең талдап кҿрсетеді. Байла, киім, жай, 

тайа т.б. сияҗты сҿздердің пайда болу жолын дыбыстардың ҿзгерісінің нҽтижесі ретінде бағалайды. Ал 

жаз – жай, бақ – бау, семіз – семір, тіз – тер, қыз-қырқын, т.б. сияҗты сҿздердің дамуын фонетикалыҗ 

дивергенция процесі деп бағалайды. «Фонетикалыҗ конвергенция процесі», – деп жазады ғалым, – тілдің 

сҿздік җорын егжей-тегжей тҥгел җамтымаған. Ҽр жаңа җҧбылыстың жаңа екені ескінің ізі җалғанда ғана 

байҗалатыны тҽрізді, конвергенция процесінің ҿтуі де дивергендік җҧбылыстар арҗылы байҗалады»                  

[2, 56]. 

Оғыз тобындағы ҧяңдау (палатализация) процесі җыпшаҗ тобындағы тілдерге тҽн болмаған деген 

ғылыми ҧстанымды ҧсынған ғалым ҿзге де җыпшаҗ тілдеріндегі сияҗты җазаҗ тілінде сҿз басында җатаң 

дыбыстардың ҧяң дыбыстармен салыстырғанда мол җолданылатынын атап кҿрсетеді.   

Дауыссыз дыбыстар туралы ҽңгіме болғанда, мҧндағы кҥрделі теориялыҗ проблеманың бірі ассимля-

ция мен диссимиляция процесі туралы екені белгілі. Бҧл процесс – ҽсіресе җатаң дыбыстар мен ҧяң 

дыбыстарға җатысты іргелі  мҽселе. Олай болатын себебі – ассимляция, яғни дауыссыз дыбыстардың 
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ҥндесуі кҿбінесе җатаң дауыссыздардың ілгері не кейінгі дыбыстарға ыҗпалы, немесе ҧяң дауыссыз 

дыбыстардың ілгері тҧрған, не ҿзінен кейін тҧрған дыбыстарға ететін ҽсер-ыҗпалы ретінде бағаланады. 

Дауыссыз дыбыстардың ҥндесуінің дауысты дыбыстар ҥндесуімен салыстырғанда ҥлкен айырмашы-

лығы бар. Ол айырмашылыҗ мынада. Егер дауысты дыбыстардың ҥндесуі бҥкіл сҿздің ҿн бойына ҽсер 

ететін болса, яғни сҿздің басында тҧрған  жуан не жіңішке дауысты дыбыс ҿзінен кейінгі буындардың 

бҽрін ҿзіне икемдесе, дауыссыз дыбыстағы жағдай ҿзгешерек. Дауыссыз дыбыстың ҥндесуі бҥкіл сҿздің 

җҧрамын ҿзгерте алмайды. Тек кҿрші тҧрған дыбысҗа ғана ҽсер етеді, не екеуі де ҿзгеріп кетеді. 

Дауыссыз дыбыстардың ҥндесуі тҥркі тілдерінің кҿпшілігінде җатаң тҥрде саҗталады. Тіпті ҿзге 

тілдерден ауызша тҥрде енген сҿздер де сҿйлеу барысында енген тілдің ассимиляция заңдылығына 

бағынып кетеді. Бҧл жерде біз ауызша енген дегенді баса айтуға тиіспіз. Ҿйткені жазба тҥрде енген сҿздер 

кҿбінесе ҿзінің бҧрынғы сипатын саҗтап җалады. 

Зерттеушілердің пайымдауынша, дауыссыз дыбыстардың ассимляциясы туралы ҽңгіме болғанда, 

сонар дауыссыздар: р, л, м, н, й-ды бҿліп җарастырған орынды болады. Оның мҽнісі мынада: бҧл дауыс-

сыз дыбыстардың җатаң айтылатын нҧсҗалары болмайды, сондыҗтан олар сҿз ішінде кҿбінесе ҿзгеріссіз 

айтыла береді. Мысалы: шырқа, тарқа, сырға, қалта, жантақ, қалампыр, қамқа, кемпір, ырсыл, қырсық, 

қармақ, жармақ, айна, айдар, айқай, айшық т.б. 

Бҧл жҿнінде А.Н. Кононов былай деп жазады: «Дауыссыз дыбыстардың ҥндестік заңы бойынша 

тҥбірдегі дауыссыз дыбыстар – бір буында немесе буындар шекарасында орналасса да, тҥбірдің немесе 

дауыссыз дыбысҗа басталатын аффиксті негіздердің жалғасуында, «ҧяңдылыҗ» жҽне «җатаңдылыҗ» 

бойынша җолданылады, яғни сҿз тҥбірінде немесе негізінде җос дауыссыз келетін болса, ҧяң дауыссыздан 

кейін тек ҧяң дауыссыз дыбыс келеді, ал җатаң дауыссыздан кейін – җатаң дауыссыз тҧрады» [3, 54]. 

Җазаҗ тіліндегі «с-ш» дыбыстарының бір-біріне ыҗпалы негізінен «ш» дыбысының  басымдылы-

ғында болады: бас-шы – башшы, қос-шы – қошшы, ас-шы – ашшы т.б.  р-л дыбыстары бір-бірімен җатар 

айтыла береді де, дыбыс тіркесімі ретінде тҥсіндіріледі: арлан, торлан, барлық, тарлық, торлы, қарлы, 

жарлы, ҽрлен, т.б. 

Җазіргі җазаҗ тілінің оҗулыҗтарында, дауыссыз дыбыстардың саны 25. Бҧлар: б, в, г, ғ, ж, д, з, й, к, л, 

м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, қ, ң. У фонемасы да буын жасай алмағандыҗтан, дауыссыздар тобында орын 

алады (І.Кеңесбаев,    Ғ.Мҧсабаев, Ж.Аралбаев, Ҽ.Жҥнісбеков, Ж.Ҽбуов, Ғ.Ҽбуханов, С.Мырзабеков т.б.). 

Біраҗ осы 25 дауыссыз дыбысҗа Ғ.Ҽбуханов, Ж.Тҥймебаев 26-ші дыбыс етіп щ ҽрпін де җосҗан. Осыған 

орай «щ – дыбыс емес, ҽріп. Ол созылыңҗы ш (немесе җос ш) дыбысының таңбасы, транскрипцияда оны 

ш тҥрінде таңбалайтыны айтылады. Җазаҗ тілінде щ ҽрпі тек ащщы, тұщщы, кеще сҿздерінде 

жазылатыны белгілі» [4, 53]. 

Демек, дауыссыз дыбыстар – 25. «Бҧл җазіргі ҽдеби тілдерде җолданылып жҥрген дауыссыз ҽріптер 

җай тілдің болса да, ҿзіне тҽн ҿзгешелігімен җатар жалпы тҥркілік тектестігін саҗтағандығы байҗалады» 

[5, 37]. 

Қорытынды. Профеccор М.Томанов җазаҗ тілінің дыбыc жҥйеcіндегі дауыccыз дыбыcтарды cалыc-

тыра отырып, мынандай нҽтижеге келеді: җазаҗ тілі җыпшаҗ тобына жатады; дауыcты дыбыcтар мен 

дауыccыз дыбыcтар араcындағы негізгі фонемалыҗ cипат танытатын дыбыcтардың жалпы фонетикалыҗ 

cапалыҗ желіcі ҧҗcаc, бірыңғай [6, 36]. 

Сонымен, җорыта айтҗанда, профессор М.Томанов җазаҗ тілінде сҿз басында, сҿз ортасында жҽне сҿз 

аяғында келетін дауыссыз дыбыстардың даму табиғатын аныҗтап, олардың ғылыми сипаттамасын 

жасады. Кҿне тҥркі жазба ескерткіштері тіліндегі жҽне җазіргі тҥркі тілдерінің деректерімен салыстыра 

отырып, ғалым наҗты ғылыми тҧжырымдар жасады, бҧл жасалған ғылыми тҧжырымдардың маңызы 

бҥгінгі кҥнде де ерекше мҽнді деп бағаланады.   
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ДИАЛОГТІК  ТІЛДЕСІМДІ  ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ  НЕГІЗГІ  ҰСТАНЫМДАРЫ 
 

Аңдатпа 

Бҧл маҗаладатілдің җарым-җатынас җызметі жеке бірліктер тҥрінде емес, ҿзара хабар алысатын 

саналы ҽрекет тҥрінде жҥзеге асатыны жҿнінде сҿз етіледі. Тілдің ҽртҥрлі деңгейіндегі тілдік бірліктердің 

ерекшеліктері, сҿйлеудің коммуникативті тҥрлері, сҿйлесімдер мен мҽтіндердің коммуникативтілігін 

негізге ала отырып, диалогке тҽн «сҿз-белгілерді» ҽр тҥрлі җырынан алып җаралады. Диалогтік сҿйлесімді 

ҧйымдастыруға негіз болатын бірнеше ҧстанымды кҿрсетеді:  коммуникативті ынтымаҗтастыҗ ҧстанымы, 

ҿзара ҽрекеттесу ҧстанымы, ҽсер ету ҧстанымы, җатысымдыҗ-прагматикалыҗ басымдылыҗ ҧстанымы, 

коммуникативтік толыҗтыҗ ҧстанымы. Бҧл ҧстанымдарды диалогтің җҧрылымдыҗ-мазмҧндыҗ аспектісі 

тҧрғысынан жҽне одан жоғары җатысым стратегиясы тҧрғысынан җызметтерін аныҗтауға, бағалауға 

болады. 

Кілт сӛздер: сҿйлеу мҽдениеті, диалогтік тілдесім, ҧстанымдар, коммуникативті ынтымаҗтастыҗ, 

ҿзара ҽрекеттесу, җатысымдыҗ интенция. 
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BASIC  PRINCIPLES  OF  DIALOGIC  COMMUNICATION 
 

Abstract 
This article deals with the fact that language activity is carried out not in the form of separate units, but in the 

term of conscious actions. Based on the features of language units of different levels of language, communicative 
form of speech, communicative conversations and texts are considered from different characteristics of the 
dialogue. The article demonstrates several positions that serve as the basis for the organization of the dialogue: the 
principle of telecommunication cooperation, the principle of interaction, the principle of action, the principle of 
communicative and pragmatic priority, the principle of communicative completeness. These principles can be 
defined, evaluated in terms of the structural and substantive aspect of the dialogue and above in terms of the 
presence strategy.  

Key words: culture of speech, Dialogic dialogue, principles, communicative cooperation, interaction, 
communicative intention 

 
Г.О. Беркинбаева

1
 

1
Международный Казахско-Турецкий Университет им. Х.А. Яссави, г. Туркестан, Казахстан 

 
ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ДИАЛОГИЧЕСКОГО  ОБЩЕНИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье речь идет о том, что языковая деятельность осуществляется не в виде отдельных 
единиц, а в форме осознанного действия, в котором происходит взаимообмен. Основываясь на 
особенностях языковых единиц разных уровней языка, коммуникативной форме речи, коммуникатив-
ности разговоров и текстов, речь рассматривается с разных сторон, характерных для диалога. 
Демонстрирует несколько позиций, которые служат основой для организации диалогического общения: 
принцип телекоммуникационного сотрудничества, принцип взаимодействия, принцип действия, принцип 
коммуникативно-прагматического приоритета, принцип коммуникативной полноты. Эти принципы 
можно определять, оценивать деятельность с точки зрения структурно-содержательного аспекта диалога. 

Ключевые слова: культура речи, диалогическая речь, принципы, коммуникативное сотрудничество, 
взаимодействие, коммуникативная интенция. 
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Кіріспе. Білім берудің маҗсатын адам жҽне оның мҽніне бағдар ҧстану, мазмҧнды тҧлғаны дамытуға 
негіздеп җҧру талаптарымен сҽйкестендіру ана тілін оҗыту ҥдерісін саралап, мазмҧндыҗ жҽне ҽдістемелік 
тҧрғыдан  ҥнемі жетілдіріп отыруды җажет ететіні сҿзсіз. "Ана тіліміздің мҽселесі – мҽңгілігіміздің мҽңгі-
лік мҽселесі" деп ҧлы Ғабит Мҥсірепов айтҗандай, тілді оҗыту мҽселесі белгілі бір мазмҧн кҿлемін 
меңгертумен ғана шектелмейді, ҧлттың тҧтастығы мен бірлігін җамтамасыз ететін діл, тарих, мҽдениет 
секілді киелі ҧғымдарды ҧрпаҗтың санасына сіңіру арҗылы  шешімін табады. Мемлекеттің тҧтастығы мен 
баяндылығын җамтамасыз ететін ҧлттыҗ сананы дамытудың бір тҧғырлы тетігі ету ҥшін җазаҗ тілін 
ҽлеуметтік ҿмірдің, кҥнделікті җолданыстың тілі ретінде оҗытуға мҽн берудің җажеттілігі туып отыр. 
Тілдің жиі җолданылуы адамдардың бір-бірімен сҿйлесуі – диалог арҗылы кҿрініс табады. Олай болса, 
"Җазаҗ тілі" пҽнінің білім мазмҧнына диалогтік сҿз мҽдениетін оҗытуды ендіру, біріншіден, білімнің 
рухани-җҧндылыҗтыҗ бағдарын кҥшейтеді, екіншіден,  ҧлттыҗ сананың жаңғыруын җамтамасыз етеді, 
ҥшіншіден, ҽр оҗушының тҧлғалыҗ җасиеттері мен сҿз  мҽдениетін дамытуға жол ашады, тҿртіншіден, 
пҽннің тҽрбиелік-білімділік-дамытушылыҗ ҽлеуетін кҿтеруге ыҗпал етеді. «Диалогтің ыҗтимал барлыҗ 
нысандарын кҿтермелеу, сондай-аҗадамдар арасындағы ҿзара байланыс җарым-җатынасты кҥшейту 
арҗылы біз біртіндеп ҧлттыҗ ынтымағымызды нығайтып, ҧлттыҗ ҽлеуетімізді ҧлғайтамыз». Шын 
мҽнінде, җазіргі кезеңде ҿзге елдермен теңдей байланыс орнатумен дҥние жҥзінде тҽртіп  мҽселесін шешу, 
адамның тҧлғааралыҗ, мемлекетаралыҗ, жалпы җоғамдыҗ җарым-җатынастардың барлығы диалог арҗылы 
жҥзеге асады. [1, 25]  

Бҥгінгі таңда диалог коммуникативтік лингвистиканың негізгі зерттеу объектісіне айналып отыр-
ғанымен, екінші тілдерді меңгертудің нысанында ғана җарастырылып, ана тілін оҗытуда оҗушының сҿз 
мҽдениетін җалыптастыруда саналы ҽрекет тҥрінде ескерілмей келе жатыр.  

Тілдерді меңгертуге арналған ҽдістемелік жҽне психологиялыҗ ҽдебиеттерде диалогті екі тараптың 

сҿйлеу актісіндегі біріккен ҽрекет ҥдерісіндегі  ынтымаҗтастыҗ пен ҿзара ҽрекеттестіктің негізі ретінде 

җарастырады. Сҿздіктерде диалогке мынадай аныҗтамалар беріледі: 1. Диалог екі я бірнеше адам арасын-

дағы ҽңгіме [2, 125]. Диалог (грек. dialogue - сҿйлесу, ҽңгімелесу) - екі адамның тіл җатысуы  [3, 15]. ―Диалог 

(грекше – dialogos) – екі немесе бірнеше адамдардың ҿзара сҿйлесуі; драмалыҗ шығар-маны сҿйлесімдік 

тҧрғыдан ҧйымдастырудың негізгі формасы;  сҿйлеу тҥрінде жазылған ҽдеби шығарма‖ [4, 48]. "Диалог" 

(сҧхбат) (грек, dialoqos - ҽңгіме, сҧхбат). Диалогтік сҿйлеу ҿзара тілдесу негізінде ауызша, ауызекі тілде 

сҿйлеу формасы [5, 48]. Диалогтік сҿйлеу – ауызша, ауызекі сҿйлеу сипаты  сҿйлеуші мен тыңдаушының 

тікелей байланысынан туатын, сондай-аҗ Адресат пен Адресанттың жалпы ортаҗ апперцепциялыҗ базасы 

болатын коммуникацияның вербалды җҧралдарының рҿлін атҗарады [6, 158].  

Ал жекелеген ғалымдардың пікіріне тоҗаталатын болсаҗ,  З.Җабдолов ҿзінің «Сҿз ҿнері» еңбегінде:  

«Адам сҿйлесе дегендей, ҽркімнің  сҿзі арҗылы  ҿзін танимыз. Себебі, ҽркімнің  сҿйлеген  сҿзінде  оның  

бҥкіл  ішкі болмысы, ҿзіне тҽн психологиялыҗ ҿзгешелігі – аҗылы, ойы, сезімі, ҧғымы, танымы, нанымы, 

білімі, мҽдениеті тҥп-тҥгел  тҧнып тҧрады», - деп жазады [7, 14]. М.Бахтин: «Аҗиҗат жеке адамның  ойын-

да пайда болып, жадында жатпайды, ол – диалогтік  җарым-җатынас  ҥрдісінде  аҗиҗатты бірлесіп  іздеп 

жҥрген  адамдардың  арасында  пайда болады»,–  деген [8, 96].  В.Л. Скалкин «Диалогическую речь 

следует рассматривать как коммуникативный акт, где имеет место смена ролей говорящего и слушаю-

щего» дейді [9]. К.И. Саломатова диалогтік сҿйлеуді жеке җарастырмай, оны монологтік сҿйлеумен 

салыстыра отырып, ҽрҗайсысының ҿзіндік ерекшеліктері жҿнінде былай тҧжырымдайды: «Диалоги-

ческая речь является одной из наиболее распространенных форм устной разговорной речи. Монологи-

ческая форма речи занимает меньше места в разговорной  речи, обычно монологу предшествует диалог. 

Диалог представляет собой обмен высказываниями, порожденными одно другим несколькими 

собеседниками» [10, 14]. Профессор О.Г. Гойхман "Речевая коммуникация" еңбегінде ауызша жҽне 

жазбаша сҿзді сҿйлесім тҥрлеріне жіктеу барысында җатысушылардың санына җарай екі адамның сҿзін 

―диалог‖ деп аныҗтайды. [11, 128] 

 Кҥнделікті ҿмірде диалогтік сҿз монологтік сҿзге җарағанда кҿп җолданылатынына җарамастан 

кҥрделі җҧбылыс. Диалогтік сҿз айтылған сҿзді җабылдау, естіген сҿзді іштей җайталау жҽне беретін 

жауапты іштей жоспарлау секілді ҽрекеттердің бір мезгілде іске асуын талап ететін кҥрделі процессс. 

Мҧндай талаптар тыңдалым мен айтылым механизмдерінің жаҗсы дамуы җажеттігін кҿрсетеді. Дайын-

дыҗсыз сҿйлеу, ҽңгіме таҗырыбының жиі ҿзгеруі, пікірлесушінің ойын ҥнемі баҗылауда ҧстап отыру, тез 

жауап беру, диалогті ҿрбітуге мҥдделі болу секілді диалогтік сҿздің ерекшеліктері сҿйлесушілерге бір-

җатар җиындыҗтар тудырады. Ал диалогтік сҿздің артыҗшылығы оның жағдаяттылығында.  Диалогтің 

жағдаятҗа җҧрылуы,  мимика, дене җимыл-җозғалысы, сҿйлесімдік клишелер, кездесетін җайталаулар 

диалогті җабылдауды жеңілдетеді. Сонымен җатар диалогтік сҿздің синтаксистік җҧрылымы да жеңіл. 

Диалогтік сҿз җҧрылымдыҗ жағынан толыҗ емес жҽне репликалар байланысынан тҧрады. Реплика  
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сҿйлеушінің җолдану маҗсатына җарай тҥрлі мағынаға ие болатын кҿпҗырлы термин.  Реплика француз 

тілінен аударғанда җысҗаша җарсылыҗ, сҿйлеп отырған адамның бірінің екіншісіне берген жауабы деген 

ҧғымды білдіреді. Диалогтің бір коммуникантҗа тҽн бҿлімі реплика (ҥнҗатым) деп аталады. Екі 

ҥнҗатымның ҥйлесуі – диалогтік бірлік деп аталады. 

Талқылау. Сҿйлесімнің тҥрі тілдік җатынасҗа тҥсетін адамдардың санына, тілдесу маҗсаттарына, 

җатысушылардың ҽлеуметтік дҽрежесіне байланысты жіктеледі. Осыған байланысты монолог бір 

адамның, диалог екі адамның, полилог бірнеше адамның тілдік җарым-җатынасҗа тҥсуін білдіретін сҿйле-

сім тҥрлері болып табылады. Диалогтік сҿз адамдардың бірлескен ҽрекетінде ынтымаҗтастыҗ пен 

тҥсіністікке негіз болатын ҽлеуметтік-тілдік җарым-җатынас. Ғалымдардың берген аныҗтамалары мен 

сипаттамалары диалогтің екі адамның арасында болатын  ҽрекет екенін толыҗ дҽлелдейді. Бір сҿйлеу 

актісінің шеңберінде диалогке җатысушы адамның екеуі де бірде сҿйлеуші, бірде тыңдаушы болып 

ауысып отырады. Диалог – екі жаҗтылы җарым-җатынас. Диалогтік сҿзде сҿйлеушілердің айтатын 

сҿздерді бір-біріне тҽуелді болғандыҗтан, диалогті алдын-ала жоспарлау мҥмкін емес. Диалогтің ҿрбуі екі 

коммуникантҗа да байланысты. Диалогтің кҿбінесе сҽлемдесу репликасынан басталатынын халыҗ 

даналығынан туындаған «Сҽлем – сҿздің анасы» деген наҗылы айғаҗтайды. Адамдар арасындағы ҽдепті-

ліктің басы болып саналатын сҽлемдесудің ҿзі коммуниканттардың ыҗыласына ҽсер етіп, диалогтің дҧрыс 

арнаға тҥсуіне жол ашады. Сондыҗтан сҿйлеушінің репликасы оған берілген жауапҗа да байланысты 

туындайды. Екінші коммуниканттың жауабы җысҗа не ыҗылассыз болған жағдайда диалогті ары җарай 

ҿрбіту җиынға тҥседі. Демек, диалог табиғи тҥрде бірінен кейін бірі туындайтын ҿзара байланысты іс-

ҽрекет негізінде пайда болатын пікір алмасулар деп җорытуға толыҗ негіз бар. Диалог коммуникант-

тардың ҿзара пікір алмасуы, җарым-җатынас җҧралы болғандыҗтан олардың ҽрҗайсысы ҿз җызметін 

атҗарады. О.Г. Гойхман сҿйлесу тҽртібін тактіге бҿледі. Бірінші – сҿз (сҿйлеу), екінші – ҥндемеу (тыңдау). 

Олар ҿзара алмасып отырып ритмикалыҗ җатынасҗа тҥседі. Егер екеудің біреуі ҿз репликасынан бас 

тартса, онда диалог біржаҗты монологҗа айналады. Себебі монолог пен диалог бір-бірімен ҿте тығыз 

байланыстағы тілдік җҧбылыстар. Монолог – бір адамның ҿз ойын, пікірін белгілі шамада толыҗ жеткізуі. 

Диалог екі адамның сҿйлеу ҽрекетінің туындысы болғандыҗтан, ондағы ҽр адамның сҿзі жеке сҿйлеуге – 

сҿйлесімге жатады деген де ғалымдардың пікірі бар. Осыған сҥйеніп Л.П. Якубинский ―монологический 

диалог‖ деген терминді җолданған [6].  

Л.П. Якубинский екі адамның коммуникативтік жағдаятҗа җатысуы олардан ынтымаҗтастыҗты, 

келісімді жҽне җарым-җатынас тактикасы мен стратегиясын ҥйлестіруді, олардың ҿзара ҽрекеттесуі мен 

бір-біріне ҽсер етуін талап етеді дей келе, диалогтік сҿйлесімді ҧйымдастыруға негіз болатын бірнеше 

ҧстанымды кҿрсетеді:    

Коммуникативті ынтымақтастық ұстанымы. Бҧл ҧстаным сҿйлеу формасы ретінде диалогті 

ҧйымдастырудың іргелі ҧстанымы болып табылады. Кез-келген җатысымдыҗ маҗсатты шешуге бағыт-

талған сҿз белгілі бір ережелерге бағынуы керек, сонымен җатар ҥйлесімді болуы җажет. Мҧнда җатысым-

ның маҗсаты, мотиві, җарым-җатынасҗа тҥсу міндеттері, ерекшеліктері мен т.б. факторлары ескеріледі. 

Пікірлесушінің җатысымдыҗ міндеттерді шешуі сҿздің коннотациялыҗ мағынасын аныҗ жҽне дҽл тҥсіну, 

диалогтің тҥрлерін җолдана алу, сҿйлеу этикетін саҗтау секілді җатысымдыҗ җҧзіреттерді меңгеруіне 

байланысты болады.    

Җатысымдыҗ маҗсатты шешуге бағытталған сҿзді профессор Р.Ҽмір "сҿйлеушінің маҗсаты", яғни 

коммуникативтік талап деп айҗындайды. Коммуникативтік талап– сҿйлеушінің җарым-җатынасҗа тҥсуі 

ҽрі ҿз ойын аныҗ жеткізуі ҥшін җажет басты шарт. Сҿйлеушілердің җатысымдыҗ маҗсаты адамдар арасын-

дағы тілдік җарым-җатынаста алдыңғы орынға шығады. Тілші ғалымдар җатысымдыҗ маҗсаттан җатысым-

дыҗ стратегия мен җатысымдыҗ тактика туындайды деген пікір айтады. Олай болса җатысымдыҗ маҗсат – 

сҿйлеушінің тілдік җарым-җатынасы арҗылы туындайтын кҿздеген мҥддесі, алға җойған маҗсаты. 

Җатысымдыҗ талап сҿйлеушінің кҿздеген маҗсатымен тікелей байланысты болады.  

Р.Ҽмір "Җазіргі җазаҗ тілі җҧрмалас сҿйлем жҥйесі» атты еңбегінде  җатысымдыҗ талаптың ең 

җарапайым кҿрінісі ретінде тҿмендегілерді жіктейді:  

1) хабарлы сҿйлем арҗылы бір аҗпаратты жеткізу  іске асады; 

2) сҧраулы сҿйлемдер арҗылы сҧрау, сҧраҗ җою  ҽрекеті орындалады; 

3) бҧйрыҗты сҿйлемдер арҗылы бҧйыру, біреуді жҧмсау ҽрекеті іске асады [12, 21]. Осылайша бҧл 

талаптарды бірінші дҽрежелі җатысымдыҗ талаптар деп атайды. Ал осы талаптарға сай җҧрылып, 

жҧмсалатын сҿйлемдердің җҧрылысын тҥпкі (базистік) җҧрылымдардан  тҧрады деп кҿрсетеді.  

Җазаҗ тіл білімінде сҿйлемдер җатысымдыҗ маҗсатына җарай хабарлы, сҧраулы, лепті, бҧйрыҗты деп 

бҿлінеді.  Кейінгі кездері  сҿйлемдерді җатысымдыҗ маҗсатына җарай: хабарлы, сҧраулы, бҧйрыҗты деп 
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ҥш тҥрге бҿлу җалыптасҗан. Алғашҗы жіктелімді җолдаған тілші-ғалым Р.Ҽмір: «Сҿйлемдерді айтылу 

маҗсатына сай хабарлы, сҧраулы, бҧйрыҗты, лепті деп бҿлуіміз – коммуникативтік талапҗа сай җҧрылу-

дың бір кҿрінісі ғана. Коммуникативтік талаптар алуан тҥрде кҿрінеді. Оларды негізінен екі топҗа жат-

җызған дҧрыс: бірінші дҽрежедегі коммуникативтік талаптар, екінші дҽрежедегі коммуникативтік 

талаптар. Бірінші дҽрежедегі коммуникативтік талаптарға сай пайда болған конструкцияларды (екі негізді 

хабарлы, сҧраулы, бҧйрыҗты, лепті сҿйлемдер) базистік деп танимыз. Екінші дҽрежедегі коммуника-

тивтік талапҗа сай конструкциялар (туынды) осыларға синтагмалыҗ, парадигмалыҗ жағынан негізделіп 

туады» [13, 131] деп тҥсінік береді.   

Қорытынды. Коммуникативтік ынтымаҗтастыҗ ҧстанымына сай адресант сҿйлемнің жоғарыда 

айтылған функционалдыҗ тҥрлерін жҽне сҿйлеушінің җатысымдыҗ маҗсатын аныҗтап, тура жҽне жанама 

сҿйлеу актілерін ажырата алуы, дҧрыс жауап беруі жҽне сҿйлеу актілерінің ережелерін (формаларын) 

меңгеруі тиіс. 

Ҿзара ҽрекеттесу ұстанымы. Бҧл ҧстаным екі коммуниканттың да сҿзді ҧйымдастыруға белсенді 

җатынасуын білдіреді. Сонымен җатар коммуникативтік ҥдеріс коммуниканттардың сҿйлеу маҗсаттары-

ның ҥйлесуін, ниеттес болуын талап етеді.  

Ҽсер ету ұстанымы. Бҧл ҿзара ҽрекеттесу ҧстанымымен тығыз байланысты: ҽсер етусіз ҿзара 

ҽрекеттесу болмайды. Тыңдаушыға ҽсер ету сҿйлеушінің җатысымдыҗ интенциясының вербалдануына 

тікелей байланысты. Себебі сҿйлемнің функционалдыҗ типтері адамға ҽр тҥрлі ҽсер етеді. «Тілдің 

табиғатын толыҗ ашу ҥшін оны сипаттап жҥйелеумен җоса, оның ҽрекет ету, жҧмсалу механизімін де 

җарастыру җажет. Осы маҗсатты жҥзеге асыру ҥшін жҧмсалымды грамматика тілдің ҿзін емес, сҿйлеуді 

зерттеу нысана етіп алады да, оны адамның ойлау ҽрекетімен бір ғылыми кең астастыҗта җарастырады» 

[14]. Ауызекі сҿйлеу тілінде ең кҿп җолданылатын сҿйлемнің тҥрі – сҧраулы сҿйлем болып табылады. 

Адам ҿз ойын басҗа біреуге жай хабар ретінде де, ҽсер ететіндей мҽнерлі етіп те білдіріп отырады. 

Сҿйлемнің экспрессивтік мағынасы басҗа сҿйлем тҥрлеріне җарағанда сҧраулы сҿйлемде жиі кездесе-

ді. Себебі сҧраулы сҿйлем жауап беруді җажет етеді. Адамның алдағы уаҗытта орындалатын іс-ҽрекеті 

туралы айтылатын бҧйрыҗты сҿйлемдердің де коммуникативтік ҽсері кҥшті. Онда сҿйлеушінің еркі ҽр 

алуан болып келуі мҥмкін, мҽселен, бірде кҿтеріңкі ҥнде, бірде сыпайылыҗ саҗтап, жай ғана белгілі бір 

ҽрекетпен жҧмылдыруы мҥмкін [15]. Т.Сайрамбаев ҿз еңбегінде бҧйрыҗты сҿйлемге мынадай аныҗтама 

береді: «Бҧйрыҗты сҿйлем біреуді іс істеуге җосу маҗсатымен айтылады. Ондай маҗсатпен айтылатын 

сҿйлемдер жалаң бҧйрыҗ ретінде айтылмайды, сонымен җатар кісінің еркін, талабын, кеңесін, тілегін, 

жалынышы жҽне т.б. білдіреді» [16]. Сонымен җатар ғалым бҧйрыҗты сҿйлемдердің баяндауыштарының 

тҥрлілігіне җарай, сҿйлемнің җҧрамына җарай, олардың мазмҧны да ҽртҥрлі болатынын кҿрсетеді. 

Қатысымдық-прагматикалық басымдылық ұстанымы. Сҿйлесімнің җатысымдыҗ-прагматикалыҗ 

җҧрылымы семантикалыҗ җҧрылымның компоненттерінің біріне басымдылыҗ беру арҗылы кҿрініс 

табады. Кҿп жағдайда функционалды-грамматикалыҗ доминант пропозиция компонентімен ҽрекеттеседі. 

Сҿйлемнің экспрессивтік деңгейі ҿзгереді.  

Коммуникативтік толықтық ұстанымы. Бҧл җатысымдыҗ доминанттылыҗ ҧстанымымен тығыз 

байланысты. Диалогтік сҿйлем тҥрінде сҿйлеушінің җатысымдыҗ интенциясын іске асыру ҥшін җанша 

җажет болса, сонша позиция вербалдануы керек. "Җатысымдыҗ интенция" дҽл айтылған иллокуцияны 

(сҧраҗ, тілек, кеңес жҽне т.б.) ғана емес, сонымен җатар сҿйлемнің эмоционалды, экспрессивті, кҿркем 

сипаттарын да җамтиды.   
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ҚАЗАҚ  ГИДРОНИМДЕРІ  ЖҮЙЕСІНДЕГІ  ӘЛЕМНІҢ  ҰЛТТЫҚ  БЕЙНЕСІ 
 

Аңдатпа 

Маҗалада җазаҗ даласының гидронимдер жҥйесіндегі ҽлемнің ҧлттыҗ бейнесіне назар аударылған. 

Җазаҗ даласындағы гидронимдер біздің дҽуірімізге дейінгі кҿне атауларда кҿп кездеседі. Кҿшпелі 

шаруашылыҗпен айналысҗан җазаҗ халҗының ҧлттыҗ болмысы тіл мен таным арҗылы ономастикалыҗ 

атаулардан кҿрініс тапҗан. Маҗалада сол атаулар  адамзат танымының җҧндылыҗтар жҥйесі, рухани ішкі 

дҥниесімен тығыз байланыста җарастырылған. Сондай-аҗ, кҿптеген ғалымдардың зерттеу нысанына 

айналған  М.Җашҗаридың «Диуани лҧғат ат-тҥрк» атты тҥркі сҿздігіндегі топонимика, антропонимдер, 

этнонимдер, гидронимдер туралы зерттеулерге, 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап җазаҗ ономасти-

касына җатысты ғылыми-зерттеу еңбектерге жан-жаҗты шолу жасалған.  

Кілт сӛздер: гидроним, лимноним, потамоним, жер-су аттары, антропонимдер, этнонимдер, таным 
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NATIONAL  IMAGE  OF  THE  WORLD  IN  THE  SYSTEM  OF  KAZAKH HYDRONIMS 

 

Abstract  

The article focuses on the national image of the world in the system of hydronyms of the Kazakh steppe. 

Many scientists have been the object of research M. In the Turkic dictionary Kashkari "Diwani lugat al-Turk" 

provides information about place names, anthroponyms, ethnonyms, hydronyms. In addition, since the second 

half of the 19th century, a comprehensive review of research works relating to the Kazakh onomastics was 

conducted. Archaeologists have proved that the first culture in the history of mankind appeared in water bodies.  

Not only" water is the source of life", but also the evidence of each historical epoch. Hydronyms in the Kazakh 

steppes are found in the ancient names before our era. Exit language and onomastic realities are reflected names of 

the Kazakh people through knowledge, was engaged in economy. The article deals with such names as the system 

of values of human knowledge, close connection with the spiritual inner world. 

Keywords: hydronym, land-water names, place names, river, lake, knowledge, value 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ОБРАЗ  МИРА  В  СИСТЕМЕ  КАЗАХСКИХ  ГИДРОНИМОВ 

 

Аннотация 

В статье уделено внимание национальной картине мира в системе гидронимов казахской степи. 

Ученые-археологи доказали, что первая культура в истории человечества появилась в водных массивах. 

Вода – источник жизни и свидетельство каждой исторической эпохи. Гидронимы в казахских степях 

встречаются в древнейших названиях до нашей эры. В статье рассматриваются система ценностей 

человеческого познания, тесная связь природы с духовным внутренним миром казахского народа.  В 

данной статье также рассмотрен  словарь М.Кашгарского.Приведены многочисленные названия 

гоеграфических объектов, расплолженных на территории тюркоязычных племен, множество личных 

имен древней тюркской знаты, рабов и рабынь, названия тюркских племен. Большой интерес 

представляет карта мира, данная автором «Диуани лугат ат-турк», с детальным изображением тюркских 

земель и других регионов мира. Кроме того,в статье  был проведен всесторонний анализ 

исследовательских работ (19 в.), касающихся казахской ономастики. 

Ключевые слова: гидроним, топонимика, оним, потамоним, лимноним, антропоним, этнлним 

 

Кіріспе. Җазаҗ елінің табиғаты ҽсем, биік таулы, ҥстіртті, нулы-сулы, аңызаҗ шҿлейтті, пайдалы 

җазбаларға бай ҿлке. Ҧшы-җиыры жоҗ кең даланың барҗандары мен җҧмы да җайталанбас бірегейлігімен 

ерекшеленеді. Адам баласы ерте кезден-аҗ ҿзін-ҿзі, җоршаған ҽлемді танып, зерделеп, ҿзін табиғаттың бір 

бҿлшегі ретінде сезініп оған ат җоя бастаған. Ономастика (грек onomastіke – ат беру ҿнері) – тіл білімінің 

жалҗы есімдерді зерттейтін саласы. Жалҗы есімдерге кісі, жануарлар аттары, халыҗ, ҧлт, ру-тайпа атау-

лары, жер-су, аспан денелері жатады.Ат җоюдан алдына жан салмайтын җазаҗ халҗының бҥкіл болмысы, 

жан-дҥниесі, ділі, тіні сол атаулардан кҿрініс тапҗан.  Җайсібір атауды кездейсоҗ җоя салмаған. Ҽрбір 

атауда ҧлттыҗ дҥниетаным іздері айҗын кҿрініс табады. Осындай жер-су аттарың мағынасын, пайда болу, 

җалыптасу, тҧраҗтану жҽне дҧрыс жазылып, айтылу заңдылыҗтарын зерттейтін  топонимика ғылымына 

сҧраныс артып келеді. Ежелден кҿшпелі ҿмір сҥрген җазаҗ халҗы ҥшін жер-су аттары ерекше маңызды 

факторға айналған. Бҧл туралы ғалым Б.Бияров «Ҽр атауда ҧлттыҗ дҥниетаным, психология, салт-

дҽстҥрдің кумулятивті тҥрде жинаҗталып жатуы ҿз алдына, ҽр атау жер бедерін ҿте жоғары дҽлдікпен 

белгілеуді маҗсат еткен. Атау сол жердің ерекше бір белгісін білдірмесе, кҿш адасып, мал арып, 

шаруашылыҗ  кҥйзелуі мҥмкін болған. Мҽселен, Бҿрілі топонимі «бҧл жер – бҿрі жасырынатын бҧта-

җарағаны мол, соҗпалы жер» деген ескерту-концептісін білдіріп тҧруы җажет еді. Құлынембес атауы 

«отты (җҧлынембес шҿбі), суы мол жер, тойынған җҧлын енесін ембейді» деген аҗпарат-концептісін беріп 

тҧрғаны айҗын» [1, 7] деп атап кҿрсетті. Ҥнемі жел соғып, җарды ҧшырып ҽкететін, мал тебініне жайлы 

җыстауға Қаражер деп ат җойған җазаҗ халҗының табиғатпен ҥндестігін байҗауға болады. Олай болса, 

осынау җасиетті де җҧдыретті жеріміз тҧтас бір шежіре – оның беті җҧпиясы ашылмаған кітап, ғаламат 

сырлы сҿз. Бҧл сҿздердің бҽрі де халыҗтың ҿзі таҗҗан, аялап җойған атаулар. Бҧл җат-җабат атаулардың 

баршасы тарихи ескерткіш – ғасырлыҗ мҽдени мҧрамыз [2, 11]. 

Әдістеме. Ономастиканы зерттеуде тҥкітанушы-линвист М.Җашҗаридың «Диуани лҧғат ат-тҥрк» 

атты тҥркі сҿздігінің алатын орны зор. 11 ғ. бҧл еңбектегі топонимика, антропонимдер, этнонимдер 

туралы  мҽліметтер кҿптеген ғалымдардың зерттеу нысанына айналды. 1949-2005 жылдар аралығында 

Җазаҗстанда ономастикадан елуге жуыҗ кандидаттыҗ жҽне докторлыҗ диссертациялар җорғалды 

(Т.Жанҧзаҗ, Ҽ.Ҽбдірахманов, В.Н. Попова, О.А. Сҧлтаньяев, Е.Ҽ. Керімбаев, Җ.Рысберген, А.Жартыбаев, 

Ғ.Сағидолла, Б.М. Тілеубердиев, К.М. Головина, Г.К. Конкашбаев, Б.Бектасова, М.А. Диарова, 

Г.Мадиева, Б.Тілеубердиев, С.Иманбердиева, С.Е. Керімбаева, А.Арысбаев, В.У. Махпиров,                         

М.Е. Какимова). 1949 жылы «Казахские народные географические термины» атты топонимикадан 

алғашҗы кандидаттыҗ диссертацияны географ ғалым Г.К. Конкашпаев  җорғап, 1963 жылы «Словарь 

казахских географических названий» атты еңбегі жарыҗ кҿрді. Ал 1955 ж. А.Абдрахманов «Некоторые 

вопросы топонимики Казахстана» кандидаттыҗ диссертациясын җорғады. Е.Койчубаев 1966 жылы 

җорғаған «Основные типы топонимов Семиречья» атты кандидаттыҗ диссертациясында  алғаш рет 1965 

жылы Ленинградта топонимикаға байланысты Бҥкілодаҗтыҗ ғылыми-практикалыҗ конференцияның ҿтіп, 

баяндамашылардың  бірҗатары аймаҗтыҗ топонимикаға җатысты тың деректермен бҿліскенін жазған. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC
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Профессор Т.Жанҧзаҗ җазаҗ антропонимдерінің җалыптасуын, А.Ҽбдірахманов Җазаҗстан топоним-
дерін җазаҗтың ру-тайпаларының аттарымен байланыстырған, Е.Керімбаев жалҗы есімдердің этномҽдени 
негіздерін, А.Арысбаев топонимдердің кумулятивтік җызметін  җарастырды.  

 Б.Тілеубердиев кез-келген тілдің ономастикалыҗ жҥйесі сол тілді тҧтынушы этностың (ҧлттың, 
халыҗтың, тайпа-рулар) тарихына, мҽдениетіне, шаруашылығына җатысты екендігін айтады. 1994 ж. 
«Оңтҥстік Җазаҗстан топонимдерінің этнолингвистикалыҗ сипаттары» атты кандидаттыҗ диссертация-
сында «...онимдер жҥйесі – халыҗтың  этникалыҗ җҧрамы, материалдыҗ рухани мҽдениеті, азаматтыҗ 
тарихы жҿнінде аса мол деректер кҿзі» деген. 1981 жылы А.Байтҧрсынов атындағы Ғылым академия-
сында ғалым Т.Жанҧзаҗтың ҧсынысымен ономастика бҿлімі ашылып, бҥгінгі кҥнге дейін жҧмысын 
жалғастырып келеді. Ғалымдардың зерттеу нысаны антропонимдер, этноним, гидронимдер, космоним, 
зоонимдер болды. 

Җазіргі таңда, топонимикалыҗ зерттеулер мейлінше кең ҿріс алып, жан-жаҗты зерттелгенін жоғарыда 
айттыҗ. Дегенмен, тілдің сҿздік җорындағы ҿзіндік сыр-сипатҗа ие жер-су аттары ҽлі де болса тың 
деректермен толыҗтырылып келеді. Елімізде тек җана ҿзен аты 85 мың, кҿл аттары 50 мыңның ҥстінде 
екен. Осындай су объектісін  білдіретін жалҗы есімді ғылым тілінде гидронимдер деп атайды. 
Гидронимия – топонимнің бір тҥрі, ономастиканың  ҥлкен бір бҿлімі, саласы болып табылады. Гидроним  
грек тілінен аударғанда "hydor - су + onyma, onoma - ат, атау, есім" дегенді білдіреді. Адамзат тарихын-
дағы алғашҗы мҽдениет су алҗаптарында пайда болғанын археолог ғалымдар дҽлелдеген.  «Су – тіршілік 
кҿзі» ғана емес, ҽрбір тарихи дҽуірдің куҽсі. 

Нәтижелер және талқылау. Ономаст ғалым Т.Жанҧзаҗ жеріміздегі мыңдаған атаулардың шығу, 
пайда болу, дамып ҿсуі – бір ғана дҽуірге тҽн емес екендігін айтады. Ғалым жер-су аттарын біздің дҽуірі-
мізге дейінгі жер-су аттары (Каспий, Арал теңіздері, Арыс, Талас, Сырдария, Ертіс, Есіл, Іле, Елек, 
Кеңгір, Шу ҿзендері, Җарҗара, Җазығҧрт, Кҥршім, Тарбағатай таулары) мен ерте орта ғасыр (Тараз, Суяб, 
Сығанаҗ, Сауран, Орал) ,  ортағасырлыҗ кҿне атаулар (Җҧлан, Отырар, Жайыҗ, Аспара, Теке) деп тарихи-
салыстырмалы жҽне тарихи-типологиялыҗ жолмен җарастырған.Зерттеу нҽтижесінде мҽн-мағыналары 
кҿпшілікке тҥсініксіз, тіптен мҥлдем белгісіз атаулардың этимологиясын, җҧпия-сырларын ашҗан.              
Э.М. Мурзаев та жоғарыда кҿрсетілгендей ҥлкен ҿзендердің аттары кҿне болатыны туралы айтҗан.  
Ономастикалыҗ терминдердің салалыҗ сҿздігін жасаушы Н.В. Подольская ғаламның ономастикалыҗ 
бейнесін ғаламшар кеңістігі атаулары, жер беті кеңістігі атаулары (жанды жҽне жансыз болмыс), жер 
кеңістігі гидронимдік нысан атауларының терминдік жҥйесі деп жік-жікке бҿліп, гидронимдерді ҿз 
ішінде потамоним, гелоним, гелеоним, океаоним, пелагоним деп жіктеген. Җазаҗстан гидронимдері 
облыстыҗ аймаҗтар бойынша зерттелгенімен, ғалымдардың җазіргі заманға тҽн гидрографиялыҗ, болмаса 
гидронимиялыҗ терминдер мен аппелятивтерге җатысты кҿзҗарастары ҽрҗалай. Ғалым К.Каймулдинова 
Павлодар облысы гидронимиясын зерттеуге зор ҥлес җосҗан В.Н. Попова, Ғ.Җоңҗашбаевтың җазаҗ 
гидронимдеріндегі индикатор терминдерді жинаҗтап, сҿздіктердегі мҽліметтердің негізінде гидрография-
лыҗ терминологияның топтамалыҗ кестесін җҧрастырған (К.Каймулдинова, 2001: 25). Мысалы, айдын, 
астау, ащы, балқаш, батпақ, бидайық, былқылдақ, жалаңаш, жалпақ, жалтыр,кҿл, қайыр, қамыс, қақ, 
қопа, ми, ой, сор, татыр, теңіз, томар, тұз, шалқар, шұқыр, шығанақ кҿлге (лимнонимдер) җатысты 
айтылса, ақсай, ақсу, айрық, аша, ащысу, бақанас, дария, еспе, жарма, жайылма, ирек, кемер, қамау, 
қарасу, мұқыр, нұра, ҿзек, ҿзен, сай, сала, саға, соқыр ҿзенге җатысты атаулар. Айнабұлақ, ақпа, бастау, 
бұлақ, жылға, қайнар, тамшы, кҿз, тұма, үйірім – бұлақ аттары болса, құдық аттарына апан, қауға, 
құдық, құю, еспе, орпа, шыңырау, шұңқыр жатады.  Ғалым бҧл индикатор-терминдерді кҿшпелі җазаҗ 
малшысы ҥшін җажетті географиялыҗ аҗпарат кҿзі деген. Гидронимдер су объектісінің орналасуының 
ерекшеліктерін кҿрсететін ҽр тҥрлі географиялыҗ терминдерден җҧрылуы мҥмкін. Профессор Т.Жанҧзаҗ 
олардың ескі замандардағы ат, атаулары кҿпшілікке беймҽлім топтарының мағынасын ашып берді. 
Мысалы, ақаба «тоҗтау су, жаңбыр суы» (Сырдария, Жалағаш), аңырақай «сусыз, җҧмайт жер, шҿлейт» 
(О.Бҿкеев, Җамшыгер), баяжан «сулы, кҿгалды, шҧратты жер» (Аҗтамберді), дере «Мҧз ҥстіне жиналған 
су» (Базар жырау), ергіз «жер астынан шығатын судың терең кҿзі» (Ғ.Сланов, Дҿңасҗан) т.т. [3, 22]. 
Халыҗ арасында суға җатысты осындай гидронимиялыҗ терминдер мен аппелятивтер ҿте кҿп. Су объек-
тілері ағынның сипаты, судың тҥсі, топыраҗ, жер бетінің ерекшеліктері, жануар немесе ҿсімдік ҽлемі, 
халыҗтың есімдері, этнонимдер, генонимдер деп аталды, яғни кҿптеген жағдайларда географиялыҗ 
объектілерге тҽн ерекшеліктеріне байланысты атаулар берілген. Ономастикалыҗ лексика - ҧлттыҗ сана-
ның маңызды элементі, себебі атау мҽдениет, тарих, рухани җҧндылыҗтарды, сондай-аҗ белгілі бір 
лингвистикалыҗ җауымдастыҗтың архетипикалыҗ кҿріністерін, яғни, тиісті атау тек номиналды емес, 
сондай-аҗ кумулятивтік функцияны «Ҧлттыҗ җҧрамдас» җҧндылыҗтарының атаулары. Тиісті зат есімдерінің 
тҧжырымдамалыҗ җҧрылымын, атап айтҗанда, гидронимдерді ескере отырып, оларда җамтылған 
лингвистикалыҗ жҽне экстралингвистикалыҗ аҗпаратҗа назар аударамыз. Біздің пікірімізше, бҧл екі жаҗты 
жан-жаҗты зерттеу, ол гидронимді жергілікті сҿйлеушілердің җабылдауын аныҗтауға мҥмкіндік береді. 
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Онимдер кҥрделі семантикаға ие, онда тілдік, сҿйлеу жҽне энциклопедиялыҗ аспектілер ерекшеленеді. 
Атаудың тілдік жағы толығымен зерттеушіге ғана җол жетімді. Маңыздысы – сҿйлеу туралы аҗпарат, 
мекен-жайы жҽне эмоционалдыҗ, ол атымен объектімен байланысып, сҿйлеушінің объектіге деген кҿз-
җарасын кҿрсетеді. Бҧл атауға тҽн ең массивті жҽне кҿп «ҥстіңгі» аҗпарат. Энциклопедиялыҗ аҗпарат 
объектілердің тілдік емес байланыстарына негізделеді: тиісті атаумен ҽлеуметтік, ҧлттыҗ-мҽдени, этно-
графиялыҗ жҽне басҗа табиғаттың аҗпараттыҗ ағындарын кесіп тастайды. Жалҗы есімдерінің тҧжырымда-
малыҗ җҧрылымын, атап айтҗанда, гидронимдерді ескере отырып, оларда җамтылған лингвистикалыҗ жҽне 
экстралингвистикалыҗ аҗпаратҗа назар аударамыз. Біздің пікірімізше, бҧл екі жаҗты жан-жаҗты зерттеу, ол 
гидронимді жергілікті сҿйлеушілердің җабылдауын аныҗтауға мҥмкіндік береді. 

Җазіргі ономастикада ономастикалыҗ бірліктердің классификациясы жҽне гидронимнің бҿлінуі 
мҽселесі даулы болып җала береді (кейбір елді-мекендердің алғашҗы атау сумен байланысты болған). Біз 
гидронимді топонимикалыҗ лексиканың ерекше санаты ретінде аныҗтай аламыз (Р.А. Агеева,                       
Н.В. Подольская жҽне т.б.) жҽне топонимдердің басҗа категорияларымен бірге жҽне олармен салыс-
тырғанда җарастырамыз. Гидронимдерді талдау халыҗ тарихын жҽне мҽдениетін зерделеу ҥшін җҧнды 
материал алуға мҥмкіндік береді, себебі, ең алдымен, олар  җазаҗ топонимиясының негізін җҧрайды. 
Екіншіден, гидронимдер – тілдің ең тҧраҗты белгілері, олар ҿздерінің жағалауларын мекендеген тайпа-
лардың есімін, жергілікті тҧрғындардың айналасындағы ҽлем туралы идеяларын, этносаралыҗ байла-
ныстар туралы аҗпарат кҿзі. Сонымн җатар, гидронимия (тҧтастай топонимия сияҗты) жергілікті говормен 
байланысты. Диалект – гидронимия мен микрогидронимияның пайда болу кҿздерінің бірі. Белгілі бір 
аймаҗтың диалектісін білу арҗылы кҿптеген атауларының пайда болуын білуге болады. Екінші жағынан, 
кҿптеген гидронимдер мен микрогидронимдер диалект лексикасының жоғалып бара жатҗан җабаттарын 
җайта җҧруға кҿмектеседі. Су объектілерінің атаулары, сондай-аҗ басҗа да ономастикалыҗ лексикондар - 
бҧл бай ассоциативті жҽне мҽдени негізді җалыптастыратын кҿлемді жҽне кҿп җабатты мҽдени аҗпарат-
тың иесі болып табылады. Су объектілерінің атауларының ассоциациялыҗ жҽне мҽдени негіздерін 
җарастыру кҿптеген мҽдени-лингвистикалыҗ жҽне мҽдени аҗпарат алуға мҥмкіндік береді. Бҧл аҗпарат 
отандыҗ табиғатты, мҽдениетті, білім беруді жаҗсы тҥсінуге кҿмектесетін тек мҽдениетаралыҗ (җазаҗ 
халҗының ҧлттыҗ мҽдениетімен байланысты) ғана емес, сондай-аҗ ҿңірлік (белгілі бір аймаҗтың тҧрғын-
дары ҥшін де) аҗпаратты җамтиды. Кҿптеген зерттеулерге җарамастан гидронимияда жалпы җабылданған 
лексико-семантикалыҗ жіктеу жоҗ. Бҧл ономастикада лексикалыҗ-семантикалыҗ топтың тҧжырымдама-
сын наҗты җарастырмайтындығымен тҥсіндіріледі. 

Топонимикада географиялыҗ терминдерді ҥш деңгейде җарастыру җалыптасҗан: 1) ғылыми, яғни 
жоғары абстрактілі; 2) жалпы ҽдеби (нормаланған); диалектілік (нормаланбаған). Жоғарыда айтылған 
жергілікті говорлар ҥшінші деңгейдегі географиялыҗ нысандар. Гидронимдерді кҿптеген ғалымдар 
(А.Жартыбаев, Б.Бектасова, Ҧ.Ержанова, Г.Мадиева т.б.)  номинациялыҗ, уҽждік, этномҽдени типтеріне 
җарай топтастырған. Мысалы, А.Жартыбаев классификациясында: «1. Материалдыҗ мҽдениетке байла-
нысты топонимдер: мекен, тҧраҗты білдіретін; мал шаруашылығына, кҿшпелі мал шаруашылығына, егін, 
бау-баҗша шаруашылығына җатысты гидронимдер. Шаруашылыҗҗа җатысты җолайлылыҗ дҽрежесі җазаҗ 
атауларында «жаҗсы», «жаман», суыҗ», «жылы», «тентек» сияҗты аныҗтауыштар тҥрінде кездеседі. 
Мысалы, Жаманшұбар, Жаманшілік, Жамансор, т.б. Мҧндағы сор кҿл аттарына җатысты индикатор 
термині жазда тарылып җалатын саяз сулы тҧзды кҿлдерді белгілейді (Қарасор, Алқасор - Қазақстанның 
солтүстігіндегі кҿлдер). Бҧл атаулар арҗылы сол аймаҗтың мал жайылымдарына җолайсыздығын кҿрсет-
кен. Сонымен җатар, жайылымдардың ылғалдылығына байланысты жіктелген топтамада лимнологиялық 
терминдер де кездеседі. Ең җҧнарлы жайылымдар мен шабындыҗтар бҧрынғы кҿл табаны мен кҿл маңын-
дағы ылғалды жерлерде орналасҗан (бидайыҗ, җопа, саз, томар). Мҧндағы бидайық туралы деректер 
Ғ.Җоңҗашбаев зерттеулері мен Э.Мурзаевтың (1984) сҿздігінде кездеседі. 2) Рухани мҽдениетке байла-
нысты аймаҗтыҗ гидронимдер: тҿрт тҥлік тҥрлеріне җатысты мифотопонимдер, кҿшпелі тҧрмыс-салт 
дҽстҥріне җатысты җатысты топонимдер (гидронимдерге де җатысты); җоршаған ортаны җабылдау бары-
сындағы танымдыҗ топонимдер, топонимдік детерменативтердің этнолингвистикалыҗ сипаты; ҿсімдік 
атауына җатысты топонимдер (гидронимдерде кҿпеп кездеседі), аң мен җҧс атауларына җатысты 
топонимдер деп екі тармаҗҗа бҿледі.  Оңтҥстік Җазаҗстан облысының жер-су атауларын кҿшпелі жҽне 
отырыҗшы халыҗтың тыныс-тіршілігіне җарай екіге бҿліп,  діни-мифологиялыҗ кҿзҗарастарына җатысты 
топонимдердің басымдылығына назар аударылған. Мифотопонимдер: 1) халыҗтың аңыздар, ҽңгімелері 
негізінде, наҗты болған тарихи оҗиғаларға җатысты; 2) діни-культтік топтағы топонимдер болып ҿз ішінде 
бҿліне береді. Ислам діні оңтҥстіктеертеректе енгендіктен діни сипаттағы топонимдер мен ҽулие, ата баба 
(баб) сынды поссесивтерімен келетін антропонимдері арҗылы ерекшеленеді. Бҧл туралы К.Камулдинова 
«Тҥркі халҗытарының табиғатпен ҿзара җарым җатынасы ҽр тҥрлі діни сенім-нанымдары мен тҥсінік-
терде бейнеленген табиғатты җҧрметтеу, оны анимациялау, яғни пір тҧтудан айҗын кҿрінеді. Мҧның 
негізінде табиғатты җорғауға бағытталған іс-ҽрекеттің жатҗанын байҗау җиын емес» (К.Каймулдинова, 
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2001: 75). Мҽдени жҽне тарихи аҗпараттың җҧнды кҿзі халыҗтың тыныс-тіршілігімен байланысты 
гидронимдер болып табылады, бҧл ҿткен дҽуірдің ҽлеуметтік-экономикалыҗ ландшафттарын җалпына 
келтіруге мҥмкіндік береді.Бҧл топтың гидронимдерінің басым бҿлігі жергілікті халыҗтың негізгі 
жҧмысымен ауыл шаруашылығымен байланысты. Тағы бір топҗа діни кҿзҗарастарды, адамдардың мифо-
логиялыҗ ойлауын  кҿрсететін су объектілерінің атаулары ҿткен жҽне җазіргі кездегі халыҗтың рухани 
ҿмірі туралы аҗпаратты җамтиды. Біздің зерттеуімізде тек кейбір гидронимдер халыҗтың пҧтҗа табыну-
шылыҗ идеяларын саҗтап җалды. Бҧлар адамның рухани мҽдениетін кҿрсететін гидронимдер. Анимистік 
кҿзҗарас, жердің рухын җҧрметтеу, кез келген адамдардың діни идеялары гидронимдерде кҿрініс тапты. 
Мысалы,  Шайтанбҧлаҗ, Аманат, Ҽулиабҧлаҗ, Җарамола, Обала т.т. Жоғарыда келтірілген мысалдағы, 
ислам дінінің ертетекте енгенінен бҿлек, географиялыҗ объектілердегі атаудан табиғатты җорғау прин-
циптері де назарға алған ғалымның зерттеу еңбегінде җҧнды деректер берілген. Сакральды атаулармен 
аталған географиялыҗ объектілердің басым кҿпшілігінің емдік маңызы бар.  Бҧл гидронимдерде басым. 
Мысалы, Орталыҗ Җазаҗстандағы Атасу минералды суларының җҧрамында емдік компонентердің ( фтор, 
радон, бром т.б) негізінде сауыҗтырушы орындар ашылып, «Сарыарҗа» деп аталатын минералды су 
шығарылады. Шығыс Җазаҗстан облысындағы Баршатас селосының маңында орналасҗан темірлі, 
сульфатты, магнийлі минералды сулардың кҿзі Ҽулиеқыз  деп аталады. Судың емдік җасиеттерін бағалау 
тҧрғысынан «ҽулиелік» ат берген җазаҗ халҗы шипалы су кҿзін ластанудан саҗтап, җорғау маҗстанын да 
кҿздеген. Гидронимдерде эвфемизм мен діни нанымға байланысты атауларың кездесеуі тҥркі халыҗ-
тарына ортаҗ җҧбылыс. Эвфемизм – гректің «жаҗсы айтамын» деген сҿзі. Сҿздерді сыпайылап җолданып, 
сол жерге җҧрмет кҿрсетуден туып, табиғат сырына табынудан шыҗҗан атаулар. Тіліміздегі біршама 
гидронимдер адамның табиғатҗа деген эстетикалыҗ кҿзҗарасын, оны җадірлеп, җастерлеуінен жҽне ескі 
дін сенім, нанымнан, табиғат сырын жете тҥсінбеушіліктен, ҽр нҽрсені җасиет тҧтудан, табынудан туған. 
Мысалы, Җарағанды облысындағы шағын кҿлге халыҗ Ҧлыкҿл деп ат җойған. Җостанай облысында 
Ҧлыҗанкҿл, Павлодар, Аҗмола облысында Данабҧлаҗ, Атасу деген ҿзендер, Җостанай облысында 
Ҽулиекҿл, Шайтанкҿл бар. Ҽлем халыҗтарының кҿбінде тауға табынумен җатар, ҿзен, кҿлдерге, су 
кҿздеріне табыну да болған. Су мен табиғи су нысаналарына табыну җазаҗ киелі лексикасында киелі 
гидронимдердің пайда болып, кҿп мҿлшерде җолданылуына ыҗпал етті, мысалы, Ҽулиебастау, Кҿз ҽулие, 
Ҽулие кҿл, Ҽулие сор, Ҽулие су, Балыҗшы ҽулие, Ҽулие җҧдыҗ жҽне т.б. кҿптеген атауларды келтіруге 
болады. Киелі гидронимдердің бҧл лексика-семантикалыҗ тобында тек "ҽулие" киелі таңбалаушы термині 
бар гидронимдер ғана емес, басҗа да лексикалыҗ негізі бар атаулар кездеседі. Кҿптеген фольклорлыҗ 
гидронимдердің семантикасында мифологиялыҗ, киелі уҽж бар, имплицитті тҥрде ол наҗты жҽне о 
дҥниенің аражігін бҿлетін шекараны кҿрсетеді. 

1985-1989 ж. 3000 жуыҗ гидронимге җатысты материал жинаған ғалым Г.Мадиева Шығыс Җазаҗстан 
облысының гидронимдер жҥйесінде май лексемасымен байланысты Майбасар, Майбҧлаҗ, Майжыра-
бҧлаҗ, Майҗапашағай, Майлысай, Майшилик, Майшат, Майбас су объектілеріне тоҗталған. Җазаҗ тілінің 
зерттеушісі Х.Жҧбановтың айтуынша, «май» сҿзі «Ҧмай» деген сҿз болып табылады, ол фонетикалыҗ 
ҿзгеріске ҧшыраған, бастапҗы нҧсҗасы тҥркі халыҗтарының арасында, Җҧдайдың табынуына, ҽйелдің 
җамҗорлығына, Умайға җатысты болған деген. Гидронимдер, барлыҗ тиісті атаулар сияҗты, җауымдыҗ 
жҽне мҽдени негіз җалыптастыратын мҽдени лингвистикалыҗ аҗпарат тасымалдаушылары болып 
табылады. Гидронимдердің ассоциативтік жҽне мҽдени негіздері отандыҗ мҽдениет пен табиғатты жаҗсы 
тҥсінуге жҽне олардың пайда болуына деген сҥйіспеншілікті җамтиды. Ҽр аймаҗтың ландшафтыҗ жер 
бедеріне байланысты Җазіргі таңда ономастика (топонимика мен оның ойконим, гидроним, космоним 
сияҗты бҿлімдері де) жан-жаҗты зерттелген, тіпті, ҽр аймаҗтың жер-су атаулары сҿздігі бар. Ғалымдар 
лексика-семантикалыҗ, этимологиялыҗ, танымдыҗ тҧрғыда җарастырған.  

Қорытынды. Җазаҗстанның жер-су атауларын жинаҗтау оларды реттеу, тарихи атауларды җалпына 
келтіру, аймаҗтыҗ атаулар сҿздіктерін шығару сияҗты топонимиканың теориялыҗ жҽне җолданбалы 
мҽселелері – җазаҗ тіл білімінің ҿте кҥрделі мҽселелерінің бірі. Еліміз  тҽуелсіздік алғалы бері  аталған 
мҽселелердің ҿзектілігі арта тҥсті. Осы тҧрғыдан Җазаҗстан территориясының жер-су атауларын зерттеу 
җазаҗ тіл білімін тың деректермен толыҗтырса, екінші жағынан ҧлттыҗ таным мен тілдік җҧбылыс 
арасындағы байланыс, тілдің тек коммуникативтік җана емес, мҧрагерлік, танымдыҗ, танытушылыҗ 
җызметі мен ҧлттыҗ сананың дамуындағы жер-су атауларының рҿлі секілді мҽселелерді шешуге 
бағытталады. Соңғы 30-50 жыл кҿлемінде җазаҗ тіл білімінде топонимикалыҗ, соның ішінде гидронимия-
лыҗ  зерттеулер, гидронимдер туралы ғылыми тҧжырымдар мен мҽліметтер арҗылы  җазаҗ халҗының 
табиғатты тану мен пайдалану барысында ҽлемнің ҧлттыҗ бейнесі байланыстырыла җарастырылды. 
Гидронимдер – адамзат тҥйсігінің (ойының), танымының жемісі. Жатҗан жартасҗа ат җоятын җазаҗты 
М.Ҽуезов «Біздің җазаҗ – жер аты, тау атын ҽманда сол ортаның сыр-сипатына җарай җоя білген жҧрт. 
Җайда, җандай бір ҿлкеге барсаң да жер, су жапан дҥзде кездескен кішкене бҧлаҗ атының ҿзінде җаншама 
мҽн-мағына, шешілмеген җҧпия сыр жатады» деген.   
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МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ  ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАҒЫ  СЫПАЙЫЛЫҚТЫ  БІЛДІРЕТІН   
ҚАЛЫП СӨЗДЕРДІҢ  ЛИНГВОМӘДЕНИ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл маҗалада җҧрылымы бір-біріне ҧҗсамайтын тілдер: җытай жҽне җазаҗ тілдеріндегі сыпайылыҗты 

білдіретін сҿздердің җолданылу ерекшеліктерін җарастыра келіп, аталған тілдерде сҿйлеушілердің тілдік 

жҽне мҽдениеттік айырмашылыҗтарын аныҗтауды маҗсат етеді.  

Сыпайылыҗ категориясы осы тілдер җызмет ететін җоғам мҽдениетіне жҽне оларды җабылдаған 

ҽлеуметтік мінез-җҧлыҗ ҥлгілерімен тығыз байланысты болады. Мҽдениетаралыҗ җарым-җатынас 

жасауда, тіпті халыҗаралыҗ келіссҿздер жҥргізуде маңызды рҿл атҗаратын тілдік этикеттің осы сипатына 

маҗалада талдау жҥргізіп, салыстырмалы сипаттамасы жасалынды. Адам санасының, оның җалыптасҗан 

ортасының тілге, ҧлттыҗ мҽдениетке ыҗпалы зор. 

Тҥйін сӛздер: сыпайылыҗ, мҽдениет, этикет, амандасу, җоштасу. 
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LINGUOCULTUROLOGICAL FEATURES OF WORDS EXPRESSING POLITENESS  

IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 

Abstract 

In this article the features of the category of politeness of two different structured languages, namely Chinese 

and Kazakh, the difference in the linguistic and cultural characteristics of the speakers of these languages was 

revealed. Politeness is important while using speech etiquette and speech. It is claimed that category of politeness 

strongly depends on the culture of society in which these languages function, and from the models of social 

behavior accepted in them. 

This article provides a description and a comparative analysis of language etiquette, which plays an important 

role in intercultural communication and international negotiations. The consciousness of a person and his 

language environment has a huge impact on national culture. 

Keywords: politeness, languages,cultural, etiquette, Kazakh, Chinese 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ 

ВЕЖЛИВОСТЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ 
 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности категории вежливости двух разноструктурных 

языков, а именно китайского  и казахского языка, выявлена разница языковых и культурных 

особенностей носителей этих языков.  

Вежливость имеет важноезначение при использовании речевого этикета и речи. Утверждается, что 

категория вежливости сильно зависят от культуры общества, в которых эти языки функционируют, и от 

принятых в них моделей социального поведения. 

В данной статье дана характеристика и проведен сравнительный анализ языкового этикета, который 

играет важную роль в межкультурном общении и ведении международных переговоров. Самосознание 

человека и его языковая среда, оказывает огромное влияние на национальную культуру. 

Ключевые слова: вежливость, язык, культура, этикет, китайский, казахский. 

 

Кіріспе. Җазіргі тіл білімінде жҥйелері ҧҗсамайтын тілдерді зерттеу, ҽлемнің жаһандану кезінде жаңа 

ізденістерге, жаңа бағыттарға, жаңа тілдік зерттеу тҽсілдерін негіз етуде. Заманауи тіл білімінің ҿзекті 

мҽселесі: җазіргі таңдағы адам, тіл жҽне мҽдениетті ҿзара байланыстыра җарастыру. Соңғы жылдары 

зерттеушілердің тілдің психологиялыҗ, ҽлеуметтік жҽне мҽдени жаҗтарына деген җызығушылығының 

ҿсуі, тілдің сҿйлеу актілерін белсенді зерттеу зерттеудің негізгі нысаны болады. Җандай да бір тілді 

зерттеген кезде сол тілде сҿйлеушілердің ҧлтына, мҽдениетіне, дініне назар аударамыз.  Лингвомҽде-

ниеттану җазіргі кездегі тіл білімінің ҿзектісаласының бірі. 

Ҧлттыҗ сипат ҧғымы ҧлттың тарихи жолының бірегейлігін, оның экономикалыҗ җызметін, ҽлеумет-

тік жҽне мҽдени даму ерекшеліктерін жҽне географиялыҗ ортасын кҿрсетеді. Мҧның бҽрі мінез-җҧлыҗ 

мҽдениеті, ҽдеттері, ҿмірі, адамгершілігі, менталитеттің  жҽне җоршаған ҽлемді җабылдау ерекшеліктері ҿз 

ҿкілдерінің психикасына ҽсер җалдырады [1, 7]. 

Сыпайылыҗ ҧғымына берілген аныҗтамаларға җарасаҗ, тілдік деңгейлердің ҽрҗайсысы сыпайылыҗ-

тың ҿзіндік маркерімен ерекшеленетінін байҗауға болады. Лексикалыҗ стилистиканың мҽселелері сҿйлеу 

мҽдениетінің мҽселелерімен тығыз байланыста болады. Сҿйлеу кезінде җандай да бір лексикалыҗ җҧрал-

дың җолданылуына сипаттама беру кезінде, стилистика сҿздердің дҧрыс җолданылуының саҗшысы рҿлін 

атҗарады. Лексиканы зерттеудегі нормативтік-стилистік тҽсіл сҿйлеу кезінде жиі жіберілетін: сҿз 

семантикасын есепке алмастан җолдану; лексикалыҗ сҽйкестікті бҧзу; антонимдерді, кҿпмағыналы сҿз-

дерді, омонимдерді дҧрыс җолданбау; паронимдерді араластырып алу; җатар җолдануға болмайтын җҧрал-

дарды стилистік жаҗтан біріктіру секілді җателіктерге сараптама жасау тҥрінде сипатталады.  Сҿйлеу 

мҽдениетінде стилистиканың алатын орны ерекше.  

Әдістеме. Тіл лексикасының сол тілде сҿйлейтін халыҗтың мҽдениетімен тығыз байланысты екені 

белгілі, алайда мҽдени айырмашылыҗтардың зор болғанына җарамастан, лексиканы бір тілден екіншісіне 

аудару кезіндегіерекшеліктері болатындығын аныҗтауды маҗсат еттік. 

Сыпайылыҗ категориясы  осы тілдер җызмет ететін  җоғам мҽдениетіне жҽне оларды җабылдаған 

ҽлеуметтік мінез-җҧлыҗ ҥлгілерімен тығыз байланысты болады. Мҽдениетаралыҗ җарым җатынас жасауда, 

тіпті халыҗаралыҗ келіссҿздер жҥргізуде маңызды рҿл атҗаратын тілдік этикеттің осы сипатына маҗалада 

талдау жҥргізіп, салыстырмалы сипаттамасы жасалынды. 

Нәтижелер. Сыпайылыҗты білдіруде ҽр тілдің мҽдениетаралыҗ җатынастағы җызметтері маңызды 

рҿлге ие. Җазаҗ тілінде ҥлкенге жҽне кішіге деген ізеттілік, җҧрмет адамдар арасындағы җарым-җатынаста 

җолданатын лексикалыҗ бірліктердің рҿлі маңызды. 

Кҿптеген ғалымдар белгілі бір җҧбылысты аныҗтап алу ҥшін стандартты сҿйлеу жағдаяттарын ғана 

җарастырады. Жағдаяттың формалды жҽне формалды емес болатындығын, сонымен җатар ҽрбір 

жағдаятта сҿйлеушінің җандай да бір рҿл атҗаратындығын білеміз. Сҿйлеушінің екеуі де тең ҽлеуметтік 

рҿлде тҧратын жағдаяттар кездеседі, оны тең ҽлеуметтік деп атаймыз, сҿйлеушілер тең емес ҽлеуметтік 

рҿлде тҧрғанда, тең емес ҽлеуметтік жағдаят деп атайыҗ. Сонымен бірге сҿйлеуші тараптар бір бірімен 

жаҗын, жаҗсы җарым-җатынаста, таныс емес немесе жаҗын таныс емес болуы да мҥмкін. Җарым-җатынас 

деңгейіне җарай, сҿйлеу актісі кезінде сыпайылыҗ категориясы да ҽртҥрлі жолдармен жҥзеге асады.  
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Адамның вербалды ҽдебіне окказионалдыҗ сипат җана кірмейді, сондай аҗ бҧл җатардан рекуррентік, 

җайталанып отыратын сипатты жатҗызуға болады. Оны тілдегі дайын стандартты тіркестерден, сҿйлем-

дерден аныҗ байҗауға болады.  

Адамның басҗалармен тиімді тҥрде байланысҗа тҥсу кезінде, ол тілдік шығармашылыҗ җабілетіне 

ғана емес, сонымен җатар белгілі бір жағдайда җолдануға дайын тҧратын, тілдік санасында саҗталған 

элементтерді дайын кҥйінде җолдана білу җабілетіне де сҥйенетіні аныҗ. Җытай жҽне җазаҗ тілдеріндегі 

сыпайылыҗ категориясын талдау барысында екі елдің мҽдениетіне тҽн ерекшеліктері байҗалады. Җай тіл 

болсын, җай ҧлт болсын  ҿзіндік ізеттілігі, сыпайылығы, ҥлкен-кішіге деген җҧрметтілігі бар. Тіл- 

мҽдениет – адам  җоғамның тірегі, ҿзегі. Олар ҿзара тығыз байланысты.   

Талқылау. Сҿйлеу этикетіндегі җҧралдар арнайы жҽне арнайы емес деп бҿлінеді. Арнайы җҧралдарға 

сҿйлеу этикетінің ҥлгілері мен одағайлар кіреді. Арнайы емес җҧралдар җатарына сҿйлеу мазмҧнын 

таңдау мен ҧйымдастыру, грамматикалыҗ ҥлгілерді дҧрыс җолдану, жанама сҿйлеу актілері, наҗты 

заттарға жанама аныҗтама беру секілді җҧралдар жатады.  

Лексикалыҗ деңгейде артыҗшылыҗ нормативтік лексикаға беріледі. Сыпайылыҗтың ҽмбебап җҧрал-

дарына клиштелген, стандартты тіркестер ғана емес, сонымен җатар 尊zun (җҧрметті), 老 lao (ескі), 您 nin 

(сіз) деген секілді жағымды сипаттағы лексикалар да жатады. Җытай тілінде де ҽртҥрлі жағдаяттарда 

тҧраҗты тіркестер җолданылады, алайда жағымды сипаттағы эмоционалды сҿздер сыпайылыҗты 

білдіретін тҧраҗты тіркестерде җолданыла бермейді [2, 551]. 

Җазаҗ тіліндегі ҽдептілік сҿзіне ҿте жаҗын келетін җытай тіліндегі баламасы – li mao, бҧл сҿзді 

«сыпайылыҗ ҽдебі» деп аударуға болады. Li mao ежелгі җытайдан келе жатҗан li сҿзінен бастау алады. 

Җазіргі кездегі  li mao тіркесінің толыҗ тҧжырымын алу ҥшін, Конфуций (551-479) заманында җалыптасып 

ҥлгірген li ҧғымының мағынасына мҽн берсе болады.  

Заманауи җытай жҽне җазаҗ тілдерінде ҽртҥрлі коммуникативтік маҗсатта җолданылатын тҧраҗты 

тіркестер молынан кездеседі, олар: сҽлемдесу, кешірім сҧрау, рахмет білдіру, җҧттыҗтау, бас тарту, келісу, 

ҿтіну, т.б. маҗсаттарда җолданылады. Сонымен җатар олар коммуникативтік ҧйымдастыру мен мҽтін 

җҧраушы рҿлін де җатар атҗаруға җабілетті, бҧл жағдай да сҿйлеушімен, оның ниетімен тікелей 

байланысты.  

Мҧндай бірліктердің җҧрамдас бҿліктері, җҧрылымдыҗ жинаҗталуы мен тҧраҗтылыҗ деңгейі ҽртҥрлі 

болып келеді, ол сҿйлеушінің коммуникативтік маҗсаты мен интанациясына, оның берген жеке 

мағынасына, яғни негізгі жҽне җосымша прагматикалыҗ мҽндері мен тілдік клишеге тікелей тҽуелді.  

Дайын тіркестер җытай тілін табиғи сипатында җолданатын сҿйлеушінің тілдік санасында саҗталып, 

белгілі бір тілдік жағдаяттарда автоматты тҥрде җолданылады. Біз клишелермен җатар, басҗа да барлыҗ 

лексикалыҗ бірліктерді җарастыратын боламыз.  

Тҿменде берілген лексикалыҗ җҧралдар ресми деңгейіне җарай тҥзілді, тілдік тҧрғыдан сарапталды, 

алайда біздің ойымызша маңызды деген ерекшеліктерді ғана ҧсынуды жҿн кҿрдік. Сыпайылыҗты 

білдіретін лексикалыҗ, грамматикалыҗ, синтаксистік җҧралдардың белгілі бір деңгейде бҿлшектенбей, 

җатар жҥретіндігін ескере отырып, лексиканы җарастырған кезде, ішінара грамматикаға жҥгінетіндігімізді 

ескерте кетуді жҿн санадыҗ.  

Сҽлемдесу 

Алдымен сҽлемдесуде җолданылатын бірліктерді җарастырып кҿрейік. Жоғарыда аталған барлыҗ 

ҽлеуметтік җатынастарда сҽлемдесу кездеседі.  

Тең ҽлеуметтік жағдаяттарда жиі җолданылатын тіркестер: 

你吃了吗 (ni chi le ma) Тамаҗ іштің бе? 

你好吗 (ni hao ma) Җалың җалай? 

你好! (ni hao) Сҽлеметсіз бе. 

你去哪儿? (ni qu nar) Сен җайда барасың? 

好久不见! (haojiubujian) Кҿріспегелі кҿп болды! 

Ҽлеуметтік тең емес:  

认识您我很高兴. (renshi nin wo hen gaoxing) Сізбен танысҗаныма җуаныштымын. 

早上好 (zaoshanghao) Җайырлы таң! 

您好 (nin hao) Сҽлеметсіз бе! 

下午好 (xiawuhao) Җайырлы кҥн!  

晚上好 (wanshanghao) Җайырлы кеш! 

欢迎 (huanying) Җош келдіңіз, сізді кҿргеніме җуаныштымын! 
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Җытай тілінде ҿзге ел мҽдениет контексінде сыпайылыҗты білдіре бермейтін тіркестер кездеседі. 
Мысалы, 你吃了吗？―Тамаҗ іштің бе?‖ немесе 你去哪儿？―Сен җайда барасың?‖ деген җытай тіліндегі 
тіркестер җайырымдылыҗ пен ізеттілікті білдіреді.  

Ҽрине ҽрҗайсысын жеке жеке алғанда ―тамаҗ ішу‖, ―бару‖ сҿздері сыпайылыҗ лексикасына жата 
җоймайды, алайда җытай тіліндегі 你吃了吗？―Тамаҗ іштің бе?‖ немесе 你去哪儿？ ―Сен җайда бара-
сың?‖ тіркестері кҥнделікті ҿмір мен ҽдеби шығармаларда сҽлемдесу тіркесі ретінде жиі җолданылатын 
сыпайылыҗты беретін дҽстҥрлі тіркестер болып саналады. Біз сыпайылыҗты білдіретін тіркестерді 
мҽдениетке тҽуелді жҽне мҽдениетке тҽуелді емес лексикалыҗ җҧралдар деп екіге бҿлуді жҿн кҿрдік [6].  

Мҽдениетке тҽуелді тіркестер җатарына белгілі бір мҽдениетте сыпайылыҗты білдіргенімен, тура сол 
жағдайда, басҗа мҽдениетті ондай мҽнде җолданыла бермейтін тіркестерді атаймыз. Жоғарыда айтыл-
ғандарға сҥйене отырып, 你吃了吗？―Тамаҗ іштің бе?‖ немесе 你去哪儿？―Сен җайда барасың?‖ сияҗты 
тҧраҗты лексикалыҗ тіркестерді айҗын мҽдениетке тҽуелді лексикалар җатарына жатҗызамыз. Егер җытай 
азаматы шетелдікпен кездескен кезде, «Тамаҗ іштің бе» деген тіркесті җолданса, оны тҥсінбей җалуы 
ҽбден мҥмкін. 你吃了吗？―Тамаҗ іштің бе?‖ немесе 你去哪儿？―Сен җайда барасың?‖ тіркестері ҿзінің 
тікелей мағынасында да җолданылады, бҧл жағдайда олар сыпайылыҗ контексін бере бермейді.  

Мҧндай лексикалыҗ җҧралдар ресми емес иллокутивті сҿйлеу актілерінде җолданылатынын атай 
кетуге тиіспіз.  

Мҽдениетке тҽуелсіз лексикаға сҽлемдесуде җолданылатын 你好吗 (ni hao ma) «Җалың җалай?», 你好! 
(ni hao) ―Сҽлеметсіз бе‖, 认识您我很高兴. (renshi nin wo hen gaoxing) ―Сізбен танысҗаныма җуанышты-
мын‖ деген секілді тіркестерді жатҗызамыз. Бҧлар барлыҗ мҽдениеттерде сыпайылыҗты білдіреді жҽне 
олар сҽлемдесу жағдаятында маңызды болып табылады. Бір мҽдениеттен басҗасына аударған кезде 
коммуникациялыҗ контекстке айтарлыҗтай шығын келтіре җоймайды.   

Формалды тілдік жағдаяттарды җарастырып кҿрейік. Жалпы алғанда, формалды жағдаяттардың 
туындауындағы басты алғы шарттар ретінде ҽдептіліктің вербалды жҽне вербалды емес нормаларының 
болуын атауға болады.  

Бар жоғы жиырма жыл бҧрын ресми кездесу мен җоштасу рҽсімі кезінде Җытайда бір біріне еңкейіп 
бас изеу кең етек алған болатын. Ҽрине кейбір ҽдептер жойылады, ҧмытылады, дегенмен де келесі 
тіркестерді җолданған кезде аздап җана бас изеу саҗталып җалған: 

你好! (ni hao) Сҽлеметсіз бе. 
认识您我很高兴. (renshi nin wo hen gaoxing) Сізбен танысҗаныма җуаныштымын. 
Җытай тілінде 你 (сен) мен 您 (сіз) есімдіктері арасында айтарлыҗтай айырмашылыҗ бар. Сый 

җҧрметті білдірген кезде ҽрине 您 (сіз) җолданылады. Тҿменде ҽлеуметтік тең емес жағдаяттағы җонаҗ пен 
даяшы арасындағы сҧхбатты җарастырып кҿрейік: 

服务员：先生您好，您需要点什么？ 
fu wu yuan: xian sheng, nin hao, nin xu yao dian shen me? 
Даяшы: Сҽлеметсіз бе, мырза. Не җалайсыз? 
顾客：我要一分牛排 
gu ke: wo yao yi fen niu pai. 
Җонаҗ: Маған стейк беріңіз. 
服务员：好的，请稍等 
fu wu yuan: hao de, qing shao deng. 
Даяшы: Жаҗсы, аздап кҥте тҧрыңыз, ҿтінем. 
Җонаҗ пен даяшы арасындғы сҧхбатта 您 nin есімдігінің җолданылғанын аныҗ аңғарамыз.  
Сыпайылыҗ лексикасын формалды, формалды емес жҽне аралыҗ деп ҥшке бҿлдік. (Ваң Жинлин 

2006). Бірінші кестеде сҽлемдесу лексикаларының бҿлінуін кҿрсеттік:  
 

1 – кесте. Коммуникативтік сҽйкестігіне җарай сҽлемдесу 

 

Формалды Аралыҗ Формалды емес 

认识您我很高兴 你好 你吃了吗？ 

您好 你好吗 你去哪儿？ 

欢迎 晚上好 好久不见 

 早上好  

 下午好  
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Сҿйлесу жағдаяттарына жасалған зерттеулерге сҥйене отырып, сыпайылыҗ лексикаларын осылай 

бҿлуді дҧрыс деп таптыҗ. Бірінші кестеге җарап, сҽлемдесуде негізінен тҧраҗты лексикалыҗ бірліктердің 

җолданылатынын аңғардыҗ. Җытай тілінде формалды емес сҽлемдесу тіркестері жиі җолданылады. Міне 

осы тіркестерді мҽдениетке тҽуелді тіркестер ретінде җарастырамыз.  

―Сҽлемдесудің ҿз ҽдебі, жҿн-жосығы бар. Дҥние жҥзіндегі сан алуан халыҗтардың сҽлемдесуі де 

тҥрлі-тҥрлі болып келеді жҽне ҿзіндік ерекшеліктері болады. Мҧндай ерекшеліктер ҽр халыҗтың 

мҽдениетіне, географиялыҗ орнына жҽне тарихи жағдайына байлынысты‖ - деп Ж.Нҧрсҧлтанҗызы ҿз 

зерттеуінде ҧҗсамайтын тілдердің ерекшеліктеріне баса назар аударған. (Ж.Нҧрсҧлтанҗызы, 2018) 

Җазаҗ җоғамында ҥлкенге җҧрмет, ізеттілік таныту кеңінен белең алған. Балаларды ерте кезден бастап 

ата-анасына жҽне жасы ҥлкен адамдарға җарсы сҿйлемеуге, оларға орын беруге, җамҗор болуға ҥйретеді. 

Җарым җатынас барысында: ―Сҽлеметсің бе‖ (ҿзінен кішілерге җатысты), ―Сҽлеметсіз бе‖ (ҿзінен ҥлкен-

дерге), ―Сҽлем‖ (ҿзінің теңі, җҧрдастарына формалды емес жағдайда җолданады).  Амандасу формаларына 

кҿптік формасын  білдіретін «дер» шылауын җосып, кҿпшілікпен де амандасуға болады. Җазаҗ  тіліндегі 

сҿйлеу этикетіне талдау жасай отырып, җытай тіліндегі сҿйлеу этикеті  формасы сҽйкес келетін ҥлгілерін 

аныҗтауға болады, дегенмен кҿптік формасының җытай тілінде җолданылмайтынын екі тілдегі сыпайы-

лыҗ формасының айырмашылығы ретінде атай аламыз.  

Қоштасу. 

Җытай жҽне җазаҗ тілдерін  җоштасу формасының алатын ҿзіндік алатын орны бар. Җоштасу бҧл 

ізеттілікті, сыпайлыҗты білдіреді.  

Җазаҗ тілінде ―Сау болыңыз‖, ―Җош болыңыз‖, ―Жолыңыз болсын‖, ―Сапарыңыз сҽтті болсын‖ 

сияҗты җалып сҿздер җолданылады. ―Жолыңыз болсын‖, ―Сапарыңыз сҽтті болсын‖ тіркестері ҽдетте 

алыс жолға шыҗҗан кезде, ―Сау болыңыз‖, ―Җош болыңыз‖  сыпайлыҗты білдіретін җоштасу формасы 

җолданылады (Җобыланова А.) 

Барлыҗ мҽдениетте җоштасҗан кезде җолданылатын сыпайы лексикалыҗ бірліктер кездеседі. Оларды 

зерделей келе, арасынан жиі җолданылатындарын аныҗтауға мҥмкіндік аламыз. 

 

2-кесте. Җоштасу бірліктерінің сараптамасы 

 

很高兴见到你 hengaoxingjiandaoni Сізбен кездескеніме җуаныштымын 

再见 zaijian Җош болыңыз 

再见 zaijian 

一会儿见Yihuerjian(келесі кездескенше) 

Кездескенше  

Ҽлі кездесеміз. 

Кҿріскенше  

明天见 mingtianjian(ертеңге дейін) Ертеңге дейін 

下周见 xiazhoujian (келесі аптада кездескенше) Келесі аптада кездескенше 

晚安 wanan(җайырлы тҥн) Тҥніңіз жаҗсы ҿтсін  

一路平安 yilu ping an (аҗ жол) 

一路顺风 yi lu shun feng (сапарыңыз сҽтті болсын) 

慢走 man zou (абайлап жҥр) 

Аҗ жол (жолға шыҗҗан адамға) 

Сапарыңыз сҽтті болсын 

 

Җош болыңыз 

Абайлап жҥріңіз 

 

Жоғарыдағы мысалдардан байҗағанымыздай җытай мҽдениеті бойынша, җоштасып тҧрып, жаҗсы 

тілектер айтылады.  

晚安! Җайырлы тҥн – жаҗсы тҥс кҿріңіз! 

Сондай-аҗ, җытай тілінде тікелей җоштасу тіркестерінің орнына тілектер айтылады:жолға шыҗҗан-

дарға -一路平安 yi lu ping an, 一路顺风  yi lu shun feng жҽнетура аударғанда «аҗырын жҥріңіз» 

мағынасын беретін 慢走 man zou тілектері айтылады, оны біз мҽдениетке тҽуелді лексикалардың 

җатарына жатҗыздыҗ.  

祝您一路平安! Сізге аҗ жол тілейміз! 

Җытай тіліндегі 一路平安 yi lu ping an, 一路顺风 yi lu shun feng жҽне 慢走 man zou бірліктерін 

мҽдениетке тҽуелді сыпайылыҗ лексикалардың җатарына енгізуге болады.  
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Формалды емес лексикаларда етістік пен уаҗыт мҽнін беретін ҥстеулердің тіркесінен жасалған 

бірліктер кездесетіндігін байҗаймыз, алдымен ҥстеу, артынан етістік орын тебеді:一会儿 (аздап (ҥстеу) + 

见 (кездесу (етістік).  

Формалды емес тіркестердің барлығында дерлік 见 ―кездесу, кҿру‖ етістігі кездеседі.  

Екі ел мҽдениетінде де җоштасу формасы ҧҗсас болып келеді. Җалыптасҗан этикет нормалары 

җолданыс табады.   

Рахмет, алғыс білдіру 

Ҽдетте рахмет, ризашылыҗ мҽндегі сҿздер біреудің жасаған жаҗсы, җайырлы ісіне жауап ретінде 

айтылады. Алайда җытай мҽдениеті бойынша барлыҗ җайырлы іске рахмет айту міндетті емес, ол 

сыпайылыҗ кҿрсеткіші бола бермейді.  

Ризашылыҗ пен рахметті білдіру ҥшін җытай тілінде тҿмендегідей лексикалыҗ бірліктер җолда-

нылады:  

谢谢 – xiexie –Рахмет. 

谢谢你，我不会抽烟 – Рахмет, темекі шекпеймін. 

谢谢您的帮助 – Кҿмегіңізге рахмет. 

感谢 – ganxie – Алғысым шексіз.  

Жоғары атап кҿрсеткен сыпайлыҗ формалары мҽдениетаралыҗ җарым җатынаста алатын орны 

ерекше. Җытай тіліндегі ҽдеп сҿздер җазаҗ тіліндегі ҽдеп сҿздерге  ҧҗсас келеді. Җай тіл болмасын адамдар 

арасындағы җатынасты жаҗсарту барысында алатын орын ерекше болып келеді. 

Җазаҗ тіліндегі  алғыс білдіру формасына келетін болсаҗ ―рахмет‖, ―алғысым шексіз‖, ―ҿмір жасың 

ҧзаҗ болсын‖, ―ғҧмырлы бол‖, т.б. 

Белгілі бір җоғамда ҿмір сҥріп отырған адамдар арасындағы җарым-җатынас кезінде алғыс білдіру жиі 

җолданылады. Мҧндай мҽндегі сҿздер мен тіркестер җоғамның бір мҥшесінің екіншісінің оған җатысты 

істеген ісіне, кҿрсеткен җызметіне немесе кҿмегі мен жҽрдеміне җайтарым ретінде алғыс, ризашылыҗ 

кҿңіл білдіру кезінде җолданылады.  

Җазаҗ халҗында алғыс мҽнді сҿздер ежелден жиі җолданылып келеді. Ол кейде таза алғыс «рахмет», 

«бҽрекелді» сияҗты сҿздер арҗылы, кей кезде «кҿп жаса», «тілеуіңді берсін» деген секілді бата, тілек 

мҽндегі тіркестер кҿмегімен беріледі. Җазаҗ халҗының ғасырлар бойы җалыптасҗан салт дҽстҥрінде 

ҥлкеннің ризашылығын, бата тілегін алу ҥлкен орын алатын ҽдет. Сапарға шығар кезде немесе ҿмірінде 

маңызды җадам жасауға ниеттенген жастар атасы мен ҽжесінің, ауылдың аҗсаҗалының батасын, риясыз 

тілегін алуы міндетті. Тіптен җҧран оҗытып, дҧғасын бағыштап, аруаҗтардың ризашылығын алу ҽдеті 

җазаҗ дҽстҥрінің айырмас бҿлшегі. Осыдан «ҿлі риза болмай, тірі байымайды» деген мҽтел айтылады. 

Мҧнда да тірілердің аруаҗтар алдындағы міндеті, олардың ризашылығын алу маҗсатта орындалады. Җазаҗ 

салт-дҽстҥрінде ҥлкенді җолтығынан демеп атына мінгізу немесе атынан демеп тҥсіріп алып, атын байлау, 

ҥйге алдымен ҥлкенді кіргізу, тҿр алдына ҥлкенді шығару, тамаҗ ішер алдында батасын алу, келіннің 

иіліп сҽлем беруі секілді кҿптеген ҽдеттер ежелден ҥзілмей келеді. Осындай сҽттерде ҥлкендердің берген 

батасы мен тілектері алғыс мҽндегі сҿздерге толы: ―ҿркеннің ҿссін‖, ―жасай бер‖, ―тілеуің җабыл болсын‖, 

―баҗытты бол‖, т.б.  

Кешірім сҧрау. 

Сыпайы тҥрде кешірім сҧрау маҗсатында ―对不起‖ dui bu qi (кешіріңіз), ―抱歉‖ bao qian (ҿкіну) 

лексикалыҗ бірліктері җолданылады.  

Җытай тіліндегі ―对不起‖ dui bu qi (кешіріңіз), «抱歉» bao qian (ҿкіну) тіркестері коммуникативтік 

байланысҗа тҥскен тҧлғалар шынымен біреуге ҿкінішін білдіргісі келгенде немесе біреудің мазасын алуға 

тура келгенде җолданылады.  

叫你久等了，很抱歉. Кешіріңіз. Мен сізді кҥттіріп җойдым! 

对不起，您的脚. Аяғыңызды басып кеткенім ҥшін кешірім сҧраймын! 

Адам ыңғайсыз жағдайға тап болғанда кешірім сҧрау ҥшін  җолданылатын җытай тілінде бірнеше 

лексикалыҗ җҧралдар кездеседі. Мысалы, сҧхбатты ҥзуге тура келгенде 不好意思 (кешіріңіз, маған 

ыңғайсыз) тіркесі җолданыс табады, оны тура аударғанда, «жаман мағына» деген ҧғымды береді.  

让您久等了，真不好意思 Сізді кҥттіріп җойғаным ҥшін җатты ыңғайсызданып тҧрмын. 

Бҧл мысалдардың җатарына 真 zhen (шынымен) лексикалыҗ бірлігінің җатар келетінін атап ҿтуге 

тиіспіз, ол сыпайылыҗ мағынасын кҥшейтеді.  
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Сонымен җатар, ―很‖  hen (ҿте), ―非常‖ feichang (зор), ―多‖ duo (мол) деген секілді ҥстеулердің 

кҿмегімен кешірім мҽнін кҥшейту кҿрініс тапҗан. Сан есімді зат есіммен байланыстыру арҗылы да 

кҥшейтпелі мҽндегі тіркес җҧралады 十分 (он балл): 

我感到十分抱歉 wo gandao shifen baoqian (мен җатты ҿкініп, кешірім сҧраймын. 

我真诚地为我所犯的错误抱歉 Мен мен жағынан кеткен җателіктер ҥшін җатты җынжылып кешірім 

сҧраймын.  

多多包涵 duo bao han. Менің айтҗан сҿздерім (істеген ісім) ҥшін җынжыла кешірім сҧраймын. 

我来北京免不了要素聒你们 Мен Бейжинде болған кезімде сіздерге ыңғайсыздыҗ туғызатыным ҥшін 

кешірім сҧраймын.  

Җытай тіліндегі кешірім сҧрау ҥлгілерін сыпайы, ресми жҽне сыпайылығы тҿмендеу, яғни формалды, 

формалды емес жҽне аралыҗ деп ҥш топҗа жинаҗтауға болатындығына кҿз жеткіздік.  

由于大雾，本次航班取梢。有次给您带来的不便，请愿谅 Тҧманның тҥсуіне байланысты рейстер 

кейінге шегеріледі –орын алған ыңғайсыздыҗтар ҥшін кешірім сҧраймыз.  

请愿谅 (qingyuanliang - Ҿтінем, кешіріңіз) кҿбінесе ресми жағдайларда җолданылады. 

3-кесте. Коммуникативтік жағдаяттарға сҽйкес кешірім сҧрау ҥлгілері 

 

Формалды Аралыҗ Формалды емес 

抱歉   

多多包涵 对不起  

请愿谅 不好意思  

 

Җытай тіліндегі ―对不起‖ dui bu qi (кешіріңіз, кінҽлімін), ―不好意思‖ bu hao yisi (ыңғайсыз болды) – 

сын есім жҽне де етістік тҥрінде кездесуі мҥмкін, алайда ―请愿谅‖ qing yuanliang (ҿтінем кешіріңізші), 

―多多包涵‖ duoduo baohan (молынан кешірім сҧраймын, ҿтінем кешіріңізші) тіркестері хабарлы етістікті 

сҿйлем тҥрінде де жасалады [3].  

Җазаҗ тілінде кешірім сҧрау тҥрлері ҽртҥрлі болып келеді. Җолдану аясына байланысты ҿтініш жасау, 

кешірім сҧрау, кейбір жағдаяттарды аяушылыҗҗа байланысты туындайды. Кешір сҧрау адамның ҿзінің 

жіберген җателіктеріне байланысты.  

Җытай жҽне җазаҗ тілдерінде кешірім сҧрау формалары екі тілде де ҧҗсас болып келеді. Екі ел 

мҽдениетінде де бҧл форманы җолдану адамдардың мҽдениеттігін жҽне тҽрбиелігін білдіреді. 

Тіл жҽне оның категориялары ҽрҗашан җайталанбас бірегей ҧлттың мҽдениетіне байланысты. Ҽрбір 

ҧлттыҗ мҽдениеттегі җарым-җатынас жҥйесі ҿзіне ғана тҽн, тіпті сыпайылыҗ формасының ҿзі  кҿптеген 

елдерде ҽртҥрлі болып җабылданады(С.Ю. Глушкова 2011). 

Қорытынды. Жоғарыда җарастырып ҿткеніміздей җытай жҽне җазаҗ тілдеріндегі сыпайлыҗты 

білдіретін сҿздер ҽмбебап сипатымен ерекшеленеді. Екі тілдегі сыпайлыҗты білдіретін сҿздер мҽдениет 

контексттерінде җолданыла отырып, адамдар арасындағы байланысты жаҗындатуда маңызды рҿл 

атҗарады. Ҽртҥрлі тіл жҽне мҽдениет болғанымен, ортаҗ белгілері мен  айырмашылыҗтары да бар. 

Мысалы,  җазаҗ тілінде алғыс айтуда, җандайда бір іс жасалғандаалғыс айтуға тиіспіз, ал җытай тілінде 

кейбір жағдаяттарда алғыс айтудың җажеті жоҗ. 

Кҿрші орналасҗан, җарым-җатынасымыз жыл ҿткен сайын дамып, жоғары деңгейге кҿтіріліп отырған 

җытай мемлекетімен байланыс жасау біз ҥшін маңызды. Сол байланыстың сапалы, нҽтижелі болуы ҥшін 

җарым-җатынас жасау кезінде җытай халҗының мҽдениетін, мҽдениетінің тілдегі орны мен ізін аныҗ 

басуымыз җажет. Осы тҧрғыдан алғанда, келешекте җазаҗ пен җытай халҗының арасындағы байланысты 

жаңа, сапалы деңгейге кҿтеру маҗсатында, оның тілі мен мҽдениетін җатар зерделеп оҗуды ҿздеріне 

міндет санайтын оҗырмандарымызға осы маҗаламыз аздап болса да жҿн кҿрсетіп, жол сілтейді деген 

ҥміттеміз.   

Жоғарыда атап кҿрсеткен сыпайылыҗ формалары мҽдениетаралыҗ җарым-җатынаста алатын орны 

ерекше. Җытай тіліндегі ҽдеп сҿздер җазаҗ тіліндегі ҽдеп сҿздерге  ҧҗсас келеді. Җай тіл болмасын адамдар 

арасындағы җатынасты жаҗсарту барысында алатын орын ерекше болып келеді. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются явления частотности и регулярности значений  в семантической структуре 

многозначного слова. Предполагается, что явления частотности и регулярности являются взаимо-

связанными и взаимообусловленными. Анализ семантической структуры многозначного слова 

подтвердил данную гипотезу. Целостность структуры полисемантичного слова подтверждается не только 

наличием деривационных связей между отдельными значениями, но и их регулярностью. Положение о 

системном характере семантической структуры многозначного слова потверждается данными 

ассоциативных словарей, выявляющих естественную, реальную системность лексикона. 
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связи, ассоциативное поле.  

 

B.N.
 
Esimkulov 

1
 

1
Zhetysu state University аfter I. Zhansugurov 

Taldykorgan, Kazakhstan 
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Abstract 

The article deals with the phenomenon of frequency and regularity of values in the semantic structure of a 

polysemantic word. It is assumed that the phenomena of frequency and regularity are interrelated and 

interdependent. The analysis of the semantic structure of a polysemantic word confirmed this hypothesis. The 

integrity of the polysemantic word structure is confirmed not only by the presence of derivational connections 

between the individual meanings, but also by their regularity. The position on the system character of the semantic 

structure of a polysemantic word is confirmed by the data of associative dictionaries, revealing the natural, real 

system of the lexicon. 

Keywords: semantic structure of the word, frequency, zone of polysemy, regularity of meanings, 

derivational connections, syntagmatic features of derived values, associative connections, associative field. 
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ЕТІСТІК  ПОЛИСЕМАНТТЫҢ  СЕМАНТИКАЛЫҚ  ҚҦРЫЛЫМЫНДАҒЫ  МӘНДЕРДІҢ 
ЖИІЛІЛІГІ  МЕН  ТҦРАҚТЫЛЫҒЫНЫҢ  ӚЗАРА  ШАРТТЫЛЫҒЫ 

 
Аңдатпа 

Маҗалада кҿп мағыналы сҿздердің семантикалыҗ җҧрылымындағы мҽндердің жиіліктік жҽне 
жҥйелілігі җарастырылады. Жиіліктік пен жҥйелілік җҧбылыстары ҿзара байланысты жҽне ҿзара шартты 
болып келеді деп болжанады. Кҿп мағыналы сҿздердің семантикалыҗ җҧрылымын талдау осы гипотезаны 
растады. Полисемантикалыҗ сҿз җҧрылымының тҧтастығы жекелеген мҽндердің арасындағы деривация-
лыҗ байланыстардың болуымен ғана емес, сонымен җатар олардың тҧраҗтылығымен де расталады. Кҿп 
мҽнді сҿздердің семантикалыҗ җҧрылымының жҥйелік сипаты туралы ереже лексиконның табиғи, наҗты 
жҥйелілігін аныҗтайтын ассоциативті сҿздіктердің деректерімен бекітіледі. 

Тҥйін сӛздер: сҿздің семантикалыҗ җҧрылымы, жиілік, полисемия аймағы, мағына  тҧраҗтылығы, 
деривациялыҗ байланыс, туынды мағынаның синтагматикалыҗ ерекшеліктері, ассоциативті байланыс, 
ассоциативті ҿріс. 

 

Введение. Наличие в семантической  структуре  многозначного слова, и в частности многозначного 

глагольного слова, целого ряда вторичных значений дает исследователям возможность говорить о 

―зонах‖ полисемии (П.Денисов, 1984); о ―зазоре‖ полисемии  (Н.Новикова, 1983), об индексе многознач-

ности (П.Денисов, 1984), о ее коэфициенте (Т.Алексенко, 1986) и др. 

П.И. Денисов относит к зоне ―малой‖ полисемии одно- и двузначные слова, к зоне―разветвленной‖, 

―чрезмерной‖, ―повышенной‖ полисемии слова, семантическая структура которых содержит  не менее 

семи номерных значений.  Граница ―семь номерных значений‖ является, по мнению П.И. Денисова, 

нижним  пределом ―анормальной‖ полисемии [1, 147]. Слова с высоким индексом многозначности 

образуют узкий класс слов, находящийся на особом положении в лексической системе языка. Среди  слов  

с высоким  индексом полисемии больше половины составляет  глагольная лексика. 

Несколько  иной  взгляд  на зоны полисемии  у  И.Г. Ольшанского. При  выделении  зон  активной  

полисемии (слова с двумя значениями), продуктивной многозначности (слова, имеющие от трех  до семи  

значений) и насыщенной многозначности (слова с восемью-девятью значениями) прежде  всего 

учитывается степень семантико- деривационной  активности полисемии. 

Соотнесенность  между знаком и значением учитывает Л.А. Новиков, выделяя крайние полюса 

полисемии: многозначность с небольшим ―зазором‖, близкую к моносемии, и многозначность с большим 

―зазором‖ между знаком и значением [2, 192]. 

Отмеченное в лексикологической литературе существование различных зон полисемии может быть 

терминировано несколько иначе. Так, представляется оправданным при расмотрении внутрисловных 

отношений между значениями полисеманта использование понятия ―глубина полисемии‖ в 

семантической структурe слова по аналогии с понятием ―глубина словообразовательного гнезда‖, которое 

сложилось для производной лексики. Безусловно, образование значений в семантической структуре 

многозначного слова нельзя рассматривать лишь  как одну из разновидностей словообразования (иная 

точка зрения отражена в работах А.А. Потебни, В.И. Маркова, И. С.Торопцева. Л.В. Щербы и др.) в силу 

того, что существует целый ряд отличительных признаков названных явлений. См. об этом, например, в 

работе А.П. Чудинова [3, 21]. Однако наличие сходства в механизме создания нового значения и создания 

нового слова делает обоснованным использование понятия ―глубина полисемии‖. Так, глаголы, 

внутрисловный семантический комплекс которых содержит два значения, можно определить как глаголы 

минимальной глубины полисемии. Глаголы с числом значений от трех до семи – как глагольные слова 

средней глубины полисемии. Если же семантическая структура глагола содержит более семи значений, 

глагол характеризуется максимальной глубиной полисемии. Очевиден тот факт, что возрастающая 

глубина полисемии в семантической структуре слова ведет к ослаблению деривационных связей между 

производными значениями полисеманта и его исходным значением вплоть до полного разрыва и 

образования ононимов, которые В.В. Виноградов расценивал как семантическую границу слова [4, 14].  

Методы. Целостность структуры полисемантичного слова подтверждается не только наличием 

деривационных связей между отдельными значениями, но и их регулярностью. 
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Идея регулярности, идущая от М.М. Покровского, в разное время высказывалась многими 

лингвистами. Явления регулярных семантических изменений в немецком языке рассматривались в 

работах Г.Пауля и В.Вундта, на материале французского языка к этим явлениям обращались M.Бреаль и 

III.Балли. С.Ульмани изучал вопросы регулярности семантических сдвигов в английском языке. 

Существование целого ряда работ, выполненных в последние десятилетия на материале английского, 

немецкого, и шведского, литовского языков, свидетельствует об актуальности проблем, связанных с 

изучением регулярности. 

Применительно к семантической структуре многозначного слова в русском языке идея регулярности, 

в общем виде высказанная Д.Н. Шмелевым [7], получила развитие в целом ряде работ. 

Д.Н. Шмелев определяет регулярную полисемию как ―последовательный охват определенной 

группы общей формулой переноса‖ [7, 641], ограничивая тем самым распространение регулярных 

внутрисловных связей рамками узких парадигматических объединений. 

Ю.Д. Апресян дает более широкое определение регулярности, позволяющее описывать это явление в 

границах слов различных частей речи: ―Полисемия слова А со значениями ai и a j называется регулярной, 

если в данном языке существует по крайней мере еще одно слово со значениями вi и вj, семантически 

отличающимися друг от друга точно так же, как ai и a j, если a i - вj, ai – вj попарно несинонимичны‖               

[8, 516]. 

Первоначально следуя за Д.И. Шмелевым в понимании регулярной полисемии,  а затем принимая 
точку зрения Ю.Д. Апресяна, А.П. Чудинов на материале глагольной лексики выделяет модели 

регулярной многозначности: общие, частные и специальные, понимая под моделью схему образования 
производных значений, абстрагированную от конкретных лексических единиц. При этом подчеркивается, 
что модель является единицей описания однотипных производных значений и что для нее характерна с 
одной стороны, семантическая близость объединяемых ею слов в основных значениях, а с другой - 
семантическая близость этих слов во вторичных значениях 

В отличие от рассмотренных точек зрения, в настоящей работе в понятие регулярности, 

применительно к семантической структуре многозначного глагольного слова, вкладывается несколько 
иное содержание. В аспекте регулярности рассматриваются, во-первых, интегральные семантические 
признаки, структурирующие внутрисловный семантический комплекс многозначного глагола, во-вторых, 
синтагматические особенности глагольных значений и, в-третьих, направления ассоциирования, 
формирующие ассоциативную структуру глагольного слова-стимула, и отдельные ассоциаты в рамках 
этих направлений. 

Явления регулярности рассматриваются на базе тех глагольных полисемантов, семантическая 
структура которых содержит ―прямую‖ деривационную линию (то сеть, не имеет переносных значений). 
При отборе таких полисемантичных глагольных слов возникают некоторые трудности из-за нечеткости 
объективных признаков выделения переносного значения. Иногда для значений, обладающих признаками 
переносных, это качество не отмечено в словарях. Ср., например, словарные толкования глагола зевать, 
помещенные в ―Словаре современного русского литературного языка‖ АН СССР в 17 томах (в 

дальнейшем-БАС) и в МАС. 
БАС: ―Зевать‖. 1. Непроизвольно делать глубокий вдох широко открытым ртом, сразу же выдыхая 

воздух. 2. перен. Разг. Смотреть на кого-, что-л. С пустым любопытством, глазеть. 3. перен. Разг. Быть 
невнимательным, ненаблюдательным, рассеянным, 4. Простореч. Громко кричать, орать‖. 

MAC: ―Зевать‖. 1. Непроизвольно глубоко вдыхать воздух широко раскрытым ртом, сразу же затем 
его выдыхая (при желании спать, при усталости и т.п.). 2. Разг. Смотреть на что-л, с праздным 

любопытством; глазеть. 3. Разг. Быть невнимательным, нерасторопным; упускать благоприятный случай. 
4. Обл. Громко кричать, орать‖, 

Результаты. В семантической структуре глагольного слова переносные значения начинают активно 
развиваться при достаточно большой глубине полисемии (при высоком коэффициенте, тем болеет 
вероятным становится появление в структуре полисеманта переносного значения. Так, сплошная выборка 
непроизводной глагольной лексики из I, II томов МАС показала, что среди глаголов минимальной 

глубины полисемии на 341 глагол с ―прямой‖ деривационной линией приходятся лишь 117 многозначных 
и лишь среди глаголов максимальной глубины полисемии преобладают глагольные слова с переносным 
значением. В зоне средней глубины полисемии соотношение выглядит следующим образом: 
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Количество 

номерных значений 
Всего глаголов Из них не имеют 

переносного 
значения 

Имеют переносное 
значения 

3 147 97 50 

4 69 41 28 

5 31 18 13 

6 19 10 9 

7 10 5 5 

 276 171 105 

 
И лишь среди глаголов максимальной глубины полисемии преобладают глагольные слова с 

переносным значением. 
Обсуждение. Положение о системном характере семантической структуры многозначного слова 

потверждается данными ассоциативных словарей, выявляющих естественную, реальную системность 
лексикона. 

Так как в основе полисемии лежат психологические ассоциации, представление о внутрисловном 
семантическом комплексе многозначного слова без привлечения данных САН оказалось бы неполным, 
хотя материалы его достаточно ограничены. 

Психологические ассоциации (термин предложен в XVIII веке Локком) определяются в специальной 
литературе как связи, образующиеся при определенных условиях между двумя и более психическими 
образованиями (элементами психики).  Действие этой связи – актуализация ассоциации – состоит в том, 
что появление одного элемента (члена) ассоциации, регулярно вызывает другой, с ним связанный. 

Вербальные ассоциации, как и другие виды ассоциаций, обусловлены общей картиной мира 
говорящей личности. Поскольку эта картина не есть зеркальное отображение мира и неоткрытое окно в 
мир, а именно картина, т.е. интерпретация, акт миропонимания, человеческие ассоциации, облеченные в 
словесную форму, индивидуальны, специфичны, многообразны. По словам Л.С. Выготского, 
―осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания‖ [9, 361]. Но вместе с тем ассоциативные 
реакции на одно и то же слово-стимул, выявляемые в ходе свободного ассоциативного эксперимента, у 
разных информантов могут повторяться, то есть обладают большой степенью общности или однород-
ности, что позволяет рассматривать их как более или менее типичные не только для определенной 
группы испытуемых, но и для коллектива в целом. Как типичные, наиболее частотные ассоциативные 
реакции, так и единичные ассоциации могут быть использованы в ходе семантического анализа. 

Совокупность всех вербальных ассоциативных реакций (или ассоциатов) к слову-стимулу получила 
название ассоциативного поля. 

Учитывая три типа языковой семантики - лексическую, грамматическую, словообразовательную, 
А.Е. Супрун, А.П. Клименко и Л.Н. Титова выделяют четыре категории слов, образующих ассоциативное 
поле слова: 1) слова, которые потенциально могут заменить слово-стимул в тексте (к этому классу 
относятся доминирующие ассоциации, коррелирующие с семантическими связями слов в лексической 
системе, это парадигматические ассоциации); 2) слова, которые могут быть использованы вместе со 
словами-стимулами при построении текста (это синтагматические ассоциации, обусловленные 
грамматическим значением слов-стимулов); 3) слова, деривационно связанные со словом-стимулом; 4) 
слова, отражающие связи явлений объективного мира [10, 8]. 

A.E. Супрун и А.П. Клименко называют два основных фактора, влияющих наформирование 
ассоциативной структуры слова, - совместная встречаемость и взаимозаменяемость слов в тексте. При 
этом оба фактора толкуются предельно широко.Совместная встречаемость охватывает не только 
непосредственно контакт между словами, не только грамматически связанные слова, но и факты 
использования слов в одном и том же тематически ограниченном тексте. Под взаимозаменяемыми 
словами понимаются не только синонимы, но и слова, которые потенциально могут быть употреблены в 
некоторых случаях в одинаковых условиях. 

Заключение. Таким образом, в рабочем порядке семантическую структуру (=внутрисловный 
семантический комплекс) многозначного глагольного слова можно определить, как иерархически 
организованную микросистему, элементами которой являются значения полисеманта. Целостность 
семантической структуры обеспечивается деривационными связями, существующими между отдельными 
значениями многозначного слова, которые имеют общий семантический компонент, или интегральный 
семантический признак (он, однакo, не может быть квалифицирован как ―общее‖ значение). Организую-
щим семантическую структуру центром является исходное значение полисеманта. Все производные 
значения характеризуются деривационной связанностью, мотивированностью, исходным значением. 
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РАЗРАБОТКА  ДИСКУРСА  С  ИНТЕГРАТИВНЫХ  ПОЗИЦИЙ 
 

Аннотация 

В нынешнее время к понятию термина «дискурс» возрос большой интерес со стороны разных 

дисциплин и научных направлений.  Определение термина «дискурс» до сих пор остается в центре 

внимания современных научных обсуждений, в этом и есть его актуальность и научная ценность. 

Предметом многочисленных исследований и дискуссий стали коммуникативные характеристики 

дискурса и его функции в общественной практике. В данной статье рассматриваются определения 

термина «дискурс» с позиции таких наук как лингвистика, психолингвистика и психология. Также в 

данной работе проведен анализ трактовок данного термина и определены основные аспекты его 

использования с позиции вышеперечисленных наук. Доказывается, что дискурс в современной 

лингвистической науке предстает с разных аспектов, что объясняет его многозначность.  

Ключевые слова: дискурс, речевая деятельность, лингвистика, психология, психолингвистика. 
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DEVELOPMENT OF DISCOURSE FROM INTEGRATIVE POSITIONS 
 

Abstract 

Currently, the concept of the term "discourse" has increased great interest from different disciplines and 

scientific fields.  The definition of the term "discourse" still remains in the focus of modern scientific discussions, 

this is its relevance and scientific value. The subject of numerous studies and researches was the communicative 

characteristics of discourse and its functions in public practice. This article discusses the definition of the term 

"discourse" from the perspective of such sciences as linguistics, psycholinguistics and psychology. Also in this 

work the analysis of interpretations of this term is carried out and the main aspects of its use from the position of 

the above-mentioned sciences are defined. It is proved that discourse in modern linguistic science appears from 

different aspects, which explains its ambiguity. 

Key words: discourse, speech activity, linguistics, psychology, psycholinguistics 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

51 

Л.К. Жаналина,
1 
З.И. Гасанова

1 

1
 Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жҽне ҽлем тілдері университеті  

Алматы қ., Қазақстан 

 

ИНТЕГРАТИВТІ  ҦСТАНЫМНАН  ДИСКУРС  ҚҦРУ 

 

Аңдатпа 

Җазіргі таңда «дискурс» терминіне ҽр тҥрлі салалар мен ғылым бағыттары тарапынан җызығушылыҗ 

артуда. «Дискурс» терминін аныҗтау ҽлі кҥнге дейін ғылыми талҗылаулар назарында жҽне бҧл оның 

ҿзектілігі мен ғылыми җҧндылығын кҿрсетеді. Кҿптеген зерттеулер мен пікірталастардың таҗырыбы – 

дискурстың коммуникациялыҗ сипаттамалары мен оның җоғамдыҗ тҽжірибедеге җызметтері. Бҧл 

маҗалада «дискурс» терминінің лингвистика, псиxолингвистика жҽне псиxология секілді ғылымдар 

тҧрғысынан аныҗталуы җарастырылады. Сондай-аҗ бҧл жҧмыста осы термин тҥсіндірмесінің талдауы 

жҥргізіліп, оның җолданылуының негізгі аспектілері аныҗталды. Җазіргі тіл ғылымында дискурстың ҽр 

тҥрлі аспектілерде кҿрініс табуы оның кҿпмағыналылығын кҿрсетеді. 

Тҥйін сӛздер: дискурс, сҿйлеу ҽрекеті, лингвистика, псиxология, псиxолингвистика. 

 

Введение. Современная лингвистическая наука проявляет возрастающий интерес к проблемам текста 

и дискурса. Это связано с тенденцией изучения функционирования языка. Одной из форм языковой 

динамики – выступает дискурс, который актуализирует  проблему своей сложностью и многопланово-

стью, а объясняется это тем, что «дискурс» является объектом исследования сразу нескольких наук, что 

повлияло на существующие определения дискурса в целом. Этот неоднозначный термин стал широко 

использоваться в начале 1970-х годов, а первое его употребление в лингвистической науке было в 

названии научной статьи «Дискурс-анализ», который был опубликован в 1952 году американским 

ученым З. Хариссом. Таким образом, помимо того факта, что «дискурс» диктует одно из современных 

направлений лингвистической науки, он также является объектом ряда других наук и исследовательских 

направлений, как психология, социология, психолингвистика, литературоведение, семиотика, логика, 

теория и практика перевода и др.  

Анализируя этимологию термина «дискурс» необходимо отметить, что даже и здесь имеются 

определенные расхождения. Так, например, Советский Энциклопедический словарь и Современный 

словарь иностранных слов непосредственно отражают его происхождение от позднелатинского языка 

«discursus» – рассуждение, довод, аргумент [1, 205].  Авторы статьи «Дискурс» в энциклопедии 

«Постмодернизм» возводят термин «дискурс» к латинскому «discere» – блуждать [2, 233].  Понятие 

дискурс неразрывно связано с метафорическим пониманием значений латинского слова  discursus, 

которое также  имеет следующее значение «мысль- движение». (Такое предположение делает                       

В.В. Мароши). Таким образом,  рассмотрев этимологию данного понятия можно прийти к выводу, что 

дискурс это феномен действия, обозначающий сам речевой процесс и имеющий когнитивный характер. 

Однако словари полностью не отражают сущность дискурса и его многозначность в трактовке 

разных дисциплин, что характерно, например, для лингвистов.  Необходимо проанализировать и сравнить 

определения термина «дискурс», которые были сформулированы выдающимися лингвистами, что и 

будет сделано далее.  

Основная часть. Согласно Т.Ван Дейку, «дискурс – это коммуникативное событие, происходящее 

между говорящим и слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в 

определенном временном, пространственном и прочем контексте. Это коммуникативное действие может 

быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие» [3, 331].    

Анализируя данную формулировку можно сказать, что дискурс в понимании Т. ван Дейка предстает 

в динамическом аспекте и обозначает такой процесс коммуникации, который имеет социальный характер 

и протекает в рамках определенных параметров, а именно времени, пространства и подобных сферах.  

От понимания термина «дискурс» Т. ван Дейка  несколько отличается трактовка французского 

ученого М.Фуко. Он понимал его как основной инструмент освоения реальности  и мира в целом. С его 

точки зрения, в результате дискурсивных практик не только осваивается, «обговаривается» мир, но и 

складываются правила этого обговаривания, правила самого дискурса и, как результат, соответствующие 

мыслительные конструкции. По мнению М.Фуко, дискурс  – это одновременно и процесс, и результат (в 

виде сложившихся способов, правил и логики обсуждения чего-либо). Кроме того, дискурс представляет 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BD
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собой особый способ видения и упорядочения действительности, реализуемый в разнообразных 

дискурсивных практиках [4, 30].   

Данное понятие дискурса имеет больше когнитивно-познавательный акцент, так как когнитивное 

содержание текста передают общее знание о мире, то есть когнитивную картину мира. Текст является 

продуктом речевой деятельности, или же коммуникации, который включает в себя определенные правила 

и нормы языка.  

Н.Д. Арутюнова, в свою очередь, дает следующее определение дискурса: «Дискурс (от франц. - речь) – 

это связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами, текст, взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как 

целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и 

механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». Таким 

образом, можно отметить, что термин «дискурс», в отличие от термина «текст», не применяется к древним и 

другим текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно» [5, 136].   

Согласно Н.Д. Арутюновой, дискурс представляется как совокупность взаимодействия текста и речи, 

где в первом случае основными составляющими выступают элементы понятийного аспекта: экстра-

лингвистические, социокультурные, психологические и другие факторы, таким образом, текст предстает 

в содержательном аспекте, тогда как речь рассматривается как целенаправленное действие, включающий 

социальный и когнитивный процессы.  

Таким образом, можно охарактеризовать данную формулировку с точки зрения когнитивно-

понятийного аспекта, где ведущей является понятийный характер.  

Немного  иначе дискурс предстает в понимании И.В. Карасика, где дискурс определяется как, 

«интерактивная деятельность участников общения, установление и поддержание контакта, эмоциональ-

ный и информационный обмен, оказание воздействия друг на друга, переплетение моментально 

меняющихся коммуникативных стратегий и их вербальных и невербальных воплощений в практике 

общения» [6, 5-20].   

То есть подобная формулировка дискурса определяется как процесс коммуникации, в котором 

происходит взаимодействие между участниками коммуникативного акта на разных уровнях. Таким 

образом, определение дискурса имеет социальный аспект, так как напрямую связан с деятельностью 

людей и социума в целом.  

По мнению Ю.С. Степанова дискурс, «это первоначально особое использование языка,< …>, для 

выражения особой ментальности, в данном случае также особой идеологии; особое использование влечет 

активизацию некоторых черт языка и, в конечном счете, особую грамматику и особые правила лексики. 

И, как мы увидим дальше, в конечном счете, в свою очередь создает особый ―ментальный мир‖» [7,44].   

Таким образом, в данном случае дискурс понимается как когнитивный процесс, который включает в 

себя особые функции языка, его нормы, правила, что в совокупности образует отдельную среду, 

отличающуюся определенными ментальными процессами. Ярковыраженный когнитивный аспект 

предстает в использовании понятия «ментальный мир». 

Анализируя дефиниции термина «дискурс» можно установить некоторые уровни сходства и 

различия среди данных формулировок. Так, например, французский ученый Э.Бенвенист дает опреде-

ление данному термину, которое сходно  в какой-то степени с тем, что у И.В. Карасика.  

Э.Бенвенист трактует дискурс как «речь, присваиваемая говорящим»: «дискурс не является простой 

сумой фраз, при его строении происходит разрыв с грамматическим строем языка. Дискурс понимается 

как такой эмпирический объект, с которым сталкивается лингвист, когда он открывает следы субъекта 

акта высказывания, формальные элементы, указывающие на присвоение языка говорящим» [8, 124].    

Указанный термин он понимает в широком смысле и больше имеет коммуникативный аспект, так 

как непосредственно исследует субъект, то есть участника акта коммуникации, а именно говорящего и 

слушающего. А также он соотносит дискурс с определенной коммуникативной интенцией, а именно 

воздействовать на слушателя.  

У  Г.А. Орлова несколько схож подход в трактовке термина «дискурс» с тем, что у Э.Бенвениста. По 

его мнению, в исследовании дискурса используется коммуникативный подход, а также Г.А. Орлов 

дифференцирует дискурс по форме его высказывания: устный и письменный [9, 14].   

В.З. Демьянков, опираясь на новые работы по зарубежной лингвистики, дает такое определение 

дискурса, которое отражает ее функциональную природу: «Discours – дискурс, произвольный фрагмент 

текста, состоящий более чем из одного предложения или независимой части предложения. Часто, но не 

всегда, концентрируется вокруг некоторого опорного концепта; создаѐт общий контекст, описывающий 
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действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., определяясь не столько 

последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и его интерпретатора 

миром, который «строится» по ходу развѐртывания дискурса. Исходная структура для дискурса имеет вид 

последовательности элементарных пропозиций, связанных между собой логическими отношениями 

конъюнкции, дизъюнкции и т.п. Элементы дискурса: излагаемые события, их участники, перформативная 

информация и «не-события», то есть а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон, поясняющий 

события; в) оценка участников события; г) информация, соотносящая дискурс с событиями» [10, 239].   

В рассмотренной формулировке расставлены следующие акценты, а именно он определяет дискурс 

как широкое образование, состоящее из логически связных пропозиций, подчеркивает процессуальные 

аспекты взаимодействия участников общения и, собственно, разного рода информации.  

Итак, проанализировав термин «дискурс» с позиции лингвистики, можно сделать вывод, что даже 

сами лингвисты видят и понимают данный термин по-разному. Конечно, это предсказуемо, так как 

каждый ученный имеет свое собственное видение мира и определенные концепты, которые влияют на 

обозначения и восприятия определенных объектов реальности.  

Особое внимание уделяется дискурсу и в психолингвистике, однако здесь дискурс определяется 

другим термином: речевая деятельность. В психолингвистике дискурс определяется как развертывание 

переключений от внутреннего кода к внешней вербализации в процессах порождения речи и ее 

интерпретации с учетом социально-психологических типов языковых личностей, ролевых установок и 

предписаний. Дискурс в психолингвистике имеет целостную структуру (цельную).  «Цельность, – по 

словам Л.В. Сахарного, – это психолингвистический феномен особого рода, который представляет собой 

возникающее в психике человека симультанное (одновременное) интегральное, полностью 

несовпадаемоединамическое представление о некотором объекте» [11, 88].   

То есть данное понимание дискурса определяется особыми установками, которые образуют единство 

замысла говорящего, где тема текста является его выражением. Как указывает А.И. Новиков, «тема как 

свернутое и обобщенное представление содержания является конечным результатом процесса 

осмысления. Она представляет собой понятый и эксплицированный замысел автора, реализованный в 

словах и декодированный на основе смысла. <...> Именно после определения темы, завершающей 

процесс формирования целостной структуры содержания, окончательно становится ясной роль и 

функция каждого элемента текста» [12, 54].  Таким образом, можно выделить, что дискурс, в данной 

сфере, характеризуется как особый вид речевой деятельности иимеет определенную цель, а такжереа-

лизуется на основе замысла самого высказывания. 

В данном случае дискурс определяется с когнитивно-процессуального аспекта, где именно замыслы 

автора и процессы ее реализации являются основополагающими.  

В психологии толкование дискурса сближается с его определением в психолингвистике. На 

сегодняшний день развитие психологии во многом связано с развитием целостного интегративного 

подхода [13, 5].  Неудивительно, что и в психологии возрастает большой интерес к изучению понятия 

«дискурс», который также имеет различное множество концептов. 

Благодаря работе американских психологов Дж. Поттер и  М.Уезерел в психологии образовалось 

новое направление, имеющееконструкционистскую парадигму-дискурсивная психология [14, 16]. 

 Понятие конструкционистская объясняется тем фактом, что дискурсивная психология рассматривает 

общество, которое, исходя из своих собственных взглядов и интересов, создает свои миры, то есть 

конструирует их, а также, что данные миры по-своему сконструированы, в ходе разговора, беседы, 

метафор и других дискурсивных конструктов [15, 233].   

В психологии дискурс рассматривается как комплекс определенных действий человека. Вообще 

дискурсивная психология больше ориентирована на исследование и анализ социума и его картины мира, 

что объясняет выявление такого процесса как дискурс-анализ.  Данное понятие получило широкое 

развитие в психологии и занимает довольно-таки приоритетное место. Согласно П. Бергеру и Т.Лукман, 

«дискурс анализ – это типичная интеракция, в которой происходит социальное конструирование реаль-

ности» [16, 334]. По мнению Н.Ф. Калины, дискурс-анализ тесно связан с психотерапевтической работой, 

в котором происходит конструирование языка посредством внутреннего опыта субъекта, его перцепции и 

понимания объекта реальности в своей индивидуальной репрезентации мира в целом [17, 17].   

Заключение. Таким образом, исходя из проделанного анализа, можно сделать вывод, что в каждой 

науке существует собственный подход к трактовке термина «дискурс», имеющий в свою очередь 

определенные аспекты его использования. В лингвистике выделяются следующие аспекты:  

– динамический или функциональный аспект (Т.Ван Дейк);  
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– когнитивно-познавательный аспект (М.Фуко); 

–  когнитивно-понятийный аспект (Н.Д. Арутюнова); 

– социальный аспект (И.В. Карасик); 

– когнитивный аспект (Ю.С. Степанов, В.З. Демьянков); 

– коммуникативный аспект (Э.Бенвенист, Г.А. Орлов). 

Если в лингвистике выделяется множество аспектов в понимании данного термина, то в 

психолингвистике и психологии количество выделяемых аспектов невелико. Итого можно выделить 

когнитивно-процессуальный (Л.П. Сахарный, А.И. Новиков) и когнитивный аспекты (Н.Ф. Калина) в 

обеих дисциплинах. Обуславливается это тем, что и психолингвисты, и психологи исследуют 

когнитивную сторону предмета, отсюда и схожесть в понимании дискурса. Как мы видим, когнитивные 

аспекты были также выявлены и в лингвистике в трактовках таких ученых как: М.Фуко, Н.Д. Арутюнова, 

Ю.С. Степанов, В.З. Демьянков. Это иной раз доказывает, что все научные дисциплины тесно связаны 

друг с другом и имеют схожие представления в описании и понимании определенных феноменов.  

Разработка дискурса свидетельствует о том, что науки, связанные с языком в динамике его функцио-

нирования, переживают этап дискурсивного поворота, характеризующегося усилением их междис-

циплинарных связей, открывающих новые возможности для постижения объекта. Междисциплинарный 

контекст позволяет углубить понимание языка и в лингвистике.  

В качестве обобщения с позиций лингвистики проведенного анализасостояния разработки термина 

«дискурс»можно предложить следующее его определение:дискурс- это динамичный процесс порождения 

текста и его восприятия участниками коммуникативного акта; это целенаправленная речевая деятель-

ность, протекающая с использованием языковых и неязыковых средств и служащая для передачи 

когнитивного содержания, актуализированного в рамках формулы «я – здесь – сейчас».  

   

Список использованной литературы 

1. Прохоров А.М. Советский Энциклопедический Словарь. – М., 1982. – С. 400; Современный словарь 

иностранных слов. – СПб., 1994. – С. 205. 

2. Можейко М.А.,  Лепин С. О.  Дискурс // Постмодернизм: Энциклопедия. – Минск, 2001. – С. 233. 

3.  Дейк ван 1989 – Дейк ван Т. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989. – 331 с. 

4. Фуко М. Археология знания. – Киев: Ника - Центр, 1996. – 416 с.  

5. Арутюнова Н.Д. // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: 

Советская энциклопедия, 1989. – С. 136-137. 

6. Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный 

дискурс: Сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 2000 (а). – С. 5-20.  

7. Степанов Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности. Язык и наука 

конца XX века. Сб. статей. – М.: РГГУ, 1995. – 432 с. 

8. Гийому Ж.,Мальдидье Д. О новых приемах интерпретации, или проблема смысла с точки зрения 

анализа дискурса//Квадратура смысла. – М.: Прогресс, 1999. – С.124-136 

9. Орлов Г.А. Современная английская речь. – М.: Высш. шк., 1991. – С.14  

10. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца XX 

века. – М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. – С. 239-320 

11. Сахарный Л.В. Человек и текст: две грамматики // Человек –  текст – культура. Екатеринбург, 

1994. – С.88. 

12. Новиков А. И. К вопросу о теме и денотате текста // Изв, АН СССР. Сер. лит., яз. Т. 40, №1, 

1980. – С. 54.  

13. Панферов В.Н. К проблеме форм проявления психического // Интегративный подход в психологии. 

СПб., 2003. c. 5–14. 

14. Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений и дискурсивная психология // Психол. 

журн. 2005. № 5. – С. 16-25. 

15. Potter J. Discursive social psychology: From attitudes to evaluative practices // European review of 

social psychology. 1998. № 9. p. 233-266.  

16. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995. – 334 c.  

17.  Калина Н.Ф. Анализ дискурса в психотерапии // Психол. журн. 2000. № 2. – С. 99-106. 

 

 

 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

55 

МРНТИ 16.21.41 

 

Р.Б. Жанасылова 
1 

 

1
Қытай халық республикасы Іле педагогика университеті Тіл білімі институты,  

Іле, Қытай 

 

ҚАЗАҚ  ТІЛІНДЕГІ  “ЕТ-” ЕТІСТІГІ  ЖӨНІНДЕ  ЗЕРТТЕУ 
 

Аңдатпа 

Җазаҗ тіліндегі «ет-» етістігінің функциясы немесе жҧмсалу ерекшелігі біршама ҿзгешелеу. 

Біріншіден, басҗа етістіктер секілді жеке дара җолданыла бермейді. Екіншіден, җазаҗ тілінің сҿзжасам 

жҥйесінде де ҿзіндік орыны бар, сҿз жасамдыҗ җҧрам, есім сҿздерден кҥрделі етістік жасауда аса ҿнімді. 

Ҥшіншіден, -(ы)п формалы кҿсемшелермен бірге келіп кҿмекші етістік җызметін атҗарады. Еңбектің 

маҗсаты тіліміздегі «ет-» етістікінің җолданылу ерекшелігіне жан-жаҗты талдау жасау. 

Кілт сӛздер: кҿмекші етістік, ет-, ету, етістік 
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STUDY  OF  THE  VERB  «ET»- IN  KAZAKH  LANGUAGE 

 

Abstract 

The use of the verb et-in Kazakh language is quite special. Firstly, it has the identity of a substantive verb, but 

can not be used alone. It must have complement before it. Secondly, it has a strong word-forming function and 

constitutes a compound verb. In addition, it can be used as an auxiliary verb only with the adverbial form of -(I) p 

to express the rapid and agile aspect meaning. The purpose of this paper is to make a comprehensive study of the 

special verb et-in Kazakh language and to clarify its identity and function. 

Key words: kazakh language; Verb;  Et-(do) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ГЛАГОЛУ "ЕТ-" НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

Глагол «ет» в казакском языке употребляется по особому методу, во первых он имеет статус 

полнозначного глагола,но он не может употребляться самостоятельно, для правильного употребления 

данного глагола , не обходится без сочитения передного дополения с нем; во вторых, он имеет довольно 

сильную функцию в словообразовании,и может переобрзововаться в сложные глоголы; кроме того, он 

употребляется как вспомогательный глагол, соединяется с словом «-(I)p»только в его деепричастной 

форме,для быстрого и гибкого выражения значении членов.в данной стати тотально изучается особый 

глагол  казахского языка «et»,выясняется его статус и функция. 

Ключевые слова: казахский язык, глагол ; et-, вспомогательный глагол 

 

Кіріспе. Җазаҗ тіліндегі ет- негізгі етістігі ҽдетте ―істеу; A-ны B-ға айналдыру‖ маганаларында 

жҧмсалып, басҗа етістіктерден ҿзгешерек тҧрады. Мысалы: 

(1) Сырттын тарс еткен мылтыҗ ҥні естілді. (сҿйлеу тілі) 

(2) Ең ҽуелі идейаны азат етіуіміз керек. (хабар) 

(3) Жаз бойы еткен еңбек, тҿккен тердің жемісін жеткізетін де осы. («Менің атым Қожа») 

(4) Оны қалай еткенде де мінбей тынбауға бел байладым. («Менің атым Қожа») 

(5) Шал шылымын жуан етіп орап, җалпағының бҥкпесіне тығып җойыпты. («Менің атым Қожа») 

(6) Кҿк шалғынды жыпыра қап-қара етіпіз тастап, жолсызбен зырғып бара жатҗан оның соңынан 
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мен бір җауымға дейін җарадым да тҧрдым. («Менің атым Қожа») 

(7) Халыҗ оны приздент етіп сайлады. (сҿйлеу тілі) 

(8) Есҽкті ашып ет.   (сҿйлеу тілі) 

(9) Ол җорыҗҗынынын жылап етті. (сҿйлеу тілі) 

 Жоғарыдағы мысалдардағы етістік ―ет-‖тің атҗаратын җызметі мен мағыналары да басҗа-басҗа, (1) -

мысалда еліктеу сҿзден етістік жасап (2) сҿйлемде есім сҿзден етістік жасап, сҿз жасадыҗ рҿл атҗарып 

тҧрса, (3), (4) – мысалдарда ҿзіңің негізгі етістік мағынасын саҗтап тҧр, яғни мҧнда істеу мағынасында. 

Ал (5), (6) жҽне (7) сҿйлемдерде ―ет-‖ негізгі етістік, {обиекіт-табыс+сын есім/зат есім+et-} мындай 

таралымда табыс септік тҧлғалы ―объекітіні‖ іс-ҽрекеттің ҿзгерісі ҽсерінде кемелдеуіш кҿрсеткен кҥйге 

немесе зат есім білдіретін ҧғымға айналдыру (яғыни A-ны B-ға айналдыру) жуан ет (шылымды жуан 

немесе анадай кҥйге енгізіу), оnï priyzdent et- (оны приздент җылу), қап қапа ет- (оны җап-җара тҥске 

енгізу). (7) жҽне (8) сҿйлемдерде негізгі етістік җызметінде аш, жыла етістіктері тҧрса -п формалы 

кҿсемшенің соңынан келіп кҿмекшілік (грамматикалыҗ) мағына беріп тҧр.  

Бҧл мысалдардан біз ет етістігінің негізгі етістік, сҿз жасамдыҗ жҽне кҿмекшілік сияҗты ҧҗсамаған 

җызметтер атҗаратынын аңғарамыз. 

Ендеше бҧдан бҧрынғы зерттеулерге ҥңілер болсаҗ: 

Кҿп бҿлім грамматикалыҗ еңбектерде Ет-кҿмекші етістік ретінде җарастырылатын болса да, біраҗ 

оның сҿз жасамдыҗ рҿлі мен кҿмкшілік җызметін байланыстырып келді, яғни ол кҿмкші сҿз ретінде жаңа 

сҿз жасай алады. [7, 265-267;11, 253-254; 12, 77-89; 14, 247]. 

1) Бір бҿлім ғалымдар оның тіліміздің сҿз жасам жҥйесінде біршама ҿнімді болатынын айта келіп, 

ол негізгі етістік ретінде (кҿмекші етістік емес) сҿз жасамға җатысып кҥрделі етістік жасайды [19, 439]. 

2) Ет-етістігінің сҿйлемдегі синтаксистік җызметінің ерекшелігіне байланысты Ет-сҿйлемде 

кемелдеуіштің белгісі саналады. ―объекті‖ іс-ҽрекеттің ҿзгерісі ҽсерінде кемелдеуіш кҿрсеткен кҥйге 

немесе белгілі заттыҗ тҧлғаға айналдыру (яғни A-ны B-ға айналдыру). Мысалға: 

Мен баламды ғалым етіп тҽрбиелеймін  [2, 18-20]. 

Ҽуелі, бірінші җҿзҗарасҗа талдау жасар болсаҗ, кҿмекші етістікті сҿз жасам жҥйесінде җарастыру 

җаншалыҗ ғылыми？егер біз оны кҿмекші етістік деп таныған екенбіз онда ол тек абстрактты граммати-

калыҗ мағына білдіретін шылау сҿз болуға тиіс. Ал керісінше сҿз жасамға җатынасты онда негізгі етістік 

болары даусыз. Ҿзінің негізгі етістік мағынасына байланысты кҥрделі етістік жасайды. 

2) жҽне 3) кҿзҗарас бойынша Ет- етістігі екі тҥрлі мағынада жҧмсалады бірінші, сҿзжасам  (негізгі 

етістік). Екінші, негізгі етістік Ет-сҿйлемде кемелдеуіштің белгісі саналады. 

Аталған пікірлер бойынша тҿмендегі сҿйлемдерге талдау жасап кҿрейік: 

1) Җолымды ауыртып еттің. 

2) Җонаҗтар асығады екен, тезірек җамырды салып етіңдер. 

3) Бҽріміз бірлікте мына бҿлекті бір көріп етейік. 

4) Ҿтінейін ағай, мені җаҗпадан кіргізіп етіңіз ші?! 

Сҿйлемдегі -(ы)п Формалы кҿсемшемен бірге келген Ет- етістігі формалыҗ жаҗтан тіліміздегі 

кҿмекші етістіктерге ҧҗсас. Бҧдан тіліміздегі ―ет-‖ етістігіңің кҥрделі етістік екендігін аңғарамыз. 

Нәтижелер. 

1.1 Сӛзжасамдық рӛлі 

Тіліміздің сҿз жасам жҥйесінде есімдіктен кҥрделі етістік жасауда аса ҿнімді. Біз Ет- етістігінен 

жасалған 611 сҿзді жинаҗтап шыҗтыҗ [2,1-2070] Бҧдан оның тіліміздің сҿз жасам жҥйесінде аса ыҗпалды 

енетін байҗау җиын емес. Ҽдетте зат есім, сын есім, санесім, есімдіктерден кҥрделі етістік жасайды. Сҿз 

жасамдыҗ ерекшелігін ҥлкен жаҗтан былай жіктеуге болады: 

1.1.1 Ҿзінің ҽуелгі мағынасына байланысты (―A-ны B-ға айналдыру‖ жҽне істеу деген мағынасы бар) 

жаңа сҿз жасайды. Мысалы: 

1) Ең алдымен идеяны азат етіуіміз керек. 

2) Халыҗ ҥшін ҿзін құрбан етті. 

3) Еңбек етсең ерінбей тояды җарының тіленбей. 

Бірінші сҿйлемде идея (A) -ныазат(B)-ге кҥйге айналдыру (ет-); екінші сҿйлем де солай; ҥшінші 

сҿйлемде істеу мағанасын саҗтай отырып жаңа сҿз жасайды. 

2.1.2 ―есім сҿзерді етістікке‖айналдырады 

1) {есімдер+et-}： 

(1) Мен мҧғалымға җатты құрмет етемін. 
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(2) Мен җиналған сҽттерде ол кҿп көмек етті. 

2) {еліктеуіш+et-} 

(1) Там гүрс етіп җҧады. 

(2) Җарға қарқ етті, ауызындағы еті салп етті. 

1.2 Негізгі етістік “ет-” 

1.2.1 Қолданыс ерекшклігі  

Җазаҗ тіліндеғі ―ет-‖ негізгі етістігіңің семантикалыҗ ҿрісі немесе жҧмсалуы басҗа етістіктерден 

ҿзгешелеу. Ол басҗа етістіктер секілді жеке дара җолданылмайды. Сҿздікке жҥгінсек оның мынадай ҥш 

тҥрлі мағынасы бар екен: (1) істеу мағынасында, мысалы: еңбек ет-; (2) ―тудыру, пайда җылу‖, 

Қиыншылық етпейді; (3)―qïlmïs ҿткізу‖, qïlmïs etip qolğa alïnuw [22, 351-352]. 

Егер ішкердей талдау жасар болсаҗ, жоғардағы мысалдарда Ет-кҥрделі етістік формасында келіп, (1) 

мысалда есім сҿзден етістік жасап тҧрса, (2) мысалда ешҗандайда ―тудыру, пайда җылу‖мағынасын беріп 

тҧрған жоҗ, керісінше ол ҿзінің ―A-ны B-ға айналдыру‖дай ҽуелгі мағынасын саҗтай отырып, етістік 

жасауға җатысып отыр. Қиыншылық+ет-―A-ны B-ға айналдыру‖>қиыншылық ет-. (3) мысалда да солай, 

ҿзінің ―істеу‖деген мағынасын саҗтай отырып, кҥрделі етістік жасайды. қылмыс+ет-―істе‖>қылмыс ет-

(қылмысты іс істеу). Бҧдан җазаҗ тіліндкгі et- етістігінің тҿмендегідей екі тҥрлі ерекшелігін аңғарамыз: 

1) Басҗа етістіктер сяҗты жеке дара җолданылмайды, кҿбінде кҥрделі етістік җҧрамында кездеседі. 

2) Жеке дара җолданылмайтыны себепті, жеке тҧрып етістік категоряларының формаларын 

җабылдамайды. ※етпе/етемін/еткен(еңбек)/етіп жатыр, т.б. 

1.2.2 Жҧмсалу ӛрісі 

1) Формасы:{Ҿбійекті-табыс септік+зат есім сыйпатты кемелдеуіш+ет-} 

Мағынасы: Ҿбійекітіні кемелдеуіш бейнелеген зат есім білдіретін ҧғымға айналдыру  

мысалы: Біз оны класком етіп сайладыҗ. 

Сҿйлемнің баядауышы етістік сайла-, ал бҧдан бҧрынғы кейбір грамматикалыҗ еңбектерде етіп 

сайла-кҧрделі баяндауыш ретінде җарастырып келді. Ал фрафессор Джаң діңжиң бҧндағы ет-етістігін 

кемелдеуіштің маңызды белгісі ретінде җарастырады. 

2) Формасы:{Ҿбійекті-табыс септік+сын есім сыйпатты（жҽне есімшені） кемелдеуіш+ет-} 

Мағанасы: Ҿбійекітіні кемелдеуіш бейнелеген кҥйге айналдыру  

мысалы: Алдымен темірді доға формалы етіп жасап аламыз. 

Көрінбейтіндей етіп жасырып җойды. 

3) Формасы:{Ҿбійекті-табыс септік+ сан есім сыйпатты кемелдеуіш (реттік сан есім)+ет-} 

Мағанасы: Ҿбійекітіні кемелдеуіш бейнелеген сандыҗ кҥйге айналдыру  

мысалы: Кҿңіл ҥшін оны бірінші етіп җойдыҗ. 

Алдымен бес сәнти етіп кесіп аламыз. 

4) Формасы:{Еліктеуіштер + ет-+-А тҥс-/-А җал-} 

Мағанасы: Кенеттен туылған дыбысты, бейнені немесе белгілі сезім кҥйді білдіреді. 

мысалы: Ол мырс ете түсті. 

                  Бірдеңе салдыр ете түсті. 

1.2.3 Қолдынылу ерекшелігі 

Ең ҽуелі мына сҿйлемдерді кҿрейік: 

(1) Бес жыл ішінде бұл араны ең үлкен қала етіп җҧрып шыҗпаҗшы. 

(2) Сҧлтанды жолсерік етіп алып, тауға җарай тартып отырдым. 

(3) Еліміщді бай да құдіретті ел етіп җҧрып шығыу ҥшін, тынбай еңбектенуіміз керек. 

Жоғарыдағы сҿйлемдердегі етістік ет-сҿйлемде жасырын тҥрде емес керісінше онымен сҿйлемнің 

баяндауышы арасында белгілі байланыс бар. ет-етістігінің алдыңғы бҿлегіндегі мазмҧн җимылдың 

ҿзгерісінен пайда болған нҽтиже, сҿйлемде кемелдеуіш җызмет атҗарады. Яғни сҿйлемдегі Ҿбиекті (A) 

җимылдың ҿзгерісі арҗылы (B)-ға кемелдеуіш кҿрсеткен кҥйге‖айналады. Бҧл оның кҿмекшілік җызметі 

емес, җайта бҧнда ол негізгі етістік ретінде жҧмсалған сабаҗты етістік, ал оның салт етістікті формасы 

болса етістік Бол- мысалы: 

Бетіқап-қара болып кетіпті.→Бетін қап-қара етіп бірдеңемен сызып алыпты. 

Талқылау. 

3.1 Ет- кӛмекші етістігінің қазақ тіл біліміеде зерттелуі 

Кҿмекші етістіктер ҿзінің кҥрделілігімен, лексика-cемантикалыҗ мағыналарындағы ҿзіндік 

ерекшеліктерімен җай кезеңде болсын ғалымдар назарын ерекше аҗтарып келген. Җазаҗ тіл білмінде 

біршама кең зерттелген бола тҧрса да кейбір шешімін таппаған мҽмелелерде жоҗ емес. 
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Ең алғаш орыс тілді ғалымдар еңбектерінде җарастырылды, бҧған Н.А. Баскаков―Ноғайский язык и 

его диалекты‖ (1940), Н.К. Дмитриев башҗҧрт тіліндегі кҿмекші етістіктер туралы жазған еңбектерің 

атауға болады. Осылайша кҿмекші етістіктердің Н.И. Ильмнский, М.Терентов, П.М. Мелиораеский 

сияҗты ғалымдар еңбектерінде алғашҗы практикалык негіздері җаланған. Кейіннен кҿмекші етістіктердің 

алғашҗы җазаҗ тілді оҗулыҗтарындағы кҿрінісі А.Байтҧрсынҧлы, Т.Шонан Ҧлы сынды ғалымдар 

еңбектерінен кҿрінеді. Кейінгі кезде Җҧдайберген Жҧбанов, Нҧржамал Оралбаева җатарлы ғалымдар 

еңбектерінде ішекірілей зерттелді. Җҧдайберген Жҧбанов кҿмекші етістіктердің җимылдың ҿту сипаты 

категориясымен байланыстыра җарастырады. Җытайдағы җазаҗ тілін зерттеуге арналған еңбектерде 

кҿмекші етістіктер біршама зерттелді. Профессор Джаң діңжің җазаҗ тіліндегі кҿмекші етістіктер 

етістіктің тҧрпат категориясы жҽне лебізді білдіреді деген пікірді ҧсынады. 

Деседе ҧзаҗ уаҗыттан бері шешімін таппай келе жатҗан мҽселелердің бірі кҿмекші етістіктердің саны 

туралы болмаҗ. Җазаҗстанда жарыҗ кҿрген еңбектерде кҿмекші етістіктердің саны отызға тарта делінсе 

[9,63; 7,246; 11,304]. Профессор Джаң діңжің җазаҗ тіліде 24 кҿмекші етістік бар дей келе, мҧның 21-і 

жалаң кҿмекші етістік болса 3-і кҥрделі кҿмекші етістік деген пікірді ҧсынады. Дей тҧрғанмен аты 

атылған еңбектерде ет-кҿмекші етістігі туралы ҧҗсамаған екі тҥрлі кҿзҗарас саҗталған. Бірі ет-кҿмекші 

етістігі сҿзжасамдыҗ җызметке ие кҿмекші етістіктің ерекше тҥрі делінеді. Біз жоғарыда айтҗандай 

кҿмекші етістіктер тек җана грамматикалыҗ мағына беретін шылау сҿздерден тҧратындыҗтан олардың 

сҿзжасамға җатысы шамалы, сҿз жасамдыҗ җасиетке ие болады екен онда ол міндетті тҥрде наҗты 

мағынасы бар негізгі сҿз болмаҗ. Екінші кҿзҗарас бойынша ет- ешҗашанда кҿмекші етісті болмайды. 

(Джаң діңжің 24 кҿмкші етістіктің ішінде ет- кҿмекші етістігі аталмаған). 

3.2. Ет- кӛмекші етістігінің грамматикалық мағына реңктері 

Җытай җазаҗтардың сҿйлеу тілінде ет-кҿмекші етістігінің мынадай җолданыстары кездеседі: 

(1) Есікті ашып ет. 

(2) Җорыҗҗанынан жылап етті. 

(3) Тамаҗты җайтадан ысытып етейін, тоса тҧрыңыз. 

(4) Җарағайлардың салбыраған бҧтағын ойын ҥшін тартып етем 

Жоғарыдағы сҿйлемдердегі (1), (2), (3) сҿйлемдер сҿйлеу тілінде җолданыста, ал (4) сҿйлем жазба 

тілден алынған (Ҿлгендер җайтып келмейді, Бердібек Соҗпаҗбайев). Бҧндағы ет-кҿмекші етістігі басҗа 

кҿмекші етістіктер сияҗты -п формалы кҿсемше арҗылы негізгі етістікпен тіркесіп грамматикалыҗ мағына 

береді. 

Ҽдетте сҿйлемдегі орналасуы (таралым)-ның ҧҗсамауына байланысты тҿмендегідей мағыналарда 

жҧмсалады: 

1) Ҿзгелік етіс формасын җабылдаған етістіктерден соң келіп, жаңа жағдай немесе нҽтижені 

туындауын білдіреді. 

М: Менің ойымды бҥкілдей өзгертіп етті. 

Сенің шалағай жауабың менің басымды айналдырып етті. 

2) Җимылдың адам еркінен тыс орындалуын немесе бір шешімділік реңк ҥстейді. 

М: Җорыҗҗанымнан жылап еттім. 

  Ҿзін тоҗтата алмай күліп етті. 

3) Сабаҗты етістіктерден соң келіп җимылдың бірден кескін, еш екіленбестен орындалуын білдіреді. 

М: Җалғандарын лықтырып еттім. 

  Осы жҧмысты бітіріп етейік. 

4) ―җҧрт-/бҧз-/жой-/җыр-‖сияҗты негізгі етістіктерден соң келіп җимылдың бірден тҥбегейлі 

жасалуын білдіреді. 

М: Жау жасаҗтарын жойып етті. 

   Кейбір хайуанаттардың тҧҗымын тҧздай құртып еткен екен. 

5) Кейбір ҿзгелік етіс формасын җабылдаған сҿздерден соң келіп, җимылдың ішкерлей орындалуын, 

немесе ҽуелгі мағынаның негізінде мағынаның тереңдеуін білдіреді. 

М: Мені маҗтап аспанға шығарып еттіңіз гой. 

  Олар келіп ортаны қыздырып етті. 

6) Җимыл кҥйдің ҿзгерісін білдіретін етістіктерден соң келгенде, жаңа жағдайдың шҧғыл толҗуын 

білдіретін реңк ҥстейді. 

М: Ол дҽрігер барсаң болды жазып ете ме екен? 

Тілдің ҿзгеріп, дамып отыратыны дау жҥрмейтін шындыҗ. Тілімізде жоғарыда кҿрсетілген 

мысалдарда ет- кҿмекші етістігінің орынында ҽуелде Жүр-кҿмекші етістігінің җолданылатыны белгілі. 
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Ал җазіргі кезде сҿйлеу тілінде (Җытай җазаҗтары тілінде) екі форма ҿзара алмасып җолднылады. Олардың 

мағынасында айырма жоғын ескеріп, біз оларды вариант форманттар немесе жуыҗ мҽнді кҿмекші 

етістіктер деп атауымызға болады. 

Тҿменде олардың җолданыстағы айырмашылыҗтарына тоҗталайыҗ.  

1) Җимыл иесі җимылды орындауда икемділік жҽне тездікке байланысты ауыз тілінде Ет-кҿмекші 

етістігін җолданса керек. 

М:Шапалаҗпен шарт еткізіп ұшырып етемін. (жіберемін) 

Сҿйлемде егер жібер кҿмекші етістігін җолдансаҗ онда җыймылдың сҿйлеушіден сыртҗа җарай 

бағыттылғанын аңғартатындай реңк ҥстейді. 

2) жібер кҿмекші етістігі ауыз екі тілмен җоса жазба тілде де җолданылатын ҽуелгі форма, ал ет-

кҿмекші етістігі сҿйлеу тілінде кҿп җолданыста. Деседе оны аузша сҿйлеу тілінің ерекшелігі деп назардан 

җағыс җалдыруымызға болмайды. 

Қорытынды. Җазаҗ тіліндегі ―ет-‖ негізгі етістігінің җолданыс ерекшелігі немесе жҧмсалу ҿрісі 

біршама ҿзгешелеу. Біріншіден, басҗа етістіктер секілді жеке дара җолданылмайды. Екіншіден, җазаҗ 

тілінің сҿз жасам жҥйесінде де ҿзіндік орыны бар, есім сҿздерден кҥрделі етістік жасауда аса ҿнімді. 

Ҥшіншіден, -(ы)п Формалы кҿсемшелермен бірге келіп кҿмекші етістік җызметін атҗарады да җимылдың 

тез ҽрі ыңғайлы жасалуын білдіретін грамматикалыҗ җосымша реңк ҥстейді. Кҿбінде жібер кҿмекші 

етістігінің орыныны жҧмсалады. 

 

1-кесте: ет- етістігінің жҧмсалым кестесі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ет- 
 

Рӛлі  Мағынасы Ерекшелігі Мысалы 

 
 
 

Негізгі етістік 
 

 
Етістік 

―A-ны B-ға 
айналдыру, істеу 

жеке дара 
җолданылмайды 

※етпе 
※еткіз 

 
Етістік 

Ҿбійекітіні 
кемелдеуіш 
кҿрсеткен кҥйге 
айналдыру 

алдында сҿзсіз 
кемелдеуіш 
тҧрады 

шашын җап җапра етіп бояған 

 
Сҿзжасамдыҗ 

җҧрам 

 
 

Кҥрделі 
етістік 
жасау 

Сҿз таптарының 
ҿзгересі 

есімдерден 
есімнен етістік 
жасайды 

Җарҗ җарҗ ет- 
 

Негізгі етістік 
ретінде сҿз 
жасамға җатысу 
 

―A-ны B-ға 
айналдыру; 
істеу‖мағынасында 

 
Азат ет- 

Сҿз мағынасы  
ҿзгерту 

Жаңа сҿз жасайды Җҧрмет ет- 

 
ет- 

 
Шылау 

Кҿмекші 
етістік 

 

Җимылдың тез 
орындалу кҥйін 

білдіреді 

(ы)пформалы 
кҿсемше мен 

тіркеседі 
Есікті ашып ет 
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КӨМЕКШІ  ЕТІСТІКТЕРДІҢ  ҚАЗАҚ  ТІЛІ  БІЛІМІНДЕ  ЗЕРТТЕЛУІ 
 

Аңдатпа 
Кҿмекші етістіктердің жалпы җазаҗ тіл білімінде алатын орыны ерекше. Сондыҗтан да җазаҗ тіл 

білімін зерттеуге ат басын бҧрған ғалымдардың ол туралы тоҗталмай, зерттеп зерделемей кеткендері 
кемде кем. Ол ҿзінің мағынасының сан җилы, кҥрделілігімен җай кезде де болмасын тілге жиі ілігіп, 
ғалымдар назарын аударып келді. Еңбекте біз тек Җазаҗстанда жарыҗ кҿрген зерттеулерді гана емес, 
сонымен җатар Җытай тіл білімінде жарыҗ кҿрген еңбектерге де тоҗталып, кҿмекші етістіктердің зерттелу 
жағдайына тоҗталамыз. 

Кілт сӛздер: тіл білімі, җазаҗ тілі, кҿмекші етістік 
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STUDY OF AUXILIARY VERBS IN KAZAKH LANGUAGE 
 

Abstract 
Auxiliary verbs is an important grammatical phenomenon in Kazakh language. Their complex, flexible and 

diverse usage and meanings are difficult to grasp. So it is quite difficult to study them. It is for this reason that they 
are particularly attractive to grammarians, who are tempted to devote a graet deal of efford to their study. But it 
still have many problem.  

Key words: kazakh language; Auxiliary verbs 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
Вспомогательные глаголы в казахском языке являются важным грамматическим явлением. Они 

сложны, гибки, разнообразны в использовании и идеологии, довольно трудно-изучаемы и неуловимы. 
Именно поэтому они более привлекательны для грамматиков и побуждают многих людей прилагать 
много усилий для их изучения. На сегодняшний день почти все грамматические труды казахского языка в 
определенной степени прорабатывают вспомогательные глаголы. За последние полвека в стране и за 
рубежом было несколько десятков статей по изучению Вспомогательных глаголов казахского языка, В 
том числе несколько докторских диссертаций. Кроме того, в некоторых статьях посвященных видам 
глаголов и аналитическим формам обсуждены вопросы по вспомогательным глаголам.  Одиноко о 
вопросах идентичности вспомогательных глаголов они вещественные или мнимые, могут быть 
использованы для формулировки или конфигурации, также о вопросах членства вспомогательных 
глаголах все говорят по разному . Эти вопросы еще предстоят нам дальше изучать. 

Ключевые слова: казахский язык, вспомогательные глаголы 
 
Кіріспе. Жалпы җазаҗ тілінде етістіктің алатын орны ерекше. Сондыҗтанда болса керек җазаҗ сҿзінің 

зергері Ғ.Мҥсірепов: ―етістік деген бір ит җой. Ҿйткені җҽзіргі, келешек уаҗыттары аралас келуі мҥмкін. 
Сҿйлемнің аяғы кҿбіне сказеуемыйға тоҗтайды да, сҧмдыҗ бҽле болады‖,  деген екен. Шынымен де соның 
ішінде тіліміздегі кҿмекші етістіктер айтылған ойға жан бітіріп, җҧбылтып, тҥрлендіріп тҧрғандай. 

Җазаҗ тіл білімінің теориялыҗ негізін салушылырдың бірі, ҽрі бірегейі Җҧдайберген Җуанҧлы 
Жҧбанов. Ғалым җазаҗ тілі грамматикасының ғылыми негіздемесін жасаған. Ғалымның ҧшан теңіз 
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еңбектерінің бір бҿлімі тіліміздегі етістік мҽселелеріне арналған болса, кҿмекші етістіктерді де саралап, 
талдап оның җыры мен сырын ғылыми тҧрғыдан толыҗтай ашуға шындап кіріскен.  

Ғалымның пікірін жинаҗтар болсаҗ кҿмекші етістіктерге мынадай аныҗтама беруге болады екен. 
Кҿмекші етістіктер җимылдың басталуынан аяҗталуына дейінгі аралыҗтағы іс-ҽрекеттің тҥрлі 
динамикалыҗ ерекшелігін білдіретін сҿздер. 

1. Нәтижелер 
Кҿмекші етістіктердің җазаҗ тіл біліміндегі алатын орыны ерекше. Бҧнда біз жалпы тіл білімі деп 

отырғанымыздың жҽйі, кҿмекші етістіктердің тек Җазаҗстанда ғана емес, Җытай тіл біліміндегі зерттелу 
жағдайын да ескере отырып, ондағы ғалымдар еңбектері мен таныстыруды да маҗсат тҧтып отырмыз. 

1.1 Кӛмекші етістіктердің зерттелу кезеңдері 
Кҿмекші етістіктер мҽселесі ғалымдар назарын ертеде-аҗ ҿзіне аударған зерттеу нысандарының бірі. 

Кҿмекші етістіктірге байланысты алғашҗы зерттеулер орыс тілді ғалымдар еңбектерінен бастау алады. 
Н.И. Ильиминский, М.Терентьв, П.М. Мельиоранский сияҗты ғалымдар еңбектерінде алғашҗы 
практикалыҗ негіздері айтылады.  

Одан кейінгі кезеңде кҿмекші етістіктердің алғашҗы җазаҗ тілі оҗулыҗтарындағы кҿрінісі, җазаҗ тілді 
ғалымдар еңбектеріндегі зерттелуі Ахмет Байтҧрсынҧлы, Т.Шонанҧлы еңбектерінде кҿрінеді. Аталған 
ғалымдар еңбектерінде җазаҗ тіліндегі кҿмекші етістіктерді аныҗтамасы, бҿлінісі, жҧмсалу ерекшелік-
теріне арнаулы тоҗталған. Т.Шонанҧлы ҿз еңбегінде: Кҿмекші етістіктерінің дербес мағынасы жоҗ, іс-
ҽрекетті, җимылды шаҗтыҗ, сандыҗ тҧрғыдан наҗтылау ҥшін җолданылатындығын айтады. Ҽрі кҿмекші 
етістіктер җатарына кет, кел, жүр, отыр, жат, бол, т.б. етістіктерін жатҗазады. 

Бертінгі кезеңдерде кҿмекші етістіктер тіпті де ішіерілей зерттеліп, саҗталған мҽселелер ҿз шешімін 
тауып отырды. Бҧған Җҧдайберген Җуан ҧлы Жҧбанов, Нҧржамал Оралбаева сияҗты ғаламдарымыздың 
кҿмекші етістіктер туралы арнаулы таҗырыпты жҥргізген зерттеулерін атауға болады. 

 
1–кесте: Зерттеу кезеңдері жҽне жетістіктер 

 
Зерттеу 
кезеңдері 

Зерттеу жетістіктері  

 
1-кезең 

Бҧл кезеңде ғалымдар кҿмекші етістіктердің табийғатын толытай аша алған 
жоҗ. Оны кҧрделі етістік деп атап кҿсемшенің алдындығы негізгі етістікпен 
бірге кҥрделі етістік жасайтын комронент ретінде җарастырып келді. Яғынй 
Җазан тҿңкерісіне дейінгі еңбектепде кҧрделі етістіктер жҥйесінде зерттелді. 

2-кезең 1963-жылы ҿткен конференцияда аналитикалыҗ формалардың теориясы 
аныҗталып, Оларды кҥрделі етістіктерден ажыратҗан.  

 
 
 

3-кезең 

Бҧл кезеңдегі еңбектерде манадай ҥш мҽселе тҿңірегінде зерттеулер алып 
барылды.1) Кҿмекші етістіктер білдіретін мағаналар орыс тіліндегі ВИД 
кҽтегориясымен байланыстыра җарастырып, җазаҗ тілінде орыс тіліндегімен 
абсолуюттік теңдғктегі ВИД кҽтегориясы бар деп җарады. 

1) І.Кеңесбайев, Ғ.Мҧсабайев сияҗты ғалымдар жоғарылағы пікірді терістейді, 
ғалымдар пікілңнше җазаҗ тілінде орыс тіліндегідей ВИД кҽтегориясы жоҗ деп 
җарайды. 

2) Җҽзірге біршама орыныҗҗан кҿзҗарас ғалым Җҧдайберген Жҧбановтың 
пікірінше кҿмекші етістіктерді җыймылдың ҿту сыйпаты кҽтегорйясымен 
байланыстыра зерттейді. 

 
2.2 Қытай ғалымдарының кӛмекші етістіктер туралы зерттеулері 
Жҧңгода аз санды ҧлттар тіліне, мҽдениетіне, экономикасына, ғылым-біліміне ҽр җашанда ерекше 

җолдау кҿрсетіліп отырады. Соның дҽлелі ретінде Пекиндегі Орталыҗ ҧлттар университетін атауға 
болады. Мемлекеттің ең жоғары оҗу орынында аз санды ҧлттар тіл-жазуы мен мҽденійеті ҧлыҗталып, 
зерттеуші мамандар мен ғалымдар зерттеу жҧмыстарын жҧргізіп, шҽкірттер тҽрбиеленеді. Соның 
нҽтижесінде җазаҗ тіл білімінің бір топ ҥздік мамандары жетісіп шыҗты, ҽрі җазаҗ тіл білімін зерттеу ҥшін 
кҥні-бҥгінге дейін еселі ҥлес җосып келеді. Сҿйтіп җазаҗ тіл білімінің зерттелуі Жҧңгода да бірталай 
жетістіктерге жетті. Мҧндағы җазаҗ тілі екінші тіл ретінде ҿзге ҧлт ҿкілдеріне оҗыту, яғни практикалыҗ 
җазаҗ тілін оҗыту жҧмыстары 1953 жылдан бастау алады. Практикалыҗ җазаҗ тілін оҗытуға болған 
җажеттілікке сай алғашҗы зерттеулерде жарыҗ кҿре бастады. Соның ішінде кҿмекші етістіктер туралы 
жазылған тҿмендегі еңбектерді атауға болады: 

Лій доңмій. [4, 26-31] маҗаласында тіліміздегі ал, бер, сал, жазда, жібер сияҗты 22 кҿмекші етістіктің 

грамматикалыҗ мағынасы мен җолданылу ерекшелігіне талдау жасаған. 
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Җабый Тоҗтар. [3, 61-62] еңбек бастауыш мектептерде җазаҗ тілін оҗыту тҧрғысынан, кҿмекші 
етістіктер мен негізгі етістіктерді ажырата білудің маңыздылығын айта келіп, кҿмекші етістіктерді 
тҥрлерге бҿліп кҿрсетеді. 

Уаң лійзың. [5, 45-48] еңбекте тіліміздегі ет, екен, емес сҿздерінің ерекшелігіне тоҗталады. 
Джаң діңжің. Җазаҗ тіліндегі кҿмекші етістіктер жҽне олардың беретін мағынасының аса кҥрделі 

екенін айта келіп, бҧдан бҧрынғы ғалымдар еңбектерінің ҧрымтал тҧстарына тоҗталып, кҿмекші етістік-
тер мен кҥрделі етістіктерді ажырата білуді ескертеді жҽне кҿмекші етістіктердің җасиетіне талдау жасай 
келе кҿмекші етістіктер негізгі етістіктердің мағынасы абстрактсиялануы нҽтижесінде, ҿзінің бастапҗы 
мағынасынан айырылып, негізгі етістікпен формалыҗ жҽне дыбыстыҗ жаҗтан ҧҗсас болып келеді, тілде 
тек грамматикалыҗ мағына беретін шылау сҿздер, - деген аныҗтама береді [1, 85-89]. 

Профессор Джаң діңжің  җазаҗ тілін зерттеу саласында ҧзаҗ жылдар бойы еселі еңбек етіп келе жатҗан 
ғалым. Җазаҗ тіліндегі шылауларды ҥлкен жаҗтан септеулік шылаулар, жалғаулыҗ шылаулар, лебіздік 
шылаулар, мезгіл мағыналы кҿмекшілер, җҧрылымдыҗ җызмет атҗаратын кҿмекшілер жҽне кҿмекші 
етістіктер сынды алты топҗа бҿліп кҿрсетеді [18, 50-312]. Мҧндағы еңбектердің басты жетістіктері: 

1) кҿмекші етістіктерді тек грамматикалыҗ мағына беретін ерекшелігіне негізделіп, оларды 
етістіктердің аясынан тыс, шылаулардың аумағында җарастырады. 

2) җазаҗ тіліндегі кҿмекші етістіктердің саны 24,21 жалаң 3 кҥрделі кҿмекші етістік. Бҧнда ет, қыл, 
бол етістіктерін кҿмекші етістік емес керісінше негізгі етістік ретінде җарайды. 

3) җазаҗ тіліндегі кҿмекші етістіктер җимылдың тҥрлі орындылу кҥйін білдіріп, етістіктің тҧрпат 
(җимылдың ҿту сипаты ) категориясының негізгі бейнелену формасы. Джаң діңжің профессордың жіктеуі 
бойынша [20, 436]: 
 

2–Кесте: Кҿмекші етістіктер жҽне етістіктің тҧрпат категориясы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Җазаҗ 
тіліндегі 
җимылдың 
ҿту сипаты 
(тҧрпат) 
категориясы 

1-сатыдағы бҿлінісі Екінші сатыдағы бҿлінісі Басты 
формалары 

Жалпы 
тҥрі 

Жҽй кҥй Жҽй кҿрініс Ø Форма 1 

 
 
 
 
 
Җимылдың 
даму сатыларына 
байланысты 
 

Дайындыҗ сатысы -ғалы тҧр 2 

 
Бастылуы 

-а баста 
-а бер 
а бере т.б 

6 

 
Жалғасуы 

--п жат 
-а тҥс 
-а бер т.б 

 
22 

Аяҗталмаған кҥй -п бол 1 

Аяҗталған кҥй -п шык 
-п бол т.б 

3 

Җимылдың 
ҥдемелілігі 

-ыңҗыра 
 

1 

Җимылдың ҿзгеруі  -атын бол 1 

Ҿрындалған җимылдың 
нҽтижесімен байлынысты 
кҿрініс 

Кешірме -ған 1 

Лездік нҽтиже -п шыға кел 1 

Жағдаяттыҗ кҥй -п/-А җал Т.б 9 

Җимылдың нҽтижесі -п җой  
-п ал т.б 

11 

Җимылдың жҥрілуіне 
ілесе туындаған кҿріністер 

Җашыҗтау -п кет 1 

Сынаҗ кҥй -п кҿр 1 

Шҧғыл орындалу кҥйі -п сала бер 
-п жібер т.б. 

 
4 

 
 
Җимыл мен җимыл иесі 
арасындағы байлынысҗа 
байланысты немесе тҥрлі 
тҽсілдері 

Адамның җатысуы 
нҽтижесінде туындаған 
шҧғыл кҥй 

-п кеп җал 
-п таста 
-п җоя бер 

 
 
3 

Маҗсаттыҗ -п ал 
-п бер 

3 

Җол жетімділік -а ал 2 

Җимылдың немҗҧрайды  
жасалуы 

-а сал 
-а кет 
-е жҥр 

 
4 

 
Талқылау. Сҿйтіп җай кезеңде де, җай жерде болмасын кҿмекші етістіктер туралы зерттеулер толас-
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таған емес, ғалымдарымыз ҽр җырынан зерттеп оның җыры мен сырын жан-жаҗты ашуға кҥш салды ҽрі 
кҿптеген жетістіктерге де җол жеткізді. Деседе кҿптеген ғалымдарымыз кҿмекші етістіктер жҿнінде 
мынадай пікірлерін ҧсынады. С.Аманжолов тіліміздегі кҿмекші етістікің мҽселесі ҽлі де тереңдей зерттеу 
җажеттігін ескертсе, Нҧржамал Оралбаева да: ‗Җазаҗ тіл білімінде семасиологиялыҗ мҽселелерге біраз 
кҿңіл бҿлініп келгенмен, оның сыры толыҗ ашылды деуге келмейді. Аналитикалыҗ форманттардың 
семантикалыҗ ерекшелігінің зерттелу жайы ҿте тҿмен деңгейде, ЕАФ-тардың семантикалыҗ ерекше-
ліктері бҧрын зерттеушілер назарынан тыс җалған‖ – дейді [12,131]. 

Бҧдан кҿмекші етістіктер туралы зерттеулер ҽлі де тереңдей зерттеуді җажет ететінін аңғарамыз. 
Тҿменде кҿмекші етістіктердің Җазаҗстанда жҽне Жҧңгода зерттелу нҽтижелерін, ғалымдарымыздың 
осыған дейінгі еңбектерін жинаҗтаудың негізінде, кҿмекші етістіктерді зерттеуде саҗталған мҽселелер 
мен җоса бҧдан былайғы зерттеу бағыттарын мынадай бірнеше жаҗҗа жинаҗтап кҿрсетуге болады: 

Бірінші: кҿмекші етістіктердің сипатын, җасиеттерін толыҗтай танып жеткен болсаҗта ҽліге оны 
негізгі етістіктер аумағында җарастырамыз. Қазақ тілі грамматикасында сҿз таптарының етістік бҿлегіне 
орналастырылған [15, 535]. Біздіңше біз оны тілде тек грамматикалыҗ мағына ғана беретін бірлік деп 
җарайды екенбіз, онда оны шылаулардың аясында җарастырғанымыз абзал. Себебі олар ҽуелгі негізгі 
мағыналы етістіктермен формалыҗ жҽне дыбыстыҗ жағынын ҧҗсас болғанмен олардың атҗаратын 
җызметі, беретін мағыналары басҗа-басҗа, біреуі негізгі мағыналы етістік болса, ал екіншісі тек 
грамматикалыҗ мағына беретін шылаулар. 

Екінші: кҿмекші етістіктердің сҿз жасамдыҗ рҿлі.  Бҧдан бҧрынғы грамматикалыҗ еңбектерде біз ет, 
қыл, бол етістіктері кҿмекші етістік ретінде сҿз жасамға җатысатын ерекше җҧрамдар ретінде җарастырып 
келдік [7, 265-267;11, 253-254; 12, 77-89; 14, 247] Ендеше біріншіде біз оларды грамматикалыҗ мағына 
беретін бірліктер деп таниды екенбіз онда ол сҿз жасамға җатынаса алама, ҽлде негізгі етістік мағынасын 
саҗтай отырып жаңа сҿз жасап тҧрған жоҗ па деген сҧраҗ туады? Біздіңше дҽл осы мҽселені Larson ортаға 
җойған VP- Shall anallysis немесе light verb сияҗты жаңа ғылыми теориялардың пайдалана отырып ғылыми 
тҧрғыдан җайталай җарастыру керек сияҗты. 

Ҥшінші: җазірге дейінгі зерттеу еңбектерінде Җазаҗ тілінде 30 шаҗты кҿмкеші етістік бар деп 
есептейміз. Ал Җытайда жарыҗ кҿрген грамматикалыҗ еңбектерде кҿмекші етістіктердің саны 24, мҧның 
ішінде жоғарыда біз атап ҿткен ет, қыл, бол етістіктерін кҿмекшілік җызметте емес җайта ҿзінің негізгі 
етістік мағынасында сҿз жасамға җатысады деп есептейтіндіктен, мҧның ішінде тек бол етістігін 
кҿмекшілік (Жеп болдым.) жҽне сҿз жасамдыҗ (ыза бол, қор бол) рҿлі бар деп җарайды. Ендеше тіліміздегі 
кҿмекші етістіктердің саны осымен шектелеме ҽлде тілдің дамып, уаҗыттың ҿтуіне байланысты кейбір 
сҿздердің кҿмекші етістіктерге айналуы ҽбден мҧмкін. Осындай сҿздердің санын, җызметін, мағыналары 
мен ерекшеліктерін ашу содан барып жалпы тіліміздегі кҿмекші етістіктердің наҗты санын тҧраҗтандыру 
кезекті міндет саналады. Мысалы:Тҽртіпсіздік кісіні жексұрын кҿрсетіп бітеді екен.; Жҥктің астын 
ашып жіберіп җарап үлгірді. («Менің атым Җожа»); Җытай җазаҗтарының ауыз екі сҿйлеу тілінде жібер 
кҿмекші етістігімен алмасып җолданатын ет етістігі Есікті ашып ет. Маған көмектесіп ет.(сҿйлеу 
тілі); басҗалардың артыҗшылығын кҿре білуіміз керек. Осылар кҿмекші етістік пе ҽлде емес пе деген 
мҽселелер жалғасты ізденуді талап етеді. 

Тӛртінші: җазаҗ тілінде мағынасы жаҗын кҿмекші етістіктер біршама мол, ҽдетте бір-біріне 
ауыстырып җолдана береміз. Практикалыҗ җазаҗ тілін оҗыту жҧмыстарының тереңдеуіне сай, олардың 
җолданыс кезеңіндегі айырмышылыҗтарын тіпті де тереңірек аша тҧсу җажеттігі туындады. Мысалға: 
Таныстырып өтті./ Таныстырып шықты; ду ете түсті. /Ду ете қалды; ала сал. /Ала кет. Сияҗты 
синонимдік җатарлардың айырмашылығын тереңдей зерттеу жҧмыстары да маңызды міндеттердің бірі. 

Бесінші: тіліміздегі кҿмекші етістіктердің контекске җарай білдіретін мағыналарының да ҧҗсамайтыны 
белгілі. Сондыҗтанда ол җай кезде де талас-тартыстың тҥйіні болып келді. Мысалы: жиынды бастай берген-
де ол да келді. (Җимылдың енді-енді басталу кҥйін) бара берсең жҧмысың бітеді. (Җайталанбалы җимыл), 
тҥра бермей ҥйге кірсеңші. (Созылыңҗы җимыл), ол маған ҽңгіме айтып берді. (Җимылдың басҗалар ҥшін 
жҥрілуі). Осы сияҗты барлыҗ кҿмекші етістіктердің таралым жағдайын жинаҗтай келе, ҽр бір кҿмекші 
етістіктің ҧҗсастығын ортада білдіретін мағыналарын ажырату кезекте ішкерлей зерттеуді җажет ететін 
мҽселе. Осылай еткенде ғана біз кҿмекші етістіктердің җолдынылу ерекшелігін ашып кҿрсете аламыз. 

Қорытынды. Җазаҗ тіліндегі кҿмекші етістіктер мҽселесі ежелден-аҗ ғалымдыр назарын ҿзіне 
аударған зерттеу нысандарының бірі. Тіпті шетелдердегі тіл білімі мамандарының назарынан да җағыс 
җалмағаны айҗын.  Җазаҗ тіл білімінің алыптары ол жҿнінде ой тҥйіп тҧжырымдар жасаған бола тҧрсада, 
җазіргі ғалымдар пікірі ҽліде бір ізділігін таппай отыр. Сонымен җатар жоғарыда кҿрсеткеніміздей кейбір 
мҽселелер жалғасты тереңдей зерттеп зерделеуімізді җажет етеді. Таҗырыптың болашаҗта зерттелу 
мҥмкіндіктері мол, зерттелу аясы кең, җазаҗ тіл біліміндегі ҿзекті мҽселелер җатарында екені айҗын. 
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КӨРКЕМДІК  БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІНДЕГІ  ТЕРМИНДІК  ҚОЛДАНЫСТЫҢ 
ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МӘНІ 

 

Аңдатпа 

Маҗалада кҿркемдік білім беру саласындағы терминдердің теориялыҗ тҧжырымдамаларын жҥйелеп, 

олардың җалыптасу, шығу кҿздерін аныҗтауға, жалпы терминология саласына, кҿркемдік білім саласын-

дағы терминдерге ҿзіндік тҥйіндер жасалады. Маҗалада кҿрсетілген тҧжырым, тҥйіндер терминология 

саласының җалыптасуына, кҿркемдік білім беру саласындағы терминдер теориясының җалыптасуы мен 

дамуына җатысты ғылыми теориялыҗ талдаулар жасалған. Терминологиялыҗ бірліктерді тҥзу барысында, 

кҿркемдік білім беру жҥйесінің терминдік җабатын кҿрсетуде тың тҧжырымдамалар беріледі. Терминдер 

– адам җызметінің җарым-җатынас  аясындағы  ҽрекетін җамтамасыз ететін җолданыс тілінің бір тҥрі, ҿзіне 

білімнің тҥрлі саласындағы ғылыми аҗпараттарды жинаҗтаған ҧғымның тілдік кҿрінісі екендігі ғылыми 

дҽлелдердің негізінде кҿрсетіледі.  

Кҿркемдік білім беру жҥйесі терминдері – ҿзіндік даму жолы, тарихы бар, җалыптасуының негізін тіл 

білімі мен педагогиканың кҿрнекті тҧлғалары бастаған терминологияның іргелі саласы екендігі жан-

жаҗты җарастырылған.  

Кілт сӛздер: термин, кҿркемдік білім беру, эстетика, ҿнертану, ҽмбебап, лингвистика, җолданбалы 

ҿнер, т.б. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ  

В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты  терминологии в области художе-

ственного образования, определены источники происхождения, сферы применения специализированных 

терминов в области художественного образования. На основе научно-теоретического анализа даны 

заключения и рекомендации относительно формирования и развития теории терминов в области 

художественного образования. Выявлены концептуальные особенности построения терминологических 

единиц, отражающих  различные пласты системы художественного образования. Терминология как 

языковое выражение понятия, сфера  ее применения, обеспечивающая жизнедеятельность и общение,  
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аккумулирует научную информацию в различных областях знаний. Терминология системы художе-

ственного образования, основы которой были заложены  выдающимися деятелями язызыкознания и 

педагогики, позволяет проследить зарождение, исторические тенденции и специфику развития 

художественного творчества и образования. 

Ключевые слова: термин, художественное образование, эстетика, искусствоведение, универсаль-

ность, лингвистика, прикладное искусство. 
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LINGUISTIC SIGNIFICANCE OF TERMS IN THE SYSTEM OF ART EDUCATION 

 

Abstract 

The article discusses some theoretical aspects of terminology in the field of art education, defines the sources 

of origin, the scope of application of specialized terms in the field of art education. Based on scientific and 

theoretical analysis, conclusions and recommendations are given regarding the formation and development of a 

theory of terms in the field of art education. The conceptual features of constructing terminological units reflecting 

various layers of the system of art education are revealed. Terminology as a linguistic expression of a concept, the 

scope of its application, which provides vital activity and communication, accumulates scientific information in 

various fields of knowledge. The terminology of the system of art education, the foundations of which were laid 

down by prominent figures in linguistics and pedagogy, allows us to trace the origin, historical trends and the 

specifics of the development of artistic creativity and education. 

Keywords: term, art education, aesthetics, art history, universality, linguistics, applied art. 

 

Кіріспе. Бҥгінгі таңда җоғамдыҗ ҿмір мен тҧрмыстың ҽр саласында болып жатҗан жаңалыҗтар білім 

беру жҥйесінен дербес айналып ҿтпесі аныҗ. Ал білім беру жҥйесі бҥтіндей җоғамдыҗ жҥйенің җозғаушы 

кҥші, басты барометрі екендігі ыҗылым заманнан бері келе жатҗан җҧбылыс. Білім беру жҥйесі җоғамдыҗ 

ҿмір мен ғылыми кеңістіктегі ауҗымы кең, ҿрісі ҥлкен ҥдеріс. «Бiлiм беру жҥйесi җоғамның ҽлеуметтiк-

экономикалыҗ дамуында жетекшi роль атҗарады, сондай -аҗ оны ҽрi җарай айҗындай тҥседi. Ал бiлiмнiң 

җалыптасып, дамуының жалпы шарттары философияның негiзгi мҽселесi – рухтың материяға, сананың 

болмысҗа җатынасы тҧрғысынан зерттелетiн iлiм таным теориясы деп аталады. Таным теориясының 

басҗа ғылыми теориялардан тҥбiрлi айырмашылығы – ол бiлiмнiң җалыптасуы мен негiзделуiнiң жалпы 

ҧстанымдарын, объективтiк җатынастарды җалыптастырады» [1]. Білім беру жҥйесі ҿз ішінен кҽсіби 

салалыҗ ғылымдарға сҽйкес тҥрлі бағытта дамиды. Білім беру кеңістігіндегі ҥлкен бір сала кҿркем білім 

беру жҥйесіне негізделеді. Кҿркемдік білім беру жҥйесі ҿнер мен ғылымның жетістіктерін арҗау еткен 

синкретті сала болып табылады.  

Әдістеме. Кҿркемдік білім беру ҥрдісі ҽлемді ҿнер арҗылы, эстетикалыҗ талғам арҗылы, ғылым 

арҗылы (ҿнер, эстетика, ғылым) тануға мҥмкіндік беретін җатпары җалың, сан тараулы жолдан тҧратын 

ғылым саласы деуге де болады. Отандыҗ ғылымдағы кҿркемдік білім берудің дамуы мен җалыптасуы ҧлт 

тарихы мен мҽдениетінің тарихымен сабаҗтас сала деп те атауға болады. Білім кеңістігі мен оҗу 

ҥдерісінде сырт җарағанда кҿркемдік білім беру ҥдерісіне җатысты пҽндердің (музыка, еңбек, сурет, т.б.) 

ҿзге пҽндермен салыстырғанда бҽсі тҿмен, статусы ҽлсіз (сағат саны аз) елеусіздеу саналатын пҽндердің 

бірінен саналады. Ал шынтуайтына келгенде кҿркемдік білім беру ҧлттыҗ ҿнер мен мҽдениеттің жаршы-

сындай саналатын пҽндердің бірі. Кҿркемдік білім беру жҥйесіндегі ҿнер жалпыхалыҗтыҗ жҽне ҧлттыҗ 

ҿнерге негізделеді. Біз бҧл маҗаламызда басымдыҗты ҧлттыҗ ҿнерге мҽн береміз. Себебі, осы таҗырыпта 

җолға җалам алуымызға, «Жоғары кҿркемдік білім берудегі ҧлттыҗ сана мен мҽдени җҧндылыҗтардың 

«Мҽңгілік Ел» идеясы контексінде ҿркендеуі» атты іргелі зерттеу жоба жҧмысының аясында арнайы 

зерттеу жҥргізуді маҗсат етеміз.  

Кҿркемдік білім беру ҧлт мҽдениеті мен ҿнерінің мазмҧнына җҧрылған ҧлттыҗ җҧндылыҗтарды дҽріп-

тейтін, ҧлттыҗ сананың болмысын кҿрсететін ҽдістемелік ілім. Кҿркемдік білім ҧлттыҗ ҿнермен астасҗан, 

ҧлт тарихымен сабаҗтас, заманауи ҿндіріспен байланысты ҥрдіс. Кҿркемдік білім беру ҥрдісі дегенде ҿнер 

деген ҧғым җатар айтылатын егіз ҧғым іспетті категория. Ал ҿнер дегенді немесе «Ҿнер» терминін екі 

мағынада аныҗтауға болады. Кең мағынасында ҿнер адам баласының жасампаздығын білдіреді де, 

«ендіру», «жасау», «құру» деген негізден ҿрбиді. Мысалы, кҿне гректердің ҿнерді білдіретін ҧғымы 

«poiesis» – адам җолынан шыҗҗан, ҿндірілген заттар ҽлемі ретінде табиғи ҽлем – «physiske» җарама-җарсы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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җойылған. Tap мағынасында «ҿнер» деп кҿркем шығармашылыҗ ҥдерісін жҽне оның нҽтижелерін 

(бейнелеу, поэзия, ҽуен, би жҽне т.б.) айтуға болады» [1]. Яғни, ҿнер халыҗтың тҧрмысы мен мҽдениеті-

мен бірге жасасып, бірге ҿмір сҥретін сала. Ҿнердің жасампаздығы мен дамуы, халыҗтың тҧрмыстыҗ 

ҿмірі мен тарихына, җоғамдағы ҿзгерістері мен ғылыми техникалыҗ прогресіне тікелей җатысты болатын-

дығын есте ҧстау җажет. Ҽрбір ҧлт тарихына зер салатын болсаҗ, ҽрбір этнос ҿз ҿнерін тҧрмыстыҗ ҿмірде 

жҽне арнайы бала тҽрбиесінде саналы тҥрде ҿнерге баланы жас ерекшелігіне сҽйкес ерте жастан баулуға 

мҽн беріп отырғандығы тектен текке жолға җойылған җҧбылыс деп җарауға болмайды. Сол сияҗты җазаҗ 

халҗы да бала тҽрбиесінде ерте кезден-аҗ ҿз ҧрпағын ҿнерге баулып, баланың ҽлемді эстетикалыҗ тҧрғы-

дан җабылдауына ыҗпал етуші кҿркемдік тҽрбиесіне басымдыҗ берген. 

Кҿркемдік білім беру жҥйесінің ҿзегі ҿнерге негізделген ілім болғандыҗтан, кҿптеген ғылыми пҽн-

дердің тоғысынан тҧратын ғылым деп те атауға болады. Ал ғылым кҿрсеткішінің бір парасына терминдік 

бірліктер жатады. Ҽр ғылым саласының җолданыс аясына сҽйкес терминдік җабаты болады. Кҿркемдік 

білім беру жҥйесіндегі терминдік җабаттың җалыптасуы – җазаҗ лингвистикасы мен білім беру ісіндегі 

ҥздіксіз ҥдеріс. Демек, кҿркемдік білім саласындағы терминдік бірліктер тҧтастай жинаҗтап, җалыптасу 

кезеңіне җарай жҥйелеп, җолданыс ерекшелігін саралап,  лингвистикалыҗ табиғатын зерттеуді җажет етеді.  

Білім беру жҥйесіндегі яки ғылыми кеңістіктегі җандайда бір терминдер болмасын ҿзіндік җолда-

нысҗа ие болады. Терминдердің җолданысы термин табиғатына сҽйкес, халыҗаралыҗ сипаттағы термин-

дер жҽне ҧлттыҗ мҽнді терминдер ретінде прагматикалыҗ сипатҗа ие болады. Кҿркемдік білім саласын-

дағы терминдердің җолданысына җарап, олардың ҽралуан саланы җамтитынына кҿз жеткізуге болады. 

Мҽселен, кҿркемдік білім беру жҥйесінің мазмҧнына сҿз ҿнері, музыка ҿнері, мҥсін ҿнері, кескіндеме 

ҿнері, театр ҿнері, кино ҿнері, би ҿнері, сҽулет ҿнері, графика ҿнері, дизайн ҿнері, җолданбалы сҽн ҿнері, 

зергерлік ҿнер, т.б. кҿптеген ҿнер тҥрлері жатады. Осы аталған ҿнер тҥрлерінің барлығының ҿздеріне тҽн 

терминдік җолданысы бар екендігін ескерсек, осының барлығының басын җосатын кҿркемдік білім 

жҥйесінің терминдік җабаты кҥрделі җҧрылымдыҗ жҥйе екендігін аңғаруға болады.  

Ғылым ҽлемінде терминология ғылымы мен терминдік бірліктер айырыҗша орын алатын категория. 

Білім беру жҥйесіндегі терминдер таҗырыбы мен олардың теориялыҗ мҽнін, практикалыҗ маңызын 

аныҗтауда білім беру саласымен сабаҗтастыҗта җарастыратын мҽселелер жеткілікті. Терминологиялыҗ 

кеңістікте салалыҗ терминдерге җатысты кҿптеген еңбектер ғылыми ҿндірісте жҥргендігі белгілі. Алайда 

солардың ішінде ҽлі де болса теориялыҗ жҽне практикалыҗ жағынан жетілдіруге тиісті терминдердің 

җатарына кҿркемдік білім беру саласының терминдерін атап ҿтуге болады. Кҿркемдік білім беру саласына 

җатысты терминдерді жҥйелеу арҗылы білім алушыларға теориялыҗ жҽне терминдік мҽліметтерді алуына 

җолжетімді жасауға болады. Кҥнделікті тҧрмыс пен ҿндірістегі тҽжірибеге сҽйкес, терминдік сҿздер мен 

арнайы атаулар жҥйесі кез келген салада, соның ішінде кҿркем білім беру кеңістігінде җолданылатынын 

ҽрі онда олардың елеулі бҿлігі орысша нҧсҗасында берілетінін байҗауға болады. Осы себепті термин 

сҿздердің білім саласында, тҥрлі сынып оҗулыҗтарында, җайсысының жҽне җаншасының җалай җолда-

нылу жайын  арнайы тҥрде җарастыру, аныҗтау ҿзекті мҽселе болып табылады.  

Жалпы термин жҽне терминологиялыҗ бірлік дегенге аз-кем тоҗталсаҗ. Җазаҗ тіл білімінде термино-

логиялыҗ лексика ең ҿткір мҽселелердің җатарына жатады. Җазаҗ лингвистикасында терминдерді арнайы 

зерттеп, ғылыми-терминологиялыҗ негіздерін аныҗтауда А.Байтҧрсынҧлы, Х.Досмҧхамедҧлы, 

Җ.Кемеңгерҧлы, Ж.Аймауытҧлы, Т.Шонанов, Җ.Жҧбанов, Н.Сауранбаев, С.Аманжолов, А.Ысҗаҗов, 

М.Балаҗаев, Ҽ.Җайдар, Ш.Сарыбаев, Ҿ.Айтбайҧлы, Ш.Җҧрманбайҧлы, т.б. ғалымдардың еңбектерінің 

орны ерекше. 

Академик Ҿ.Айтбайҧлы: «Жалпы, термин жасау дағдысында Ахмет Байтҧрсынҧлы ҧстанған ең 

басты принципті аныҗ аңғарамыз. Оның бірі жҽне ең негізгісі – термин жасауда җазаҗ сҿзінің ҿз мҥмкін-

дігін сарҗа пайдалану. Термин жасау принципінде ана тілдің ішкі сырын жете пайдаланды дегенде де, біз 

А. Байтҧрсынҧлының ҿзге озыҗ ел тілдерінің грамматикалыҗ категориялар тҥзудегі тҽжірибесін терең 

меңгергенін байҗамай тҧра алмаймыз», - дейді [2, 29 б.]. Ғалымның пікірінше «ҧлт ҧстазы» 

А.Байтҧрсынҧлының терминологиялыҗ мҧрасы җазаҗ тіл білімі ғылымының ғана емес, бҥтіндей ғылыми 

жҥйесінің негізі деп айтсаҗ артыҗ айтҗандыҗ бола җоймайды.  

Нәтижелер. Кҿркемдік білім беру жҥйесіндегі терминдік бірліктер ҧлттыҗ ҿнердің җалыптасуымен 

басталып, ҿнертану ілімінің даму тарихымен сабаҗтасып, замануи ҥдеріске сҽйкес даму ҥстіндегі 

лексикалыҗ бірлік болып табылады. Җоғам ҿмірінде елеулі ҿзгерістер тілімізде бҧрыннан бар сҿзбен 

немесе жаңа жасалған баламамен алмастыру ҥрдісі термин табиғатына тҽн десекте болады. Кҿркемдік 

білім беру жҥйесіндегі графика, дизайн, артдизайн, галерея, картина, композиция, кубизм, мозаика, 

натюрморт, т.б. кҿптеген терминдік бірліктер ҿзге тілдерден җабылданған терминдермен җатар, ҧлт 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%83%D0%B5%D0%BD
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тіліндегі кенеп, кескіндеме, құрылым, кҿрме, жақтау, сурет галериясы, бейнелеу, жинақ, бояу, т.б. 

терминдер ҧлт тілінде жарыса җолданылып жҥр. Кҿркемдік білім беру жҥйесіндегі терминдердің 

халыҗаралыҗ жҽне ҧлттыҗ терминдердің жарыса җолданысы, ҿнердің ҧлттыҗ жҽне жалпыхалыҗтыҗ 

(интернациналдыҗ) сипатҗа ие екендігімен байланыстыруға болады. Байҗап отырғанымыздай кҿркемдік 

білім беру жҥйесіндегі терминдер мен терминологиялыҗ  лексиканың  лингвистикалыҗ болмысы кҿп 

җырлы жҽне кҥрделі ҧғым. Сондыҗтан да осы кҥнге дейінгі җолданыстағы кҿркемдік білім беру термин-

дері прагматикасы лингвистикалыҗ мҽнін кҿрсететін жҽне оның барлыҗ типологиялыҗ тҥрлерін җамтитын 

терминологияда җабылданған бірізді тҧжырым жоҗ.  

Кҿркемдік білім беру саласындағы терминдер мен ондағы терминологиялыҗ жҥйесі җалыптасҗан, 

кҽсіби, ҿндірістік, ғылыми тҧрғыдан орныҗҗан терминдік җабаты җалыптасҗан сала. Кҿркемдік білім беру 

саласындағы ҽрбір терминдік жҥйесінің кҥнделікті җолданылатын сҿздерден ҿзіндік лингвистикалыҗ 

ерекшелігі болады. Ҿнертану саласы терминдері белгілі бір ғылыми-ҿндірістік концепциямен сабаҗтасып, 

арнайы ғылыми зерттеулердің теориясы мен практикалыҗ нҽтижесі арҗылы кҿрініс табады. Кҿркемдік 

білім беру жҥйесі терминдері сала атауына җатысты туындап, белгілі бір лексикалыҗ бірлік кҥрделі ҧғым-

ды аныҗтайтын термин бола алады. Кҿркемдік білім беру терминдері җолданбалы ҿнер саласы атаулары 

лексикасының терминденуінен туындайды. Кҿркемдік білім беру саласы я болмаса җолданбалы ҿнер яки 

ҿнертану терминдерінің җай җайсысы болмасын ғылыми ҿндірістің дамуы нҽтижесінде ғана, ғылыми 

мҽтіндерде, ҿндірісте, тҧрмыста, кҥнделікті җолданыста, бҧҗаралыҗ аҗпараттыҗ җҧралдарында, мектеп 

оҗулыҗтарында кҿрініс тауып кең ҿрісті сипат алады.   

Жалпы тілдегі немесе ғылыми ҿндірістегі терминдерге җатысты лингвистика ғылымында җалып-

тасҗан тҿмендегідей аныҗтамалар бар:  

- термин ҧғымммен байланысты; 

- термин наҗтылығы; 

- терминнің бір мағыналығы; 

- терминнің стильдік жағынан бейтараптығы жҽне экспрессияның жоҗтығы; 

- терминнің аталымдыҗ җасиеті; 

- терминнің жҥйелілігі. 

Кҿркемдік білім беру жҥйесіндегі терминдердің лингвистикалыҗ мҽнін кҿрсетуде ҿзіндік критерий-

лер җалыптаса бастағанымен, тілдік сипаты мен җолданысына келгенде зерттеушілердің пікірлері ҽртҥрлі. 

Кҿркемдік білім беру жҥйесіндегі терминдердің семантикасы кҿп жағдайда оның ҿнертану саласындағы 

ҧғымдар мен лексикалыҗ бірліктердің җолданыс ерекшелігіне байланысты, сондыҗтан ҿнертану ғылымы 

терминдерінің мағынасы осы жҥйедегі басҗа терминдердің мағынасымен ҥйлеседі. Мҧнда кҿркем білім 

саласы терминінің екі жаҗты җасиеті айҗын кҿрінеді, яғни термин табиғатының логикалыҗ жҥйесіндегі 

ғылыми ҧғымның логикалыҗ аныҗтамасында орын алатын таңбасы жҽне термин лингвистикалыҗ 

категория ретінде җаралады. Бірінші жағдайда, термин наҗты ҧғымды кҿрсетіп, бір мағыналылыҗҗа 

негізделіп дҽл атауға ие болса, екінші жағдайда ол бірҗатар лексикалыҗ белгілермен ҿзіндік җасиеттерді 

сипаттай алуы тиіс. Кҿркемдік білім беру жҥйесі терминдерінің семантикасына заттардың атауы, процес-

тердің тҥрлері, җҧбылыстар мен жекелеген җасиеттер жатады.  

Кҿркемдік білім беру жҥйесі терминдерінің лингвистикалыҗ сипатын зерттеуде терминдік бірліктер-

дің тілдік җабаттағы басҗа да лексикалыҗ бірліктерден айырмашылығын кҿрсететін бірнеше белігілері 

бар. Олар: 

- кҿркемдік білім терминдері ҿнертану ғылымының ҧғым-тҥсініктерін білдіреді; 

- кҿркемдік білім терминдерінің ҿнертану саласындағы жиілік җолданысы жоғары; 

- кҿркемдік білім терминдері эстетикалыҗ кеңістік категориясының кҿрсеткіші; 

- кҿркемдік білім терминдері лексикалыҗ бірлік болып табылады; 

- кҿркемдік білім терминдері арнаулы лексикалыҗ немесе кҽсіби лексикалыҗ бірлік; 

- кҿркемдік білім терминдері ҧлттыҗ ҿнер мен мҽдениеттің тілдік мҽйегі ретінде танылады; 

- кҿркемдік білім терминдері ҽдеби тілдің җазынасын толыҗтырушы бірлік т.б. 

Талқылау. Сонымен кҿркемдік білім терминдері тілдің негізгі бірлігі.  Кҿркемдік білім терминдері 

теориялыҗ жҽне практикалыҗ мҽні жоғары, җолданбалы сипаты басым лексикалыҗ бірлік. Жалпы термин-

нің лингвистикалыҗ табиғатын җарастырып, оған жан-жаҗты сипаттама беруде ғалымдардың терминдерге 

беретін кҿптеген аныҗтамалары бар.  Т.Л. Канделаки: «Термин – наҗты ҧғымды білдіріп арнаулы сала 

аясындағы ҧғымды белгілейтін сҿз немесе сҿз тіркесі» [3, 46 б.] десе, Ш.Җҧрманбайҧлы термин 

мағынасының дҽлдігіне җатыстыі: «Термин атаудың ҿзі белгілейтін ҧғымның мазмҧнын җамтып, 

ҧғымның негізгі басты белгілерінің термин мағынасы арҗылы берілуі. Терминологиядағы шарттылыҗ 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филологический науки», №3(69), 2019 г. 

  68  

тҧрғысынан келгенде бҧл талап та орындала бермеуі мҥмкін. Біз термин мағынасының дҽлдігі туралы сҿз 

җозғағанда бҧл талапты оның дефинициясының дҽл берілуіне җатысты җойған дҧрыс деп пайымдаймыз» 

[4, 10 б.].  

Академик Ҿ.Айтбайҧлы термин дҽлдігін җамтамасыз ететін ҥш тҥрлі факторды атап кҿрсетеді: «1) 

термин білдіруге тиісті ҧғым белгілерін дҽл іріктеп алу; 2) термин жасау кезінде пайдаланылатын орын 

компоненттері мен элементтерін дҧрыс саралау; 3) термин жасау барысында осы аталған бҿліктердің 

(элементтердің) органикалыҗ бірлігі җамтамасыз етілуге тиіс» [5, 26 б.]. Терминнің тілдік бірлік ретіндегі 

ерекшелігі, оның лексикалыҗ бірлік җызметінде де айҗындалады.  

А.Алдаш: «Лингвистика ғылымындағы маңызды тҥсініктер жайында аҗпарат ҧсынудың басты себебі 

– ресмиіскери, ҽлеуметтік тҧрмыстыҗ жҽне еңбек җарым-җатынастарында бірнеше тіл җатар игерілетін 

җазіргі кҿпэтносты җазаҗстандыҗ җоғам мҥшелерінің когнициясында җазаҗ тілінің коммуникативтік 

категорияларының орнығу жолдарына җатысты аз-кем пікір тҥйіндеу. Бҧл ретте біздің негізгі нысанамыз 

– җазаҗ тілін жетік меңгерген немесе җазаҗ тілінде тҥсінісе алатын җоғам мҥшелері; ҿйткені олардың тілдік 

санасы мен коммуникативтік санасында җазаҗыландырылған жаңа терминдер җандай деңгейде, җолда-

нысы җандай, җолданысҗа тҥсуі ҥшін адам когнициясына кедергі тудыратындар не деген мҽселелер ҧлт-

тыҗ ойсананы, җоғамның саяси бағытына саналы кҿзҗарасты җалыптастыруда айрыҗша маңызды» [6, 17]. 

Кҿркем білім беру жҥйесінің терминдік бірліктері номинативтік сипатҗа ие. Кҿркемдік білім беру 

жҥйесінің ҧғымдары белгілі бір ғылым саласына жататындыҗтан, термин де белгілі бір саланың элементі 

болып табылады жҽне сол кеңістікте актив җолданылады. Кҿркемдік жҥйе шығармашылыҗ ҥдеріспен 

байланысты болғанымен, ондағы терминдердің җолданысы мен мағынасының шектеулігі олардың 

лингвистикалыҗ айҗындығын кҿрсететін ерекшеліктерінің біріне ондағы мағына дҽлдігі жатады.  

Қорытынды. Сонымен кҿркемдік білім беру жҥйесі терминдерінің лингвистикалыҗ мҽні мен тілдік 

җҧрылымына, оның мағыналыҗ ҿрісі, җолданыс аясы, тілдік таңбалыҗ сипатын жатҗызуға болады. 

Кҿркемдік білім беру терминдерінің лингвистикалыҗ бірлік ретінде ҥш тҥрлі аспектілік (семантикалыҗ, 

синтаксистік жҽне прагматикалыҗ) мҽнде җарастырылады. Кҿркемдік білім беру жҥйесі терминдерінің 

мазмҧнына җатысты семантикалыҗ тҧрғыдан бір мағыналылыҗ, ҧғымдыҗ дҽлдік, тілдік наҗтылыҗ секілді 

тҥсініктермен ерекшеленеді: 

1) кҿркемдік білім беру терминінің ҿзі белгілейтін ҿнертанымдыҗ ҧғымға сҽйкес болады; 

2) кҿркемдік білім беру терминдер жҥйесі бір формада бір ғана мағынада җолданылады; 

3) кҿркемдік білім беру жҥйесі терминдерінің җолданбалы сипаты басым, мағыналыҗ мҽні кҥрделі 

болып келеді.  

Кҿркемдік білім беру жҥйесі терминдерінің  арнаулы ҧғымдыҗ аппараты мен ғылыми дҽлдігі 

лингвистикалыҗ аяда толыҗ зерделеуді җажет етеді. Термин табиғатына байланысты теориялыҗ жҽне 

практикалыҗ бағыттағы жҧмыстарды ғылыми сала аралыҗ деңгейде җарастырудың нҽтижесінде,  ғылыми-

педагогикалыҗ айналымдағы терминдерді җатысымдыҗ җҧрал ретінде тҧтынушы тіл иелеріне ғылыми 

мҽнмҽтінінді іске асыратын сҿйлеу җызметінде белгілі бір функцияларды атҗаруымен сипатталады. 

Ҿйткені кҿркемдік жҥйедегі термин заттарға атау беруші җҧрал, гипотеза жасаушы ғылыми теориялар 

җҧру процесінде эвристикалыҗ рҿл атҗарады. Жоғарыда айтылған теориялыҗ жҽне практикалыҗ 

мҽселелердің барлығы, кҿркемдік білім беру жҥйесі термин феноменінің соншалыҗ кҿп җырлы ҽрі 

җызыҗты екендігін кҿрсетеді. 
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ГЕОГРАФИЯ  ТЕРМИНДЕРІНДЕГІ  КІРМЕ  СӨЗДЕР 
 

Аңдатпа 

Бҧл маҗалада география саласына жататын терминдердегі кірме сҿздер сҿз болады.  

Җазіргі заманда сҿздік җҧрамында шет тілінен енген кірме сҿздержоҗ тҿл лексикадан ғана тҧратын 

таза тілдікездестіре алмаймыз. Бҧл ҥрдіс география саласында да кездесетін җҧбылыс. Жалпы тіліміздегі 

кірме сҿздерді гибрид терминдер, баламасыз терминдер деп екі топҗа бҿліп кҿрсетуге болады. Баламасыз 

терминдер ҿз ішінен екі тҥрге жіктелінеді: а) орыс тілінде җалай айтылып, жазылса, җазаҗ тілінде де солай 

айтылып жазылатын терминдер; ҽ) осы тҥбірге җазаҗ тілінің җосымшалары жалғану арҗылы жасалған 

терминдер.  

Кірме терминдер тілге ену формасы жағынан лексикалыҗ кірме сҿздер тҥріне жатады. 

Тілге ену себептерін: 1) ішкі лингвистикалыҗ себептер; 2) сыртҗы лингвистикалыҗ факторлардеп 

екіге бҿліп кҿрсетеміз. Зерттеу негіздеріне сҥйене отырып, география саласына жататын терминдерді 

тілімізге игерілу тҧрғысынан балама терминдер, гибрид терминдер жҽне баламасыз терминдер деп ҥш 

тҥрге топтап җарастыруға болады. Баламасыз терминдер лексикалыҗ кірме терминдер тобына жатады. 

Олардың тілімізге ену формалары ретінде ішкі жҽне сыртҗы лингвистикалыҗ себептерді кҿрсете аламыз. 

Тҥйін сӛздер: термин, кірме сҿздер, шет тілінен енген сҿздер, гибрид терминдер, баламасыз термин-

дер, лексикалыҗ кірме сҿздер, ішкі лингвистикалыҗ себептер, сыртҗы лингвистикалыҗ факторлар жҽне т.б. 
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ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА В ТЕРМИНАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются заимствованные слова в терминах, относящихся к области 

географии. В современном мире невозможно найти чистый язык, состоящий только из слов одного языка 

без заимствований из иностранных языков. Это явление встречается и в области географии. В целом, 

заимствованные слова в казахском языке можно разделить на две группы - гибридные термины, 

безальтернативные термины. Безальтернативные термины классифицируются из своего числа в два вида: 

а) термины, из которых следует, как говорится и пишется на русском языке, так и на казахском языке; б) 

термины, составленные с присоединением к этому корню окончаний казахского языка. 

Заимствованные термины, по форме включения в язык считаются лексическими заимствованными 

словами.  

Причины включения в язык подразделяются на: 1) внутренние лингвистические причины; 2) 

внешние лингвистические факторы. На основе исследований, термины, относящиеся к географической 

области, с точки зрения их освоения нашим языком, могут классифицироваться в трех видах, как 

альтернативные термины, гибридные термины и безальтернативные термины. Безальтернативные 

термины относятся к группе лексических заимствованных терминов. В качестве форм их заимствования в 

наш язык мы можем указать внутренние и внешние лингвистические причины. 

Ключевые слова: термин, заимствованные слова, иноязычные слова, гибридные термины, 

безальтернативные термины, лексические заимствованные слова, внутренние лингвистические причины, 

внешние лингвистические факторы  и т.д. 
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BORROWED WORDS IN TERMS OF GEOGRAPHY 

 

Abstract 

This article deals with borrowed words in terms related to the field of geography. 

In the modern world it is impossible to find a pure language consisting only of the words of one language 

without borrowing from foreign languages. This phenomenon occurs in the field of geography. In general, 

borrowed words in the Kazakh language can be divided into two groups - hybrid terms, non-alternative terms. 

Non-alternative terms are classified from their number into two types: a) terms from which it follows, as they say 

and written in Russian, and in Kazakh; b) terms compiled with the addition of the endings of the Kazakh language 

to this root. 

Borrowed terms, according to the form of inclusion in the language, are considered lexical borrowed words. 

The reasons for inclusion in the language are divided into: 1) internal linguistic reasons; 2) external linguistic 

factors. On the basis of research, terms related to a geographical area, in terms of their mastery of our language, 

can be classified in three forms, as alternative terms, hybrid terms, and no alternative terms. Non-alternative terms 

refer to the group of lexical borrowed terms. As forms of borrowing them into our language, we can indicate 

internal and external linguistic reasons. 

Keywords: term, borrowed words, foreign words, hybrid terms, no alternative terms, lexical borrowed 

words, internal linguistic reasons, external linguistic factors, etc. 

 

Җазіргі заманда сҿздік җҧрамында шет тілінен енген кірме сҿздержоҗ тҿл лексикадан ғана тҧратын 

таза тілдікездестіре алмаймыз. Кірме сҿздердің ену процесі кез келген тілдің наҗты коммуникативтік 

салада дамуының нҽтижесі болып табылады [1, 27].  

Негізгі мҽселеге бармас бҧрын тіл біліміндегі кірме сҿз деген терминге тоҗталып ҿткенді жҿн кҿріп 

отырмыз. «Кірме сҿз» деген терминге ҽртҥрлі ҥдерістің нҽтижесінде тілімізде ҿзге тілдегі элемент пайда 

болып, сҿздік җорымыздан орын алатын тілдік процесс деген аныҗтама береміз. Осы бағытта жазылған 

ғылыми ҽдебиеттерде «кірме сҿздер» деген ҧғымға байланысты аныҗтамалардың тҥрі кҿп.Оның себебі, 

«кірме сҿз» деген ҧғымды зерттеушілер ҽртҥрлі тҥсініп, тҥрлішеаныҗтама беруінде. Тағы бір ескерте 

кететін жайт, кейінгі аныҗтамаларда біз басҗа да зерттеушілермен җатар, О.Высочинаның тікелей кірме 

деп санайтын бірліктерін ғана сҿз етеміз. Калькалау, яғни җҧрылымдыҗ кірме сҿздерді бҧл маҗаламызда 

мҥлдем сҿз етпейміз.  

Лингвистердің кҿпшілігінің пікірінше, кез келген шет тілінен енген жаңа сҿз ана тіліне ҥш негізгі 

кезең арҗылы енеді: біріншіден – бҿтен, ҿзге тілдегі сҿздің жаңа тіл-рецептор жҥйесіне енуі; екіншіден – 

ол сҿздің жазбаша жҽне ауызекі тілде җолданылуы; ҥшіншіден, кірме сҿзді җабылдаушы тілдің граммати-

калыҗ жҥйесіне енуі, яғни кірме сҿз байырғы сҿздерге тҽн белгіге ие болып, жаңа тілдің тілдік жҥйесіне 

толыҗтай бейімделеді [1, 31].  

Кірме сҿздің жаңа тілдік жҥйеге бейімделуі туралы зерттеушілердің бірыңғай пікіріне җарамастан, 

«кірме сҿз» деген терминге наҗты аныҗтама беру җиындау. Мҽселен, О.Высочина шет тілден енген кірме 

сҿздердің бірнеше тҥрін сҿз етеді. Оның пікірінше, җабылдаушы тіл игерген, яғни жаңа тіл жҥйесіне енген 

шет тілінен енген бірліктертолыҗ кірме сҿздер болып табылады. Тілдегі жаңа кірме сҿздердің толыҗ 

ассимиляцияланған жҥйесінен ҿзгешелігі – ол шет тіліндегі ҿзіне тҽн белгілерді, мысалы, байырғы сҿз-

дерге жат ҿзінің дыбыстыҗ, грамматикалыҗ жҽне семантикалыҗ ерекшеліктерін саҗтайтын сҿздерді бҿліп 

кҿрсетеді. Ғалым мҧндай сҿздерді шет тіліндегі сҿздер немесе шет тілінен енген сҿздер деп атайды, оның 

пікірінше, ондай сҿздерге ҿзге тілден енген варваризмдер мен экзотизмдер де жатады [1, 28].  

Л.Ферм ҿзге тілден енген тілдік бірліктердітолыҗ кірме сҿздер мен шет тілінен енген кірме сҿздер деп 

бҿлсе де, кірме сҿздің деңгейіне җарай, яғни кірме сҿз кең мағынада алғанда немесе тар мағынада алғанда 

кірме сҿз болып табыла ма деген мҽселеге байланысты, оларды җатар җолданады. Л.Фермнің зерттеуіне 

сҽйкес, кең мағынада алғанда, «кірме сҿз» дегеніміз – кірме сҿздің тілге ену уаҗытына немесе җай дең-

гейде игерілгендігіне җарамастан, орыс тіліне тҽн емес, кез келген сҿз. Тар мағынада алғанда, «кірме сҿз» 

дегеніміз – ҿзге тілден енген, орыс тіліне толыҗтай бейімделген сҿз. Олай болса, «кірме сҿздің» тар мағы-

насы, жаңа лексикалыҗ жҥйеге ҽлі җабылданбаған сҿз «шет тілінен енген кірме сҿз» болып табылады [2]. 

Маҗаламызда «кірме сҿз» деген терминді кең мағынада алып җарастырамыз, яғни «кірме сҿздер» жҽне 

«шет тіліндегі сҿздер» деген ҧғымдардың аражігін ажыратпаймыз, бҧл терминдерді бірдей деп тҥсінеміз.  
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Җазаҗ ғалымдары кірме сҿздерді ҽртҥрлі җырынан җарастырады. Кірме сҿздердің тілімізге ену 

тҽсілдерін җарастырған ғалым К.Аханов тікелей ауысу жҽне жанама тҥрде ауысу деп екіге бҿлсе [3], 

І.Кеңесбаев пен Ғ.Мҧсабаев араб жҽне иран тілінен кірме сҿздерді атҗаратын җызметіне җарай ҥш топҗа: 

шаруашылыҗ, ҥй тҧрмысы жҽне діни деп бҿліп җарастырған [4]. Ҽ.Болғанбайҧлы жҽне Ғ.Җалиҧлы 

атҗаратын җызметіне җарай оларды тҿрт топҗа: 

1) тілге ҽбден сіңісіп, җазаҗтың байырғы тҿл сҿздеріндей болып кеткен актив сҿздер; 

2) терминдік сипаты бар арнаулы сҿздер; 

3) экспрессивті-эмоциялыҗ мҽні бар сҿздер; 

4) ҽдеби тілдің шеңберінен біржола ығысҗан немесе ығысуға жаҗын жҥрген сҿздер. 

Ал ену саласына җарай ҥш топҗа: ғылым мен мҽдениетке байланысты сҿздер, ҥй тҧрмысы мен 

шаруашылыҗҗа җатысты сҿздер, дінге байланысты сҿздер деп бҿлген [5]. 

Академик Ҿ.Айтбайҧлы кірме сҿздерді: «Араб-парсыдан енген темриндік атаулар, моңғол тілімен 

ортаҗ атау сҿздер, орыс жҽне орыс тілі арҗылы енген интернационалдыҗ терминдер деп җарастырып, 

олардың басым кҿпшілігі діни, ғылыми, җоғамдыҗ-саяси, тҥрлі шаруашылыҗҗа, ҧсаҗ ҿндіріске, җолҿнерге, 

ҥй іші жабдыҗтарына, җҧрал-саймандарына, ҽскери-ҽкімшілікке байланысты термин сҿздер» [6], - болып 

келетінін атап кҿрсетеді. 

Жалпы тілімізге енген кірме сҿздерді ену формасы бойынша топтастыруға болады. О.Высочина 

тікелей кірме сҿздерді мынадай тҿрт топҗа бҿледі:  

1) лексикалық кірме сӛздер, мҧнда сҿздің материалдыҗ формасы мен мағынасы алынады; 

2) семантикалық кірме сӛздер, мҧнда байырғы сҿз жаңа, җосымша мҽнге ие болады, яғни сҿз тура 

мағынада емес, ауыспалы мағынада җолданылады; 

3) сӛздің шет тіліндегі формасының ғана енуі, мҧнда сҿзге жаңа мағына  ҥстеліп, жазбаша немесе 

ауызша тілде җолданылады;     

4) морфемалық кірме сӛздер, мҧнда тҥбір немесе деривациялыҗ морфемалар еніп, жаңа сҿз 

жасалады [1, 29 б.].  

Тілімізге кірме сҿздер бірнеше себептер арҗылы енеді. Негізінен бір тілдің екінші тілден ҿзге тілді 

элементті алу себебі ҿте кҿп. Кірме сҿздердің ену себептерін ішкі лингвистикалыҗ (тілдік) жҽне сыртҗы 

лингвистикалыҗ (тілден тыс) себептер деп бҿлуге болады[1, 30 б., 31 б.], [7, 145 б.], [8]. Сонымен җатар 

кейбір зерттеушілер кірме сҿздердің ҽлеуметтік-психологиялыҗ себептері мен факторларын жеке бір топ 

ретінде бҿліп кҿрсетеді[1, 131 б.], [9, 146б.], [8, 35-43 бб.].  

Бҧл ҥдерісті орыс зерттеушілері ҽртҥрлі жіктеп кҿрсетеді. Біз жалпы тіліміздегі кірме сҿздерді 

О.Высочинаның [1, 30-31 бб.], Л.П. Крысиннің [9, 146-148 бб.], Н.С. Валгинаның [11, 111-113 бб.] жҽне 

А.И. Дьяковтың [8] зерттеулері негізінде бірыңғай классификация жасауға тырысамыз.  

Ішкі лингвистикалық себептер  

Негізінен алғанда, кез келген тілдегі жаңа кірме сҿздер ішкі лингвистикалыҗ себептердің негізінде 

пайда болады. Оған мынадай себептер жатады:  

1) кірме сҿзді җабылдайтын тілде балама сҿз болмаған кезде жаңа зат, қҧбылыс және ҧғымды атау 

қажеттілігі (мысалы, факс, принтер, компьютер, скейтборд жҽне т.б. тҽрізді сҿздер); 

2) мағынасы жағынан ҧҗсас, біраҗ айырмашылығы бар ҧғымдарды шектеу қажеттілігі (мысалы, 

жайлылық – комфорт, қызмет кҿрсету – сервис, хабарлама – информация сияҗты сҿздердің жҧбы); 

3) белгілі бір саладағы ҧғымдардың мамандану қажеттілігі, яғни бҧл жағдайда атауды наҗты 

беруге тырысу (мысалы, басқару – менеджмент, шетке шығару – экспорт, кісі ҿлтіруші – киллер);  

4) тҥсіндірменің орнына бір кірме сӛзді пайдалану ҥрдісі, яғни ыҗшамдылыҗҗа ҧмтылу, белгілі 

бір атауды сҿз тіркесімен емес, бір сҿзбен атауға ҧмтылу (мысалы, саммит – жоғарғы жаҗтағы кездесу, 

сейф – жанбайтын шкаф)[1, 31 б.], [9, 146б., 147  б.], [10, 111 б.], [8, 2 б.].      

Сыртқы лингвистикалық факторлар  

Тілдік, ішкі лингвистикалыҗ себептер кезінде кірме сҿздерге деген җажеттілік тілдің ішінде пайда 

болады. Сыртҗы себептер кезінде кірме сҿздер җажеттілігі тілден тыс факторлардың ыҗпалымен пайда 

болады. Сыртҗы лингвистикалыҗ факторларға мыналарды жатҗызуға болады:  

1) бір халықтың мәдениетінің екінші халықтың мәдениетіне ықпал етуі, осы кезге дейінгі орыс 

халҗының мҽдениетіне еліктеу, сонымен бірге җазіргі кезде җазаҗ жастарының америкалыҗтардың ҿмір 

сҥру салтын дҽріптеуі жҽне «америкалыҗтардың ҿміріне» ҧмтылуы (мысалы, шоп – дүкен, байк – 

мотоцикл, консалтинг – кеңес беру); 

2) белгілі бір терминдер жҥйесінің халықаралық қолданыста болуы, мысалы, ағылшын тілінің 

негізіндегі җазіргі компьютер немесе спорт терминологиясы, итальян тілінің негізіндегі ежелгі музыка 
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терминологиясы (бҧл тармаҗ 1-тармаҗҗа жаҗыныраҗ) (мысалы, сканер, джойстик, овертайм, армреслинг, 

бодибилдинг жҽне т.б.); 

3) ҧғымдарды жасыру қажеттілігі, кірме сҿз ҧғымның жағымсыз немесе тура мағынасын жасыра-

ды (мысалы, педикулез (биттеу), канцер (обыр), гениталии (жыныстыҗ органдар);  

4) шет тілін, ӛзге тілді ҥйренуге деген қызығушылықты арттыру [16 30-31 бб.], [9, 147 б.], [10, 

112 б.], [8, 2 б.]; 

5) Билік тарапынан заң, ереже, қағидалардың қабылдануы. 

Әлеуметтік-психологиялық себептер 

Кейбір зерттеушілер кірме сҿздердің ҽлеуметтік-психологиялыҗ себептерін бҿлек топтап кҿрсетеді. 

Бҧл топҗа мыналар жатады:  

1) экспрессивтілік ҥрдісі, яғни, шет тіліндегі сҿздің мҽртебелілігі, бҧл жаңа стилистикалыҗ 

синонимдердің пайда болуына, сҽнді, сҿздің анағҧрлым заманауи нҧсҗасын пайдалануға ҽсер етеді 

(мысалы, макияж – мейкап, жасҿспірім – тинейджер, жарнама – паблисити жҽне т.б.); 

2) ҧғымның коммуникативтік ӛзектілігі (мысалы, сайлау алдында электорат, рейтинг, 

импичлмент жҽне т.б. деген сҿздер жиі җолданылады); 

3) халықаралық жаргонды қалыптастыру (мысалы, сингл, лейбл, хайлайф, блейзер жҽне т.б.)              

[1, 31б.], [9, 147 б.], [10, 112 б.], [8, 2 б.]. 

Сонымен тіл біліміндегі кірме сҿздер туралы айтылған кҿзҗарастардысаралай келгенде жалпы кірме 

сҿздердің ену формасы бойынша сызбасын былай кҿрсетуге болады: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кірме сҿздердің тілге ену себептерін сызба арҗылы тҿмендегідей кҿрсетеміз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География саласына байланысты терминдерді талдауда осы классификацияға сҥйенеміз. Себебі 

тіліміздегі барлыҗ кірме сҿздер осы жіктелімнің җалыбына сыяды.  

Зерттеу нысаны ретінде 2014 жылы Җазаҗстан Республикасы Мҽдениет жҽне спорт министрлігі 

Тілдерді дамыту жҽне җоғамдыҗ-саяси жҧмыс комитетінің тапсырысы бойынша «Җазаҗстан Республика-

сында тілдерді дамыту мен җолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында 

шығарылған «Җазаҗша-орысша, орысша-җазаҗша терминологиялыҗ сҿздігінің» геология, геодезия жҽне 

георгафия саласына арналған 19-томын алдыҗ. Оның ішінде тек география саласына жататын термин-

дерге сараптамалыҗ талдау жасадыҗ. 

Сҿздікте география саласына җатысты барлығы 3460 термин җамтылған. Оның 583-і баламасыз 

терминдер. Җазаҗ тілінде баламасы табылған немесе тҿл терминдердің саны – 1782 бірлік. Гибрид 

терминдер – 1095 термин. 

Сурет тҥрінде тҿмендегідей кҿрініс табады. 
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Суреттен байҗағандарыңыздай георгафия ғылымындағы кірме сҿздердің кҿп җабатын балама немесе 

тҿл терминдер җҧрайды. Оларға мынадай мысалдар җатарын жатҗызамыз: ағынды кҿл – проточное 

(сточное) озеро, адырлар – адыры, аймақ – регион, ақшам – сумерки, аңғар желі – фѐн, арал – остров, 

арна – русло, атырау – дельта, ҽрекетшіл халық – самодеятельное население, бағдар – ориентир, 

беткейлер – склоны, бҿгесін – запруда, дҿң, ҿркеш – горб, елді мекен – населенный пункт, жағалау – 

побережье, жайлау – летовка; яйла, иiрім – плѐс; воронка, кҿл – озеро жҽне т.б. 

Жалпы ҿзге тілден термин җабылдауда транслитерация жҽне транскрипция, калька, сипаттама аудару, 

тҥрлендіріп (трансформация) аудару сияҗты ҽдістер арҗылы жҥзеге асырылады [11].  Келтірілген 

мысалдардағы терминдердің кҿпшілігі калька тҽсілі арҗылы тілімізге игерілген. Адыр, жайлау сияҗты 

санаулы сҿздерден басҗаларының барлығы осы ҥдерістің нҽтижесі деуге болады. Біз маҗаламыздың бас 

жағында тілімізде осы тҽсіл арҗылы пайда болған терминдер жайында сҿз җозғамайтындығымызды 

ескерткен едік. Себебі бҧл тҽсіл кҿпшілікке тҥсінікті жҽне терминжасам шығармашылығында жиі 

җолданылатын тҽсіл. 

География саласындағы кірме сҿздердің келесі җабатын гибрид терминдер җҧрайды. Мысалы: 

абиссал жазықтар – абиссальные равнины, агроэкожүйе – агроэкосистема, аспан сферасы – небесная 

сфера, ауылшаруашылық зонасы, сельскохозяйственная зона, ҽкімшілік-аумақтық карталар – 

административно-территориальные карты, биокҿрсеткіш – биоиндикатор, географиядағы баланстық 

ҽдiстер – балансовые методы в географии, географиялық үштаған – географическая триада, геожүйе – 

геосистема, ғарыштық география – космическая география, демаркация сызығы – демаркационная 

линия, жайлы зона – зона комфорта, зоогеографиялық аудандау – зоогеографическое районирование 

жҽне т.б. Гибрид терминдер дегеніміз – бір немесе одан да кҿп сыңары шеттен енген сҿзден тҧратын 

җалған сыңар (сыңарлары) җазаҗтың тҿл сҿздерінен җҧралатын терминдер. Бҧл җатардағы терминдердің 

жасалу тҽсілі жартылай калька болып табылады. 

География саласындағы кірме сҿздердің келесі җабатын баламасыз терминдер җҧрайды. Мысалы: 

абиссал – абиссаль, авиациялық климатология – авиационная климатология, антициклон – 

антициклон, бассейн – бассейн, биогеография – биогеография, биосфералық факторлар – биосферные 

факторы, вегетациялық кезең –  вегетационный период,  виргация – виргация, гавань – гавань, 

географиялық геоморфология – географическая геоморфология, дефляция – дефляция, 

изоамплитудалар – изоамплитуды,  интергляциал – интергляциал, картография – картография, 

климаттық факторлар – климатический элемент, ландшафт – ландшафт, макрометеорология – 

макрометеорология, медициналық география – медицинская география, нозогеография – нозогеография, 

планеталық геоморфология – планетарная геоморфология, орография – орография, саванна – саванна, 

теориялық картография – теоритическая картография, техносфера – техносфера, фитогеография – 

фитогеорафия жҽне т.б. Баламасыз терминдерді ҿз ішінен екі тҥрге бҿлуге болады. Бірінішсі, орыс 

Балама терминдер Гибрид терминдер Баламасыз терминдер 
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тілінде җалай айтылып, жазылса, җазаҗ тілінде де солай айтылып жазылатын терминдер. Екіншісі осы 

тҥбірге җазаҗ тілінің җосымшалары жалғану арҗылы жасалған терминдер. Бірінші топҗа жататын термин-

дерге жоғарыдағы мысалда җою, кҿлбеу җаріп тҥрімен белгіленген терминдер тізбегін жатҗызамыз. 

Екінші топҗа жай кҿлбеу җаріппен келтірілген мысалдарды жатҗызамыз. 

Бҧл топтағы терминдер тілге ену формасы жағынан лексикалыҗ кірме сҿздер тҥріне жатады. 

Тілге ену себептері: 

1. Ішкі лингвистикалық себептер: а) кірме сҿзді җабылдайтын тілде балама сҿз болмаған кезде 

жаңа зат, қҧбылыс және ҧғымды атау қажеттілігі (мысалы, атлас, галоклин, грабен, муниципалитет 

жҽне т.б. тҽрізді сҿздер); ҽ) мағынасы жағынан ҧҗсас, біраҗ айырмашылығы бар ҧғымдарды шектеу 

қажеттілігі (мысалы, жерғылымы – география, сутаным – гидрология, ҿзгеру – динамика сияҗты 

сҿздердің жҧбы); б) белгілі бір саладағы ҧғымдардың мамандану қажеттілігі, яғни бҧл жағдайда наҗты 

беруге тырысу (мысалы, су маманы – гидролог, сарапшы – эксперт, кҿшіп-қонушы – эмигрант, т.б.); в) 

сипаттау орамының орнына бір кірме сӛзді пайдалану ҥрдісі, яғни ыҗшамдылыҗҗа ҧмтылу, белгілі бір 

атауды сҿз тіркесімен емес, бір сҿзбен атауға ҧмтылу (мысалы, орография – жоталардың, җыраттардың, 

ҿзен аңғарларының, җазаншҧңҗырлар мен бедердің басҗа тҥрлеріңің сырт бейнелерін жҽне ҿзара 

орналасуын зерттейтін ғылым, картография – географиялыҗ карталар, оларды жасау жҽне пайдалану 

туралы ғылым). 

2. Сыртқы лингвистикалық факторлар: бір халықтың мәдениетінің екінші халықтың мәде-

ниетіне ықпал етуі, кеңес ҥкіметі жылдары орыс халҗының терминдерін җҧрамындағы елдерге ҿзгеріссіз 

җабылдауды мідеттеу (мысалы, география – жағрапия, автономия – тҽуелсіз, аккумуляция – жерсіндіру, 

т.б.). Сыртҗы лингвистикалыҗ факторлардың белгілі бір терминдер жҥйесінің халықаралық қолда-

ныста болуы, ҧғымдарды жасыру қажеттілігі, шет тілін, ӛзге тілді ҥйренуге деген қызығушы-

лықты арттыру тҥрлеріжҽне ҽлеуметтік-психологиялыҗ себептердің барлыҗ тҥрлері география 

терминдерінің тілімізге ену себептеріне негіз бола алмайды. 

Җорыта келгенде, георгафия саласына жататын терминдерді тілімізге игерілу тҧрғысынан балама 

терминдер, гибрид терминдер жҽне баламасыз терминдер деп ҥш тҥрге топтап җарастыруға болады. 

Баламасыз терминдер лексикалыҗ кірме терминдер тобына жатады. Олардың тілімізге ену формалары – 

ішкі жҽне сыртҗы лингвистикалыҗ себептер болып табылады. 
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ТОСТ  КАК  ВАЖНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ  ЗАСТОЛЬНОЙ  КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация 
Статья выполнена в русле теории речевых жанров, с позиции которой в настоящее время 

определяются, выделяются и описываются различные речевые жанры. Одним из востребованных 
способов изучения и описания речевых жанров является их моделирование. Для выделения модели 
речевого жанра необходимо определение его жанрообразующих признаков. 

Модель коммуникативной ситуации речевого жанра тост как одного из важных элементов 
застольной коммуникации включает базовые признаки речевого жанра: говорящий – тот, кто произносит 
тост, слушающий – тот, кому предназначен тост, высказывание – пожелание, поздравление и др., 
обстоятельство – повод застолья, цель – выразить свое отношение к пригласившему на свое мероприятие 
человеку, результат речевого действия - вхождение в «свой» круг.  

Речевой жанр тост содержит все элементы речевой ситуации «кто – кому – о чем – где – когда – 
почему – зачем», выделенные Н.И. Формановской.  

В качестве иллюстративного материала в статье использованы примеры из Национального корпуса 
русского языка.   

Ключевые слова: застольная коммуникация, речевой жанр, застольная беседа, тост, поздравление, 
коммуникативная ситуация, модель коммуникативной ситуации. 
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TOAST AS AN IMPORTANT ELEMENT OF TABLE TALKCOMMUNICATION 

 
Abstract 

Article made in line with the theory of speech genres, from the position which is currently determined,is 
isolated and described various speech genres.One of the most popular ways to study and describe the speech 
genres is theirmodeling. To isolate model of the speech genre is necessary to define its genre-forming features. 

The model of the communicative situation of the speech genre "toast" as one of the important elements of the 
table communication includes the basic features of the speech genre: the speaker is the one who makes the toast, 
the listener is the one to whom the toast is intended, the utterance - wish, congratulation, etc. - the circumstance is 
the reason for the feast, the goal is to express one‘s attitude towards the person who invited to his event, the result 
of the speech action is the entry into ―your‖ circle. 

Speech genre toast contains all elements of the speech situation ―who — to whom — about what — where 
— when — why — what for‖, highlighted by N.I. Formanovskaya. 

Examples from the Russian National Corps were used as an illustrative material in the article. 
Key words: table communication, speech genre, table talk, toast, congratulation, communicative situation, 

model of communicative situation. 
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ТОСТ ҤСТЕЛ ҤСТІНДЕГІ СӚЙЛЕСУДІҢ МАҢЫЗДЫ ЭЛЕМЕНТІ  
 

Аңдатпа 
Маҗала сҿйлеу жанры теориясының арнасында, җазіргі уаҗытта ҽр тҥрлі сҿйлеу жанрларының 

айҗындалатын, белгіленетін жҽне сипаталатын ҧстанымы бойынша орындалды. Ең бірінші сҧранысҗа ие 
болған сҿйлеу жанрының  зерттеу жҽне сипаттау тҽсілі, моделдеу болып табылады. Сҿйлеу жанрының 
моделін бҿлектеу ҥшін оның жанрлыҗ җҧрылымдыҗ белгілерін аныҗтау керек.  
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Ҥстел басындағы  коммуникацияны җамтитын негізгі сҿйлеу жанрының коммуникативтік жағдай 

моделінің маңызды элементік белгілерінің бірі – тост: сҿйлеуші – тост айтатын адам, тыңдаушы  – тост 

арналған адам, пікір – тілек, җҧттыҗтау жҽне т.б. жағдай – отырыс себебі, маҗсаты – ҿзінің кҿзҗарасын іс-

шараға шаҗырушы адамға білдіру, сҿйлеу ҽрекетінің нҽтижесі  – "ҿз ортасына" ену.  

Н.И. Формановская айҗындағандай сҿйлеу жанры – тост, барлыҗ сҿйлеу жағдайындағы элементтерді 

җамтиды "кім – кімге – не туралы – җайда – җашан – неге – не ҥшін". 

Маҗалада иллюстрациялыҗ  материал ретінде орыс тілінің ҧлттыҗ корпус мысалдары җолданылды. 

Тҥйін сӛздер: ҥстел ҥстінде сҿйлесу, сҿйлеу жанры, ҥстел ҥстінде ҽңгіме, тост, җҧттыҗтау, комму-

никативтік жағдай, коммуникативтік жағдайдың моделі. 

 

Введение. Актуальность статьи, выполненной в русле теории речевых жанров, обусловлена тем, что 

данное направление лингвистики находится в активной разработке, что сопряжено с недостаточной 

разработкой функционирования отдельных речевых жанров в различных дискурсивных практиках. 

Несмотря на то, что современная коммуникация тяготеет к расширению сфер общения и выделению 

новых речевых жанров, тост как речевой жанр широко используется в разных лингвокультурных 

сообществах, начиная с 17 века и является одним из важных элементов застольной коммуникации.  

Застольная коммуникация представляет собой особую форму общения, когда за общим столом 

создается ценностная для участников атмосфера, в которой происходят общение, обмен определенной 

информацией и человеческими чувствами [1, 13]. В данном виде коммуникации реализуются такие 

речевые жанры, как застольная беседа, тост, поздравление, пожелание, комплимент, похвала, анекдот, 

притчи и др. Согласно концепции М.М. Бахтина речевые жанры подразделяются на первичные и 

вторичные, к первичным жанрам относятся жанры устной бытовой речи, которые используются в 

условиях непосредственного общения, вторичные жанры «возникают в условиях более сложного и 

относительно высокоразвитого культурного общения. В процессе формирования они вбирают в себя и 

перерабатывают различные первичные жанры» [2, 161-162].  

В формулировке К.Ф. Седова, согласно которой «в общем пространстве жанров бытового общения 

можно выделить макрообразования, т.е. речевые формы, которые сопровождают социально-коммуника-

тивные ситуации, объединяющие в своем составе несколько жанров» [3, 41], застолье является гипер-

жанромотносительно застольной беседы, застольной песни и тоста, который, в свою очередь, может 

включать в свою структуру такие вторичные жанры, как поздравление, пожелание, комплимент, похвала, 

анекдот, притча и др. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования являются: 

– основные подходы к анализу отдельных речевых актов; 

– основные направления лингвистической науки в области прагмалингвистики, теории речевых 

актов, теории дискурса, дискурс-анализа языковых единиц; 

– теоретические положения общего и прикладного языкознания. 

Теория речевых актов «привлекает внимание ученых оригинальной моделью коммуникативной 

ситуации. Традиционно включая такие компоненты, как говорящий, слушающий, высказывание, 

обстоятельство, модель теории речевых актов включает в себя также цель и результат речевого действия» 

[4, 49-50]. 

Рассмотрим трактовку основных элементов застольной коммуникации. Застольная беседа рассматри-

вается Н.Н. Портных как «ведущий жанр праздничного общения, где собеседники обмениваются 

мнениями и впечатлениями, высказывают различные точки зрения на те или иные вопросы, приятно 

проводят время и получают удовольствие от общения» [5, 76]. В данном определении внимание 

акцентируется на поводе общения – праздник, предполагается переход речевых реплик между 

коммуникантами, отмечается обстановка общения – радостная, приятная атмосфера; межличностные 

отношения – гармоничные. 

В застольной беседе могут быть разные темы обсуждения, но тост занимает особое место, например: 

Говорили о кино, о погоде, о том, что фирменные котлеты «Прага» очень вкусны, что надо бы налить 

еще по одной. А чья теперь очередь говорить тост? Вообще все шло обычным порядком (А.Е. Рекемчук. 

Мамонты (2006).  

В застольной коммуникации напитки употребляются после произнесения тоста:  

– Ты постой, куда лошадей гонишь? Надо тост произнести.  

Все смотрели на гостя. Путешественник поднял рюмку и предложил выпить за здоровье хозяев – 

Василия Степановича и Мавры Глебовны. (Борис Хазанов. Далекое зрелище лесов (1998). 
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Еще одним важным компонентом застольной коммуникации является песня, текст которой знаком 

большинству сотрапезников. Так, «песня исполняется как на праздничном гулянье (основные функции: 

развлекательная и объединяющая коллектив), так и во время работы в одиночестве (функция - 

развлекательная)» [6, 34]. Песня может играть роль тоста. Например, в основе популярной песни 

И.Николаева «Выпьем за любовь» лежит тост, в которомреализуется коммуникативное намерение 

адресантарасположить к себе адресата «Мы вспомним всѐ хорошее, Забудем про печаль» и включить его 

в «свой круг» посредством напитка, который способствует исполнению замысла говорящего: «И за 

любовь последнюю Я поднимаю тост», «За возвращение любви Я поднимаю тост».  

Е.Н. Румянцева пишет, что «речь по своей сути диалогична, поскольку всегда кому-то предназначена 

– либо реальному слушающему, либо самому себе» [7, с.189]. В этом отношении реализация речевого 

жанра тост направлена на слушающего, на то, чтобы ему вербально выразить свое отношение. В 

зависимости от повода – это может быть как поздравление (день рождения, юбилей, свадьба, рождение 

ребенка, повышение социального статуса, праздники календарные и профессиональные), так и 

соболезнование. Это не внутренний монолог. Высказывание в тосте может быть, как лаконичным, так и 

развернутым, что зависит от личности говорящего, его коммуникативных способностей, от знания 

организации речевого жанра тост. Не вызывает сомнения тот факт, что речевой жанр относится к 

первичным речевым жанрам. Он реализуется в устной форме. 

Как справедливо отмечает Е.М. Архипова, «тосты трактуются обычно как акт иллокуции, т.е. акт, 

реализующий какую-тоинтенцию. Они имплицируют определенную драматургию поведения участников 

ситуации, между которыми возникают коммуникативные отношения, и это заключается в побуждении к 

определенному физическому действию, а именно – поднять рюмку (бокал) со спиртным напитком, при-

коснуться им к бокалу другого коммуниканта (чокнуться) и выпить содержимое. Причем данная интенция 

выражается в тосте эксплицитно, с помощью стереотипных побудительных конструкций и выражений: 

"Так выпьем же за..."; "Давайте выпьем за."; "Поднимем наши бокалы за…"; "За...!" и др. [8, 153-154]. 

Результаты. На основе анализа научной литературы Н.И. Формановская, приходит к выводу, что 

«речевая ситуация складывается из элементов: кто – кому – о чем – где – когда – почему – зачем и др. В 

самом деле, чтобы возникла речь, должен появиться «кто-то» – говорящий. Он говорит «кому» – 

рассчитывая на адресата. Должна быть и тема беседы – «о чем». Речевой акт происходит в пространстве и 

времени – «где» и «когда». Наконец, должен быть мотив речевого действия – «почему» и цель – «зачем». 

Ясно, что все это совершается при помощи определенного кода – в нашем случае естественного языка. 

Всякое речевое взаимодействие обусловлено и организовано как минимум этими элементами – внешними 

условиями общения и внутренними реакциями общающихся, комплекс которых в конечном итоге 

находит отражение в той или иной фразе» [9, 21].  

В качестве основы для выделения модели речевой ситуации, в которой может быть реализован 

элемент застольной коммуникации тост, возьмем модель Н.И. Формановской «кто – кому – о чем – где – 

когда – почему – зачем».  

Модель речевой ситуации, в которой реализуется речевой жанр тост:  

КТО – говорящий. Тот, кто произносит тост.  

Как-то мы зашли в гости к Молотовым, Вячеслав Михайлович вдруг церемонно усадил всех обедать 

и объявил: пусть теперь каждый скажет тост! (Александр Терехов. Каменный мост (1997-2008) 

А у нас на свадьбе моего родного брата: пришла очередь нашему папе тост говорить. (Курьезы на 

свадьбах (форум) (2004) 

В диаде «говорящий-слушающий» в застольной коммуникацииотношения между коммуникантами 

могут быть личностно ориентированными и институциональными: 

Вот есть такой тост «За друзей, которые стали родственниками и за родственников, которые стали др

узьями». (Новые родственники ― как уживаемся? (форум) (2008). 

Тост произносил начальник курса; ректор во время тоста благосклонно кивал, не выпуская из рук ста

кан с чаем. (Владимир Васильев. Шуруп (2013). 

Более того, компоненты КТО, КОМУ могут представлять интерес с позиции гендерной лингвистики. 

Приведем примеры. 

И хотя я не переношу водку, решила выпить, потому что тост был: 

«За скорую встречу с самым дорогим каждому человеком».  

(Эд. Поляновский. Ожидание счастья. Дневники и письма военного фельдшера Татьяны Атабек. 

1941-1945 (2002) // «Известия», 2002.06.21]). 
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― Ладно, девочки, не тяните кота за хвост, до дна! До дна, чтобы тост исполнился. Все пьют до дна!  

 (Елизавета Козырева. Дамская охота (2001). 

Выпей до дна. Мне тост показался странным. Обычно новобрачные не поднимают тост друг за друга, 

но Лика схватила фужер и одним махом опустошила его. (Дарья Донцова. Уха из золотой рыбки (2004). 

КОМУ– слушающий. Тот, кому предназначен тост. 

Он встал не без труда, потому что был зажат между двумя дамами, постучал по графину и поднял ста

канчик: 

– Разрешите, товарищи, предложить первый тост. Мы здесь собрались по приглашению нашего друга 

и именинника Алексея Федоровича Тысячного. (И.Грекова. На испытаниях (1967) 

Торжественно поднялся со стула Карен и сказал тост в честь Папиковых (Вацлав Михальский. 

Прощенное воскресенье //Октябрь, 2009) 

О ЧЕМ – в речевой ситуации тост актуализируется репертуар тем: здоровье, семья, друзья, родная 

земля, мир и др. 

Единственный тост, который произнес на свадьбе этот солидный, сильный человек, не нашедший 

других слов, звучал так: 

– Ну, будем все здоровы. (Сати Спивакова. Не всѐ (2002). 

Янкович остро-внимательно взглянул на гостя и снова поднял чашу: 

– Хочу предложить тост-здравицу в честь новых «водителей» наших земель, которых будут слышать! 

(Алесь Пашкевич. Сим победиши // «Сибирские огни», 2013). 

Ведь у Русского человека главный тост во все времена был ― ЗА Здоровье, близких, друзей, коллег

… (коллективный. Форум: Хватит губить детей! (2011). 

Романов поднял рюмку, произнес непылкий тост за удачу совместной  

постановки, за здоровье ее инициатора ― известного композитора и кинодеятеля господина Тѐмкина.

 (А. Е. Рекемчук. Мамонты (2006). 

ГДЕ – место коммуникативного события. 

Знаете, как это на шашлыках. Тост, еще тост. Поговорить наедине ни минуты нет. (Елизавета 

Козырева. Дамская охота (2001). 

Недаром на небольшом предновогоднем банкете в ответ на тост «Пусть следующий год будет не ху

же прошедшего» один из директоров заметил, что за последние 2 года этот тост стал самымпопулярным с

реди заводского руководства. (Мансур Гиматов. Can'tbuymylove... (2004) // Интернет-альманах «Лебедь», 

2004.01.11). 

Это был его привычный тост для разных банкетов.  

[Нина Горланова. Коммуналии (1987-1999)]  

КОГДА– временные рамки. 

И профессор университета, говорящий по-русски, произнѐс тост со слезами на глазах: "Сегодня 

великий для меня день, потому что в 30-е годы Россия приютила нас, несчастных детей, бежавших от 

войны. (Сати Спивакова. Не всѐ (2002). 

Те, кто здесь не впервые, знают, что сейчас им напомнят о достижениях разведчиков, о новых планет

ах и астероидах, застолблѐнных под российскую юрисдикцию, о достигнутых показателях – вразбивку по 

редким металлам, радиоактивным изотопам, органике… О погибших в явных и тайных стычках с 

конкурентами… Но это недолго, не отчѐт же, а тост, и все с удовольствием участвуют в ритуале. (Иван 

Наумов. Мумбачья площадка (2007). 

В данном компоненте актуализируется не только календарное значение, но и продолжительность 

тоста:  

Доборматываю уже тост, поскольку все молчат, объевшись моим красноречием. (Николай Крыщук. 

Отступление // «Звезда», 2003).  

ПОЧЕМУ– повод, по которому организовано застолье. 

– Давайте поднимем этот тост за наш профессиональный праздник, за нашу профессию, которая 

очень нужна людям, за наши семьи, наших жен и детей, которые терпеливо ждут нас дома! (Даниил 

Корецкий. Менты не ангелы, но … (2011).     

"Он очень тепло вспоминал свою поездку в Индию, и мы подняли тост по случаю его дня 

рождения", сказал по телефону корреспонденту The Hindu директор ресторана.  

(Они о нас // «Коммерсантъ-Власть», 2000). 

Но и тогда расплакаться было нельзя: дрожащим голоском мямлить тост перед первым поминальны

м глотком – очень уж отдает театральщиной, мелодраматизмом. 
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 (Ольга Новикова. Мне страшно, или Третий роман // «Звезда», 2003). 

ЗАЧЕМ – цель коммуникативной ситуации поздравление, пожелание. 

Вот он говорит тост, желая молодым счастья… (Эльдар Рязанов. Подведенные итоги (2000). 

Курортник пробормотал ответный тост, вежливо похвалил вино. (Борис Хазанов. Корсар (2000). 

Тост-пожелание (алгыш): 

 Да исполнит Аллах все ваши добрые пожелания!  

(Побратимство в современном Карачае (2000) // «Жизнь национальностей», 2000.03.24). 

Тост-пожелание: Когда женился Борислав из их отдела, Туся говорила тост: - Живите красиво! (Нина 

Горланова. Павлиноглазка (1987-1999). 

Тост-шутка: Патологоанатом пил и говорил тост:  

– Выпьем, чтобы рука не дрожала и глаз не моргал…  

(Алексей К. Смирнов. Кузница милосердия) // «Сибирские огни», 2012). 

Таким образом, модельречевого жанра тост в полной мере соответствует модели коммуникативной 

ситуации, предложенной Н.И. Формановской «кто – кому – о чем – где – когда – почему – зачем». 

Обсуждение.Проблема определения конкретного речевого жанра в ряду других отразилась на 

функционировании целого ряда направлений, в которых исследуется отдельный аспект речевого жанра. К 

примеру, Костомаров П.И. приводит типологию речевых жанров с позиции лингвистического и 

прагматического подходов, согласно которой выделяются следующие направления: первое направление в 

теории речевых жанров – генристика (с позиции лингвистики) и жанроведение (с позиции прагмалингви-

стики) (В.В. Дементьев); второе направление – трактовка речевого жанра как особой модели 

высказывания (Т.В.Шмелева); третье направление – разделение жанров на чисто речевые и риторические 

(О.Б.Сиротинина); четвертое направление – противопоставление элементарных и комплексных жанров 

(М.Ю. Федосюк). Автор приходит к выводу, что «речевые жанры, рассмотренные в работах отечествен-

ных исследователей, выступают как совокупность высказываний, объединенных общей смысловой 

направленностью, типичных для речевого поведения говорящего, обладающих ярко выраженной 

ситуативной спецификой и иллюстрирующих поведение говорящего как активного участника комму-

никативного процесса» [10, 185]. Речевой жанр тост исследуется с позиции прагмалингвистики в рамках 

второго направления по Т.В. Шмелевой. Для выделения модели речевого жанра тост привлекается 

модель речевой ситуации по Н.И. Формановской.   

В настоящее время исследователями предложены классификации речевых жанров по отдельным 

критериям. Классификация Н.Д. Арутюновой базируется на выделениитипов диалогов: 1) информатив-

ный диалог; 2) прескриптивный диалог; 3) обмен мнениями с целью принятия решения или выяснения 

истины; 4) диалог с целью установления или регулирования межличностных отношений; 5) праздно-

речевые жанры, среди которых различаются жанры эмоциональные, артистические, интеллектуальные 

[11, 54]. Акцент делается на выделение жанров по их целям, степени запрограмированности ответных 

реакций, распределению ролей и коммуникативных интересов, протяженности, структуре, связности, 

интенциональному состоянию собеседников, модальным характеристикам, условиям успешности                  

[11, 55]. По данной классификации тост относится к праздно-речевым жанрам, реализуется в застольной 

коммуникации. 

В монографии Трофимовой Н.А. в рамках класса экспрессивоввыделяютсядва подкласса речевых 

актов:«социативы – речевые акты выражения признания говорящим слушающего как члена одной с 

говорящим социальной группы, выражаемого в определенных стандартных ситуациях (приветствие, 

извинение, поздравление, соболезнование, благодарность, сожаление, тост, сочувствие, благословение); 

инфлуктивы – речевые акты выражения эмотивнооценочного отношения и эмоционального воздействия, 

к которым говорящий прибегает как к санкциям, регулирующим исполнениеслушающим своих 

социальных и межличностных ролей (похвала, порицание, комплимент, оскорбление). Эти речевые акты 

осуществляются с различными целями, в различных условиях, опираются на различные канонические 

речевые и категориальные ситуации» [12,22-23]. Автор относит тост к подклассу социативов, что вполне 

обоснованно. 

Заключение. С позиции теории речевых жанров модель коммуникативной ситуации одного из 

важных элементов застольной коммуникации речевого жанра тост включает все ключевые компоненты. 

Модель речевого жанра тост содержит все элементы речевой ситуации, предложенной Н.И. Форманов-

ской «кто – кому – о чем – где – когда – почему – зачем». Речевой жанр тост, с одной стороны, является 

одним из важных элементов застольной коммуникации, с другой стороны может включать в себя такие 

речевые жанры, как пожелание, шутка и др. Для реализации данного речевого жанра необходим ряд 
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условий: застолье; очередность коммуникативного хода, возможно регулируемая ведущим застолье 

тамадой; ответная реплика может быть выражена вербально посредством речевого жанра благодарность и 

невербально – поднять бокал, чокнуться бокалом как знак поддержки и принятия тоста; наиболее частой 

темой тоста является «За здоровье!», что восходит к определению тоста – здравица; место может быть 

специализированное (помещение общественного питания) или спонтанное (на природе); временные 

рамки – время произнесения тоста регулируется ведущим – тамадой, либо участники застолья придержи-

ваются правил поведения в застольной коммуникации в зависимости от национальных, культурных и 

др.особенностей; причиной / поводом организации застолья могут быть общегосударственные, 

профессиональные, религиозные и др. праздники, изменение статуса организатора застолья, семейные, 

личные и др.; причина коррулирует с целеустановкой – разделить радость  по какому-либо поводу с 

членами коллектива, наладить позитивное взаимоотношение, поддерживать положительную эмоциональ-

ную связь с родными, близкими, друзьями и др.  

Феномен речевого жанра тост заключается в том, что данной формой речевого общения человек 

овладевает в сознательном возрасте, что отличает его от таких этикетных речевых жанров, как 

приветствие, благодарность, поздравление, прощание и др., которыми оперируют дети. 
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Аннотация 

Переход Казахстана к рыночной экономике затронул все важные стороны жизнедеятельности 

общества. Процессы, происходящие в сфере экономики, отражаются на благосостоянии граждан любой 

страны. Поэтому владение экономическими знаниями позволяет правильно оценивать создавшуюся 

ситуацию и принимать рациональные решения. Одной из проблем экономического спада является 

понижение национальной валюты относительно мировых валют. Этот процесс называется девальвацией. 

После 2000-х годов эта лексема стала все чаще употребляться не только в экономическом, публици-

стическом, но и обыденном дискурсе. Этим объясняется исследовательский интерес относительно 

термина девальвация.   

Девальвация как концепт не рассматривался в отечественном языкознании, что определяет новизну 

предпринятого исследования. С целью выявления способов репрезентации термина девальвация в 

экономической картине мира рассматриваются словоупотребления, зафиксированные в Национальном 

корпусе русского языка.   

Большая часть примеров приходится на употребление терминологического значения слова 

девальвация. Знание экономических реалий позволяет сделать перенос на другие области жизни 

общества. Так, концепт девальвация наряду с ключевыми словами экономики широко используется в 

разных видах дискурса – историческом, спортивном, художественном и др. Также концепт девальвация 

обладает словообразовательными возможностями, вступает в синтагматические и парадигматические 

отношения и др.    

Ключевые слова: концепт, девальвация, картина мира, экономическая картина мира. 
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REPRESENTATION OF THE CONCEPT DEVALUATION IN LANGUAGE PICTURE  

OF THE WORLD 

 

Abstract 

Kazakhstan‘s transition to a market economy has affected all important aspects of society‘s activities. The 

processes occurring in the economy, reflected in the welfare of the citizens of any country. Therefore, the 

possession of economic knowledge allows properly assessing the situation and making rational decisions.One of 

the problems of an economic downturn is a decrease in the national currency relative to world currencies. This 

process is called devaluation. After the 2000s, this lexeme has become increasingly used not only in the economic, 

publicistic, but also in ordinary discourse. This explains the research interest on the term devaluation. 

Devaluation as a concept was not considered in the domestic linguistics that determines the novelty of the 

undertaking research. In order to identify ways of representation of the term devaluation of the economic picture 

of the world are considered usage recorded in the Russian National Corpus. 

Most of the examples are related to the use of the terminological meaning of the word devaluation. 

Knowledge of economic realities allows transferring to other areas of society. So, the concept of devaluation, 

along with the keywords of the economy is widely used in various types of discourse - historical, sports, art, etc. 

Also, the concept of devaluation has derivational possibilities, enters into syntagmatic and paradigmatic relations, 

etc. 

Keywords: concept, devaluation, picture of the world, economic picture of the world. 
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ ТҦЖЫРЫМДАМАСЫН ӘЛЕМНІҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІНДЕ  

ҚАЙТА ТАНЫСТЫРУ 

 

Аңдатпа 

Җазаҗстанның нарыҗтыҗ экономикаға кҿшуі җоғамның тіршілік ҽрекетінің барлыҗ маңызды 

салаларына ҿзінің септігін тигізді. Экономика саласында болатын барлыҗ ҥдерістер, кез келген елдің 

азаматтарының ҽл-ауҗатына ҽсер етеді. Сондыҗтан, экономикалыҗ сауаттылыҗ, жағдайды дҧрыс баға-

лауға жҽне ҧтымды шешім җабылдауға мҥмкіндік береді. Ҽлемдік валютаға җатысты ҧлттыҗ валютаның 

тҿмендеуі экономикалыҗ җҧлдыраудың басты мҽселесі болып табылады. Бҧл ҥдеріс – девальвация деп 

аталады. 2000-шы жылдардан кейін бҧл лексема тек экономикада ғана емес, публицистикалыҗ жҽне 

кҥнделікті дискурста да жиі җолданысҗа ие болды. Девальвация терминіне деген зерттеушілердің 

җызығушылығы осымен тҥсіндіріледі. 

Отандыҗ тіл білімінде, девальвация, концепт ретінде җарастырылмағандыҗтан, оны зерттеудің жаңа-

лығы ретінде аныҗтауға болады. Ҽлемнің тілдік бейнесінде девальвация терминін  җайта таныстыру 

жолдарын аныҗтау маҗсатында, орыс тілінің Ҧлттыҗ корпусында  тіркелген сҿзжасамдар җарастырылады.  

Мысалдардың басым бҿлігі  девальвация сҿзінің терминологиялыҗ мағынасын  җолдануда болып 

табылады. Экономикалыҗ сауаттылыҗ, җоғам ҿмірінің басҗа да салаларына ауысуға мҥмкіндік береді. 

Осылайша, девальвация тҧжырымдамасы экономикалыҗ тҥйін сҿздермен җатар тарихи, спорттыҗ, 

кҿркемдік жҽне т.б. салаларда кең җолданылады. Сондай-аҗ, девальвация тҧжырымдамасы сҿзжасамдыҗ 

мҥмкіндіктерге ие болғандыҗтан, синтагматикалыҗ, парадигматикалыҗ жҽне т.б. җатынастарға тҥсе 

алады.  

Тҥйін сӛздер: тҧжырымдама, девальвация, ҽлем бейнесі, ҽлемнің экономикалыҗ бейнесі. 

 

Введение. Актуальность статьи обусловлена интересом к изучению активно разрабатываемых в 

современном языкознании способов репрезентации отдельных концептов в языковом сознании носителей 

русского языка. Обращение к исследованию концепта девальвация связано с выявлением представлений 

казахстанцев относительно данного научного понятия из области экономики.  По К.В. Томашевской, 

«экономика – это та сфера, та область знаний современника о мире, где особенно отчетливо проявляются 

языковая динамика, изменения в общественном сознании, ментальности носителя языка, активные 

процессы в современной русской лексике» [1, 38].  

В настоящее время одной из задач лингвистической науки является выявление способов 

категоризации основных понятий в экономической картине мира. Исследование экономического понятия 

девальвация, под которым понимается «уменьшение официального золотого содержания национальной 

денежной единицы или понижение  курса по отношению к валютам др. стран» [2, 383], как концепта 

сопряжено с тем, что «наличие или отсутствие концепта никак не связано с наличием или отсутствием 

называющих его языковых единиц, так как концепты (понятия – в том числе) возникают как результат 

отражения действительности сознанием и зависят поэтому от действительности, а не от языка» [3, 65].  

Методология. Одним из основных понятий в данной статье является понятие языковой картины 

мира. Существуют разные подходы к ее пониманию. 

– Собственно понятие «картина мира» (Х-Г.Гадамер, М.Хайдеггер, Колшанский В.Г., Барсук Л.В. и 

др.); 

– Понятие «языковая картина мира» (В.И. Постовалова, Э.Д. Сулейменова,Чумак Л.Н., Зиновьева 

Е.И., Гачев Г. и др.); 

– «Языковая и концептуальная картины мира» (Б.А. Серебренников, А.А. Уфимцева, Е.С. Кубрякова, 

Н.В. Телия и др.); 

– «Наивная и научная картины мира» (Чернышева М.И., Цивьян Т.В., Сулейменова Э.Д. Яковлева 

Е.С., Кубрякова Е.С. и др.) 

Языковая картина мира не стоит в ряду со специальными картинами мира (химической, физической 

и т.д.), она им предшествует и формирует их, потому что человек способен понимать мир и самого себя 

благодаря языку, в котором закрепляется общественно-исторический опыт – как общечеловеческий, так и 

национальный. Последний и определяет специфические особенности языка на всех его уровнях. В силу 
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специфики языка в сознании его носителей возникает определенная картина мира, сквозь призму которой 

человек видит мир [4, 49]. 

В современной лингвистике научная картина мира понимается как «высший уровень систематизации 

и осмысления знания, когда знание, как единица анализа, получает свое философское осмысление, а 

применительно к познающему субъекту приобретает статус мировоззрения, который предстает как 

система общих представлений о материальном и идеальном мире, включающая в себя исходные 

теоретические понятия, принципы и гипотезы определенной области наук и построенная на основе 

соответствующих знаний. Важным свойством научной картины мира является ее принципиальная 

открытость» [5, 335].  

Научная картина мира в отличие от языковой является логической и иерархически организованной, 

тогда как языковая картина мира не является полной, рассуждает Ю.Н. Караулов, и представляет собой 

«мозаичный набор скрытых в языковых структурах, конструкциях и текстах сведений и умозаключений об 

устройстве мира, мотивировки которых зачастую опираются только на традицию, общепринятость, 

устойчивость, воспроизводимость и повторяемость, – на прецедент». Особенность наивно-языковой 

картины мира заключается в том, что «составляющие ее сведения чаще всего не даны непосредственно, как 

скажем, семантика слова, а приводятся к выражению в результате анализа лингвиста, т.е. они недоступны 

непосредственному знанию среднего носителя языка, и оперирует он им бессознательно» [6, 89]. 

Наиболее близкой по целям и подходу к содержанию нашего исследования нам представляется 

определение языковой картины мира, предложенное Н.Ю. Шведовой: «Языковая картина мира – это 

выработанное многовековым опытом народа и осуществляемое средствами языковых номинаций 

изображение всего сущего как целостного и многочастного мира, в своем строении и в осмысляемых 

языком связях своих частей  представляющего, во-первых, человека, его материальную и духовную 

жизнедеятельность и, во-вторых, все то, что его окружает: пространство и время, живую и неживую 

природу, область созданных человеком мифов и социум» [7, 15].  

Проблема определения границы между наивной и научной картинами мира дала толчок к 

возникновению и развитию понятия «концепт». Данный термин заимствован лингвистикой из логики. 

Существуют различные подходы к определению термина «концепт».  

В научной литературе отмечается следующая интерпретация термина «концепт»:  

– концепт и понятие употребляются как синонимы; 

– концепт выступает как заместитель понятия в индивидуальном и коллективном сознании носителей 

языка. В этой интерпретации он значительно шире, чем лексическое значение, предлагаемое в словарях; 

– концепт выражает ментальные структуры «наивной картины мира», возникающие в результате 

взаимодействия традиции, фольклора, идеологии и религии, личного опыта и системы ценности; 

– возможность понимания концепта в интегративном смысле – как многомерного культурно 

значимого социо-психического образования в коллективном сознании, опредмеченного в той или иной 

языковой форме. 

В данной статье под концептом понимается абстрактный объект, являющийся познавательной 

психической структурой из области ментального, включающий в свою структуру содержание понятия, 

преломленный в сознании исторический, культурный опыт человека. 

Результаты. Для выявления способов репрезентации концепта девальвация в языковой картине мира 

носителей русского языка использовались данные Национального корпуса русского языка. Слово 

девальвация содержится в основном (108 документов, 152 вхождения), газетном (428 документов, 543 

вхождения), устном (3 документа, 7 вхождений) и синтаксическом (3 документа, 3 вхождения) 

подкорпусах. В акцентологическом, диалектном, мультимедийном, параллельном, поэтическом, 

обучающем подкорпусах данное слово не зафиксировано, что позволяет выдвинуть гипотезу об 

ограниченности областей применения данного слова, что сопряжено, с одной стороны, со спецификой 

функционирования термина девальвация, с другой, зависимостью от экономической реальности на 

определенном этапе развития общества. Так, «экономические знания формируют экономическую 

научную картину мира, которая выражает собой целостную систему представлений об общих свойствах и 

закономерностях действительности, построенную в результате обобщения и синтеза фундаментальных 

экономических понятий и принципов и призванную выполнять интегративную, упорядочивающую и 

систематизирующую функции» [8, с. 35, с. 232]. 

Н.Д. Арутюнова, анализируя концепты, сложившиеся в естественном языке и связанные с 

выражением семиотических отношений, отмечает, что общесемиотические слова предназначены для 

создания метаязыковых высказываний, т.е. высказываний о языке. Они имеют две области употребления 
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– специальную и повседневную (терминологический и обыденный смысл) [9, 117]. Девальвация имеет 

терминологический смысл, используется в специальной области – экономике. Несмотря на то, что                

К.В. Томашевская называет концепты «бизнес», «деньги» и «рынок» ключевыми концептами современ-

ной экономической картины мира [11, с. 148], рассмотрим термин девальвация как концепт, который 

имеет дефиницию, зафиксированную в лексикографических источниках и обозначает «снижение курса 

одной валюты по отношению к другим валютам» [http://www.bibliotekar.ru]. Под валютой понимается: 1. 

Денежная единица данной страны. 2. Чеки, ценные бумаги, серебро, золото, банкноты и другие объекты, 

заменяющие денежные номиналы. 3. Обозначение платежа в иностранных денежных знаках или платежа 

чеками и ценными бумагами & иностранных денежных единицах[http://www.bibliotekar.ru]. 

Как справедливо отмечает А.Г. Лисицин, для концептуального анализа недостаточен просто 

описательный историко-диахронический очерк функционирования слова. Важно сопоставление его 

значений, лексического окружения, интерпретации его представителями различных слоев общества в 

различные времена, анализ словообразовательных и ассоциативных, синтагматических и парадигмати-

ческих отношений [10, 35]. Исследователь выделяет концепт-1 и концепт-2, символизирующих 

начальную и конечную стадии единого целого. Концепт-1 появляется тогда, когда человек, на основании 

первичного представления об объекте действительности, дает имя этому объекту, но еще не имеет 

сложившегося понятия о нем. Концепт-1 – постоянная величина, которая развивается до концепта-2 – 

ключевого слова духовной культуры. Автор предлагает следующий вид анализа: «Описание концепта 

следует начать с поиска концепта-1, определяющего всю историю развития слова, обогащения его 

семантики и прагматики до уровня общекультурной значимости (концепта-2) Поиск концепта-1 будет, по 

сути, походить на определение этимона, восстановление внутренней формы слова. Сравнение этимона 

слова с его современным языковым представлением позволяет сделать выводы об эволюции отношения 

человек – языковая картина мира, изменения языкового сознания носителей языка» [10, 34]. Возникнове-

ние концепта, таким образом, зависит от результатов языкового и культурного освоения мира. 

Девальвация в качестве концепта-1имеет значение «снижение валюты», «понижение валюты». 

В устном подкорпусе отражено 3 документа, 7 вхождений (6 употреблений, 1 – в названии). 

1 Девальвировать рубль я предложил / именно потому / что девальвация рубля была абсолютно неизб

ежна / и собственно говоря / так была названа статья в "Финансовых известиях" 2 июля 1998 года / 

"Девальвация рубля неизбежна". [Беседа А. Венедиктова с А. Илларионовым в эфире радиостанции «Эхо 

Москвы» // «Эхо Москвы», 2003-2004]  

2 Говорили о том / что девальвация в этих условиях будет губительной / она будет уничтожать все / о

на уничтожит сбережения / она уничтожит надежды / она приведет к инфляции / она приведет к полному 

развалу экономики. [Беседа А. Венедиктова с А. Илларионовым в эфире радиостанции «Эхо Москвы» // 

«Эхо Москвы», 2003-2004] 

3 Смесь интересов / были искренние пожелания или размышления / что девальвация приведет к вспле

ску инфляции / а инфляция на тот момент была достаточно низкой / как мы помним / и воспринималась  

как единственное достижение экономической команды правительства. [Беседа А. Венедиктова с 

А.Илларионовым в эфире радиостанции «Эхо Москвы» // «Эхо Москвы», 2003-2004]  

4 Это может быть девальвация / это может быть всплеск инфляции / это может быть какая-то 

денежная реформа. [Беседа А. Венедиктова с А. Илларионовым в эфире радиостанции «Эхо Москвы» // 

«Эхо Москвы», 2003-2004]. 

5 В банк класть тоже бесполезно / потому что девальвация / все подряд / короче. [Беседа с 

социологом на общественно-политические темы (Воронеж) // Фонд «Общественное мнение», 2004]  

6 У нас вместо них девальвация / коррупция / бюрократия и перекрестное субсидирование. [Телепрог

рамма «Пресс-клуб: Россия и мировой рынок. Холодная война 2», РТР // Архив Хельсинкского 

университета, 2001] 

Все словоупотребления имеют значение «понижение валюты». Актуализируется прямое значение 

термина девальвация. 

В синтаксическом подкорпусе зафиксировано 3 документа, 3 вхождения. 

Вместо этого – массовая анонимная обдираловка, а в итоге –

 девальвация идеи индивидуальной трудовой деятельности. [Материалы Уппсальского корпуса, 

коллекция 601] 

–Конечно, девальвация рубля сыграла важную роль, обеспечив существенное повышение 

конкурентоспособности отечественных товаров и дав толчок замещению импорта. [Новый левый] 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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В последние годы происходит заметная девальвация профессионального журналистского 

образования. [Образовательная журналистика и практика СМИ: современная ситуация, поиски решения 

проблем]  

Одно словоупотребление имеет значение «понижение валюты», 2 словоупотребления 

свидетельствуют о детерминологизации, использовании слова девальвация в переносном значении: 

«девальвация образования», «девальвация идеи». 

В основном подкорпусе найдено 108 документов, 152 вхождения. Из них слово девальвация 

употреблено в терминологическом значении в 116 случаях, в другом значении – 36 примеров. Для 

выявления концепта девальвация рассмотрим примеры с переносным значением слова. 

Девальвация используется в значении «снижение ценности»: 

Он утверждает, что предметы проходят три жизненных этапа: практическое использование, девальва

ция, антикваризация. [Лариса Шпаковская. Старые вещи. Ценность: между государством и обществом 

(2004) // «Неприкосновенный запас», 2004.01.15]  

Оценка отрицательная:  

– «Выходит, да, – растерянно улыбается Буланов, но сразу уточняет: – А стратегически девальвация 

плоха, конечно. [Александр Ивантер. Осторожный Шерлок Холмс // «Эксперт», 2014] 

Константин Станиславский пишет письмо своей жене актрисе Марии Лилиной: 

«Моя Дульцинея, Принцесса Греза, Сказочная моя царица, моя жизнь, разводи скорей огонь, согрей, пото

му что снаружи скучно и холодно. Рубли, девальвация, валюта, золото!!! Ты понимаешь, что все эти слов

а, от которых можно замерзнуть… [Юрий Безелянский. В садах любви (1993)]  

Причина – следствие: 

– В России девальвация всегда влечет за собой инфляцию, рост цен неизбежен, даже в колбасе есть 

импортная составляющая. [Наталья Литвинова. Курс на повышение // «Эксперт», 2014] 

Метафоризация: 

В глухие советские времена любое честное высказывание автоматически облеплялось смыслами, а те

перь происходит так называемая девальвация, которая есть понятие не только духовное, но в первую очер

едь техническое. [Вячеслав Курицын. Белка в красном // «Однако», 2010] 

В первую очередь происходит «девальвация ценности человеческой жизни. [Юрий 

Александровский. Социальные катаклизмы и психическое здоровье // «Наука и жизнь», 2008] 

«Парадоксы»(а на самом деле девальвация и разложение) российского образования: address [коллекти

вный. Форум: Мысли про ЕГЭ (2008)] 

Человеку, для которого одно из тяжелейших испытаний есть не отсутствие семьи, не отсутствие люб

ви, не отсутствие наличия материальных благ, а отсутствие работы, девальвация профессии, если он от эт

ого гибнет… Ох, он должен обладать большимзапасом нравственной прочности, чтобы выжить. [Людмил

а Гурченко. Аплодисменты (1994-2003)]  

Ведь частое мелькание в прессе ― это девальвация. [Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994-2003)]  

Семейная идиллия без сучка, червоточинки, трещинки разом рухнула с нелепой гибелью сына. Крах 

гармонии, девальвация ценностей. Но при этом никаких истерик и скелетов в шкафу ― просто слезы и ду

шевная боль, которая терзает отца, мать и юнуюдочь. [Андрей Гусев. Новинки кинопроката (2002) // 

«Биржа плюс свой дом» (Н. Новгород), 2002.02.11]  

Таким образом, государство действительно является механизмом, но глубинное, метафизическое наз

начение этого механизма – девальвация и искоренение религиозных ценностей, сатанизация отдельных 

людей и целых народов. [Хож-Ахмед Нухаев. Россия и Чечения: мир по формуле «Победа ― Победа» // 

«Звезда», 2002]  

За этим следуют профанирование мысли и девальвация знания ― экономика, сделавшая из политики 

кукольный театр, подчиняет всех своей тирании. [Валерий Пономарев. Жизнь после постмодернизма. 

Филосов Михаил Рыклин как интервьюер (2002) // «Известия», 2002.09.01] 

В-третьих, Четвертый Рим подрывает изнутри его морально-психологическая слабость, девальвация 

ценностей и идеалов. [Ярослав Шимов. Четвертый Рим или Бессилие сильных // «Октябрь», 2002] 

В стране идет девальвация моральных ценностей, обесценивается человеческая жизнь. [Елена 

Строителева. Учение о чикатилах. Десять лет назад закончилось следствие по делу российского 

«потрошителя» и началось исследование природы подобных ему людей (2001) // «Известия», 2001.07.12] 

Девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, основанных на культе на

силия, на духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском общ

естве; [Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (2000)]  
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Все происходящее сегодня в молодежной редакции – страшная девальвация тех ценностей, которые, 

между прочим, были накоплены в те самые страшные застойные годы. [Владимир Мукусев, Анастасия 

Ниточкина. Взгляд изнутри // «Огонек». № 1 (3311), 1991] 

К сожалению, такая девальвация понятий особенно распространена в наше время, что, несомненно, с

вязано с переживаемым временем перемен и кризисом ценностей и критериев, исчезновением авторитето

в в мире  короспелых суждений, словом, сталаодним из следствий самого демографического перехода.             

[С.П. Капица. Общая теория роста человечества (1999)] 

«Может быть, опаснейшая из девальваций – девальвация чуда» [19], – восклицает автор. [Валерий 

Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике (1976-1999)] 

Спортивный дискурс: 

Но если победа и рекорд недостижимы без медицинских средств, происходит девальвация цели.    

[Семен Новопрудский. Румынская гимнастика ума (2002) // «Известия», 2002.03.19] 

Художественный дискурс: 

В общем, как майор говорит, Светлооков: 

«Спешите жить, девочки, надвигается на вас девальвация». [Г.Н. Владимов. Генерал и его армия (1994)] 

– Старик сказал, что три дня будет морозить, а потом снег и дождь, и все раскиснет, – сквозьрев 

примуса прокричал Валька. – Девальвация, а, начальник? – Переходим в горы, – очнувшись, сказал 

Баклаков. [Олег Куваев. Территория (1970-1975)] 

«Может быть, его труппе НЕМЫХ действительно есть что СКАЗАТЬ, – подумал я. – 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ СЛОВА, РЕВАЛЬВАЦИЯ ЖЕСТА…» О [Вадим Сидур. Памятник современному 

состоянию (1973-1974)]  

Где все продается и все покупается: …глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные 

глаза… Девальвация, безработица, пауперизм… Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой – 

вот какие глаза в мире чистогана… [Венедикт Ерофеев. Москва-Петушки (1970)] 

Живой! Ах, пертурбация-девальвация, живой! Взяли, гады? [Анатолий Кузнецов. Бабий яр                    

(1965-1970)]  

Задрожал. – У вас, говорит, полная девальвация. Где, говорит, печень, где мочевой пузырь, 

распознать, говорит, нет никакой возможности. [М.М. Зощенко. Лимонад (1926)]  

Александр Адабашьян:«Российский телесериал – это девальвация профессии»  

[Александр Адабашьян: «Российский телесериал ― это девальвация профессии» (2001) // 

«Известия», 2001.08.03] 

Сам прием противоречит избранной большой форме, спектакль то и дело спотыкается ритмически, 

девальвация текста ведет к провалу некоторых сцен, темп хочется ускорить почти вдвое, а из-под груды 

бутафорской театральности вытащить элементарныйдейственный анализ. [Карина Добротворская. 

Театральная премьера в Петербурге (1996) // «Коммерсантъ-Daily», 1996.01.18]  

Странная жизнь этих фигур – их «туалет», когда взбиваются их прически, когда мягкой щеточкой 

смахивают пыль с их лиц, их «девальвация», «отставка»: прошла мода – пожалуйте на склад (мы видим 

тот склад: немного страшно смотреть на рядыотделенных от туловища голов… [В.Шитова. Бастующая 

Британия // «Советский экран», 1972] 

Автомобильный дискурс: 

Согласно последнему,«шоха» – это Audi A6. Вот она, девальвация ценностей. www.usedcars.ru 

[Автоинтернет // «Автопилот», 2002]  

Политический дискурс: 

С тех пор произошли дефолт и девальвация федерального правительства, и чуть было не случился де

фолт собственно столицы. [Игорь Иванов. «Шарик», ко мне. Началось строительство монорельсовой 

дороги (2001) // «Известия», 2001.09.17]  

В этом смысле интегральным показателем демократии является инструментализация политического 

поприща, девальвация агоры как привилегированной сферы переноса. [Александр Секацкий. Истоки 

современной политики // «Октябрь», 2001] 

Гендерный аспект: 

Девальвация с дефолтом, которые в конце концов обернулись благом для российской экономики, ока

зались чисто мужским мероприятием – ни одной женщины среди главных героев не оказалось. [Нильс 

Иогансен. Каждому – по способностям. Эффект обвала рубля в разных сферах экономики (2001) // 

«Известия», 2001.08.16]  

Парадигматический ряд: 

http://www.usedcars.ru/
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– Инфляция, девальвация, – сокрушается мой знакомый и, сгребая мелочь, кидает в мусорное 

 ведро. [Дмитрий Шляпентох. Конец Истории: благословенный Иов // «Сибирские огни», 2013]  

Таких крайностей, кстати, новый президент постарается не допустить: дефолт и девальвация способн

ы привести народ на баррикады на улицах. [Кто сыграет Касьянова (2003) // «Вслух о…», 2003.10.24] 

С практической точки зрения, девальвация – это то же самое, что и налог на капитал. [Михаил 

Леонтьев, Роберт Манделл. «Для экономистов-классиков идеальным вариантом было бы введение 

мировой валюты» // «Однако», 2010]  

В газетном подкорпусе найдено 428 документов, 543 вхождения. В данной статье приводятся данные 

с 1 по 260 пример. Из 260 вхождений 80% словоупотреблений приходится на использование слова 

девальвация в терминологическом значении: девальвация (чего? – валюты, рубля, гривны, тенге, 

индийской рупии, иранского риала, евро, драхмы и др.). 

Примеры метафоризации: 

А если ученик в школьной форме, на которой нашит государственный герб, станет сквернословить, д

урно себя вести, это будет девальвация герба, – уверен он. [Сергей Подосенов. Герб предлагают сделать 

обязательным атрибутом школьной формы // Известия, 2014.01.09] 

Духовный кризис, девальвация семейных ценностей, лицемерие как инструмент управления государс

твом – все это в той или иной степени есть и сейчас. [Антонина ВЕТКИНА. Вот такая, блин, вечная 

молодость // Комсомольская правда, 2013.10.16] 

Девальвация моральной и исторической значимости Победы приводит к образованию опасного духо

вного вакуума в стране, воспитывавшей предыдущие поколения на гордости за избавление человечества 

от нацизма. [Авигдор Эскин. Реваншизм под абажуром // Известия, 2013.05.22]  

В этот раз, поскольку левые и правые радикалы не вышли на улицы, а «Марш» оказался успешным в 

глазах оппозиции, естественно, происходит девальвация статуса и утрата позиций радикалов на фоне ро

ста общегражданской, либеральной волны.[Владимир Дергачев. Немцова и Яшина хотят исключить из 

КС оппозиции // Известия, 2013.01.16] 

Гагарин был и остается для всех живущих на постсоветском пространстве одной из тех фигур, котор

ых ни в коей мере не коснулась случившаяся девальвация советских ценностей. [Дмитрий СМИРНОВ. В 

казахском учебнике Юрия Гагарина сделали американцем // Комсомольская правда, 2012.09.07] 

Весьма своевременный комментарий "Девальвация знаний" написал Владислав Иноземцев 

("Известия", 16 ноября 2010 г. [За свой счет - хоть в сказочники // Известия, 2010.11.25]  

В этом случае происходит девальвация понятий «нанопродукция» и «нанотехнологии», – говорит 

она. [Алексей Кузьменко. Вот это «наность» // РБК Daily, 2010.03.01] 

Спортивный дискурс: 

– В ином случае происходит девальвация образования, и начинается футбольный туризм. [Бодров А.. 

Романцев возглавит «Спартак»? Футбольные власти настаивают: командами премьер-лиги должны 

руководить лицензированные специалисты // Советский спорт, 2009.06.25] 

– Не кажется ли вам, что при новом регламенте произойдет девальвация плей-офф? [Домрачев В.. 

Чемпионом России станет победитель регулярки? // Советский спорт, 2009.04.24] 

Исторический дискурс: 

Просто был период такой, начало 1990-х годов, очень 

тяжелое время, девальвация, обнищание народа, в стране жуть и бандитизм. [Олег Кармунин. «Честно 

заработать на существование труппы – нереально» // Известия, 2013.07.19] 

Например, в сочетании с привычкой граждан – более чем понятной с учетом новейшей истории —

 при малейшей не очень понятной ситуации начинать пытаться спасть свои вклады и накопления, слово 

«девальвация» может обеспечить дополнительноебанковское веселье. [Леонид Злотин. Экономика и 

семантика // Известия, 2013.06.19]  

Девальвация 90-х годов так напугала наше население, что каждый раз при этом слове мы вздрагиваем 

и бежим за своими деньгами. [Юлия МАКАРОВА. Герман Греф: «Рубль не раз еще будет падать и 

подниматься» // Комсомольская правда, 2012.05.31] 

Оптимальный курс Слово «девальвация» знакомо, наверное, каждому россиянину. [Евгений 

БЕЛЯКОВ, Графика Алексея СТЕФАНОВА. У нас рубль плачет, а доллар скачет // Комсомольская 

правда, 2011.09.29] 

Оценочный дискурс: 

Иными словами, с точки зрения кредитора таких компаний, девальвация не так уж и плоха, но не бес

конечная. [Александр Бирман. Критический курс // Известия, 2014.02.06]  
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И в-третьих, власти страны все чаще говорят о том, что небольшая девальвация будет полезна нашей 

экономике. [Евгений БЕЛЯКОВ. Курс евро достиг 41 рубля // Комсомольская правда, 2013.04.09] 

И небольшая девальвация ей будет только на руку. [Евгений БЕЛЯКОВ. Доллар пошел в 

наступление // Комсомольская правда, 2013.04.04]  

То, что девальвация дала импульс экономике, – правда. [Зырянова София. Цены выше плана //              

Труд-7, 2009.02.16] 

– То есть нельзя утверждать, полезна девальвация или вредна? – Рукотворная девальвация точно 

вредна, естественная – неоднозначно. Если кто-то имеет недозагруженные производственные мощности, 

может на импортозамещении выиграть или, наоборот, выйти на экспортные рынки. [РБК Daily. Алексей 

Улюкаев: «Слабеющая экономика – слабеющая валюта» // РБК Дейли, 2014.02.24]  

Так, термин девальвация, взятый в качестве концепта-1, используется в 80% словоупотреблений. 

Интерес представляют те 20%, которые расширяют рамки концепта девальвация за счет 

детерминализации его значения, включают процесс метафоризации, что позволяет использовать концепт 

девальвация в разных сферах жизнедеятельности современного общества.   

Обсуждение. Л.О. Чернейко называет абстрактные слова отвлеченными словами, которые 

представляют собой «контейнеры смысла, откуда каждый возьмет ровно столько, сколько сможет 

вложить». Эти отвлеченные слова, осваиваясь личностью, наполняют ее конкретным индивидуальным 

опытом, особенность слов, заключающих в себя как нравственные идеи (долг, честь), так и идеи 

психических состояний (гнев, сомнение), социальных отношений (вражда, тяжба), состоит в том, что 

…общее… содержание состоит лишь часть его значения. Другая, большая часть производна из опыта 

личности и от характера эпохи. Эти отвлеченные понятия – слепок закономерностей природы и общества, 

их обобщения. Под эти эталоны человек подводит конкретные ситуации, увиденные отношения, 

поведение свое и других [11, 123-124]. 

Cодной стороны, концепт – это явление, реально существующее, раскрывающее значение слова с 

включением опыта говорящего, относящееся к проблеме «мышление-язык». С другой стороны, концепт 

неоднозначно воспринимается исследователями вследствие неограниченности рамок, в которые мог бы 

заключаться его предел, поэтому концепт воспринимается как «неуловимое мелькание, трудно 

поддающееся определению». Данное понятие включает в себя мыслительную деятельность индивида, 

направленную на осмысление и переработку определенных значений слов и помогает раскрыть 

взаимосвязь с целым пластом словарной лексики путем ассоциирования. Таким образом, еще раз 

подтверждается положение, высказанное в частности Д.С. Лихачевым, что «потенции концепта тем шире 

и богаче, чем шире и богаче культурный опыт человека», который имеет «свой круг ассоциаций, оттенков 

значения и в связи с этим свои особенности в потенциальных возможностях концепта» [12, 281-282].  

Работы С.Г. Воркачева, Д.С. Лихачева, Ю.Н. Караулова, Ю.С. Степанова направлены на понимание 

концепта в культуре, существующего для людей, пользующихся данным языком в контексте данной 

культуры. Исходя из сказанного, концепт представляет собой явление культуры, «имеет «слоистое» 

строение, и разные слои являются результатом, «осадком» культурной жизни разных эпох» [13, 46]. 

«Словарь русской культуры» Ю.С. Степанова, посвященный исследованию константных концептов, 

является подтверждением реальности существования структурированных в виде ментальных 

образований концептов. Данный подход лег в основу нашего исследования. 

Заключение. Выделение и выявление модели концепта девальвация осуществляется посредством 

определения его прямого значения, которое трансформируется и используется в переносных значениях, 

участвуя в процессе метафоризации. Как показывает иллюстративный материал, концепт девальвация 

активно используется в разных видах дискурса – спортивном, историческом, художественном, оценочном 

и др.  

Имеет словообразовательные возможности: 

Согласно прогнозам аналитиков, несмотря на то что девальвированный тенге даст больше доходов 

стране, девальвация на благосостоянии основного населения отразится критически: следует ждать 

повышения цен на товары народного потребления изначительного усиления долговой нагрузки на семьи, 

имеющие валютные кредиты. [«Известия». Премьер Казахстана: «Рост цен составит 6-8%» // Известия, 

2014.02.11]  

Девальвировать рублья предложил / именно потому / что девальвация рубля была абсолютно 

неизбежна / и собственно говоря / так была названа статья в "Финансовых известиях" 2 июля 1998 года / 

"Девальвация рубля неизбежна". [Беседа А. Венедиктова с А. Илларионовым в эфире радиостанции «Эхо 

Москвы» // «Эхо Москвы», 2003-2004].  
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Вступает в синтагматические отношения: 

Но если «бархатная девальвация» 2008-2009 годов была вынужденной реакцией  нарезкое 

ухудшение внешней конъюнктуры и падение цен на ключевые экспортные товары, то сейчас, похоже, 

делается попытка сыграть на опережение. [Александр Бирман. Кони девальвации // Известия, 2014.01.30]  

№31 //88, «конкурентная девальвация» или «валютные войны»), «Пью Сентер для People и Press» 

(с. [Степан Опалев. Конец игры // РБК Дейли, 2013.10.21] 

А легкая девальвация не только не вызвала протестов среди населения, но произошла на фоне беспре

цедентного патриотического единодушия. [Глеб Кузнецов. «Новые патриоты» // Известия, 2014.03.13]  

Хотя плавная девальвация – тоже вещь не из приятных, между девальвацией и дефолтом – огромная 

разница, в том числе и по последствиям для обычных граждан. [Елена АРАКЕЛЯН. 15 лет краху ГКО: 

Россия сегодня и перед дефолтом: в чем разница? // Комсомольская правда, 2013.08.15]  

А иначе зачем главе Минфина Антону Силуанову еще в начале лета было говорить о том, что рубль 

может ожидать контролируемая девальвация?! [Евгений БЕЛЯКОВ. Три простых вопроса о курсе рубля 

// Комсомольская правда, 2013.08.15] 

Предполагалось, что ослабление курса рубля, то есть небольшая, а главное, управляемая девальвация 

сыграет положительную роль для экономики. [Леонид Злотин. Экономика и семантика // Известия, 

2013.06.19 

Алексей Кузьмин, экономист, эксперт центра «Неокон»: – Самая большая ошибка – мягкая 

девальвация. [Компанеец Андрей. Президент призвал начать работу над ошибками // Труд-7, 2010.05.31]  

Образует парадигматический ряд:  

Девальвация – инфляция 

Обычно, когда про  исходит девальвация, то она подстегивает инфляцию, – поясняет Сергей Акулов, 

независимый финансовый советник. [Евгений БЕЛЯКОВ. Кредит в валюте: выплачивать в долларах или 

перевести в рубли // Комсомольская правда, 2013.09.10] [омонимия не снята] 

Если инфляцию не покроет, то хотя бы снизит потери. Враг № 2–девальвация. Курс рубля зависит 

от того, что происходит в мировой экономике. [Евгений БЕЛЯКОВ. Что будет с валютами после кризиса 

на Кипре // Комсомольская правда, 2013.04.02] 

Но решение все равно плохое: девальвация еще больше разгонит инфляцию. [Евгений АРСЮХИН. 

Нефтедоллары погубили Венесуэлу // Комсомольская правда, 2013.02.09] 

Боимся, что инфляция и девальвация съедят наши крохотные сбережения. [Евгений БЕЛЯКОВ. Чем 

тяжелее жизнь, тем больше тратим // Комсомольская правда, 2012.07.02] 

«Когда у вас критическая ситуация, например инфляция, девальвация, и вы нуждаетесь в помощи, вы

 идете в МВФ. [МАКСИМ ШАХОВ. Всемирный банк пошел по миру // РБК Daily, 2010.04.02 

Девальвация – кризис 

Ведь в случае развития второй волны кризиса у нас неизбежно произойдет девальвация. [Евгений 

БЕЛЯКОВ. Ставки по ипотеке стали рекордно низкими // Комсомольская правда, 2011.10.11]  

Имеет антоним: 

Коридор означает, что может быть девальвация или ревальвация в пределах 20%. [Верите ли вы, что 

белорусский рубль устоит? // Комсомольская правда, 2009.06.24]  

Таким образом, концепт девальвация относится к концептуальной области экономического дискурса, 

в котором отражается объективная экономическая картина мира.  
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Аңдатпа 

Бҧл маҗалада тҥмен сҿзінің этимологиясы жҿнінде айтылады. Этимологиялыҗ ізденіс барысында 

тҥмен сҿзінің кҿне тҥркі тіліндегі җолданысы мен басҗа тіл топтарындағы формасын дҽйек ретінде 

кҿрсетіледі. Сонымен җатар, сҿздің этимологиясын ашуда морфо-семантикалыҗ салыстырмалы-

салғастырмалы ҽдіс жасалынып, ҽр тҥбірдің алғашҗы мағынасы аныҗталады. Кҿне тҥбірлердің мағынасы 

ҿзімен ҧҗсас сҿздермен лексика-семантикалыҗ тҧрғыда салыстырылып, җолданысы негізделеді. 

Тҥмен сҿзінің ҿзек лексикасын аныҗтауда мҽдени ҧстанымды (принципті) да негізге алдыҗ. Жан-

жаҗты ҽдіс-тҽсілдерді җолданудағы нҽтижесі, тҥмен сҿзі кҿне тҥркі тілінен бастау алып, кҿптеген 

тілдерде, ҽсіресе ҥнді-еуропа тілдерінде кҿрініс тапҗандығы аныҗталды.  

Тҥйін сӛздер: алғашҗы мағына, компоненттік тіркес, лексикалыҗ кезең, лексикалыҗ ҥрдіс, ерекше 

концепт, тҥп-ҿзек 
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THE ETYMOLOGY OF THE WORD "TUMEN" 

 

Abstract 

In this article is considered the etymology of the word "Tumen". The use of the ancient Turkic language and 

the form of other language groups of the word "Tumen" is displayed as a basis in the process of etymological 

search. And also is determined the morphological and semantic, comparative methods in comparative disclosures 

etymology the initial value of each root. The meanings of ancient roots are compared with similar words from 

lexico-semantic sides. We have taken as a basis and a cultural principle in the definition of the vocabulary core of 

the word ―Tumen‖. As a result of using different approaches, it turned out that the words ―Tumen‖ in many 

languages, especially in Indo-European languages from ancient Turkic origin. 

Keywords: primary meaning, component combinations, lexical period, lexical tendency, special concept, 

primary source. 
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ЭТИМОЛОГИЯ  СЛОВА  «ТУМЕН» 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается этимология слова «Тумен». Использование древнетюркского языка 

и формы других языковых групп слова «Тумен» отображается как основание в процессе этимо-

логического поиска. А также, применяются морфо-семантические, сравнительно-сопоставительные 

методы в раскрытии этимологии слова и  определяется изначальное значение каждого корня. 

Сравниваются значения древних корней с похожими словами на лексико-семантической основе. В 

определении стержня лексики  слова «Тумен» мы взяли за основу и культурный принцип. В результате 

использования различных подходов, выяснилось что слово «Тумен» во многих языках, особенно в 

индоевропейских языках, имеет древнетюркское происхождение.  

Ключевые слова: первичное значение, компонентные сочетания, лексический период, лексическая 

тенденция, особый концепт, первоисточник. 

 

Кіріспе. Тҥмен//тҧман сҿздерінің сыртҗы җалып ҧҗсастығы аздап келіңкірегенмен бҥгінгі таңда 

лексикалыҗ җатарлары бҿлек, екі бағытта жҧмсалатын сҿздер. Алайда, ілкідегі бастау җайнары бір 

лексика-грамматикалыҗ тҥбірлерден ҿніп шыҗҗан. Оны сҿздің ҿне бойындағы җҧбылыстардың даму 

ҥрдісінен байҗауға болады. Алтай тілдерінде тÿмен – сансыз кҿп, җыруар. Кейбір тҥркі тілдерінде 

«сансыз, он мың 10000» деген мағынада айтылады. Дҽл осы мағынада парсы тілінде туман – он мың (он 

тайпа) [1, 86]. Монғол тілінде тумȫн. Җырғыз тіліндегісі жайында В. Катаринский «сансыз, кҿп» 

дегеннің орнына җолданылатындығын айтады [2, 38]. Тіліміздегі түмен сҿзімен келетін адам аттары: 

Тҥменбай//Тҧманбай, Тҥменов. Бір җызығы җазаҗша этимологиялыҗ сҿздікте «бірдің кесірі мыңға, 

мыңның кесірі түменге» деген маҗалды кҿрсетіп, «ҿз алдына дербес җолданылмайтындығын» жазған               

[3, 197-198].   

Җытай тіліндегі айтылуы ме-те болатын кҿне тҥркі тіліндегі богатыр «батыр» жҽне җытайшадағы 

тео-ман болып аталатын сҿздің кҿне тҥркі тілінде тұман «тҥтін, тҧман» есімдері болғаны болжануда             

[4, 40]. Тҥмен/Тҧман – ежелден-аҗ кҿне тҥркі тілінен җытай тіліне енген сҿз. Шығыс тҥрік җағанаты кҿп 

ғасырлыҗ җытайлармен тығыз җарым-җатынасы тҥркілік кейбір сҿздердің җытай тілінің акцентіне орай 

фонетикалыҗ бҧрмаланып енуіне негіз болды. Осының салдарынан җазіргі шығыстағы бірсыпыра 

топонимдер мен сол жердегі ертеден тҧрғылыҗты кҿне тҥркілік этникалыҗ бҿлшектердің этнонимдерін 

җытайлыҗ тілдік бірлік деп тануымызға ҽкеліп соҗты. Җытай тілінің бҥгіндегі ҽскери-саяси саладағы 

терминдерінің ҿзі кҿне тҥркі тілінен җалыптасҗан. XI ғасырдағы ҽйгілі тҥркі тілінің маманы М.Җашҗари 

сҿздігінде түмен – «кҿп» деген мағынасы беріліп, оған ҿзектес екі тҥрлі мҽнде жҧмсалатындығы 

кҿрсетілген. Сҿздікте: тҥмен: кҿп > «Tҥmen tҥrlҥg sҿzledi: Тҥрлі-тҥрлі сҿйледі; Яғни кҿп тҥрлі сҿз 

сҿйледі». Тҥмен: тҥмен; кҿп > Tҥmenmың: Тҥмен мың – Мың-мың; Мың есе мың; Демек, бір миллион». 

«Tҥmenmың иармаҗ: Тҥмен мыңиармаҗ – Мың-мың аҗша; бір миллион аҗша» [5, 460].  Кҿне тҥркі тілі 

сҿздігінде бҧл сҿз tümän [tumān] он мың (десять тысяч) деп ежелгі Ырҗ Бітіг ескерткішінде жҽне «он 

мыңдаған» деген болжалды мағынаны беретін тіркес кҥйіндегі tümän ban формасы җазіргі Шыңжаң-

ҧйғыр аймағынан табылған Яр-Хото руникалыҗ жазуын кездесетіндігіне сілтеме келтірілген. Ал, 

Ташкентте саҗталған XII-XIII ғасырларға жататын Араб жазбасындағы tümän tü (тҥмен тҥ) тіркесінің              

М.Җашҗари кҿрсеткендегідей «ҽртҥрлі», «ҽрбір» деген мағынасы бар екен [6, 596-597]. Бҥгіндегі түр > 

түрлі ~ ҽр түрлі сҿзі кҿне тҥркі тіліндегі осы tü тҥбірінен дамып җалыптасҗан болуы мҥмкін. Ҿйткені осы 

сҿздікте tü тҥбірі дербес тҧрғандағы «тҥк, шаш» деген мағынасы да берілген. Яғни, җазіргі түк пен түр 

моносиллабтары ҿзара ортаҗ семантикада жіктеліске тҥскен, бірі негізгі мағына болса, бірі соны сипаттап 

кҿрсетуден туған жанама мағынасы. Мҽселен, тҥк тҥбірін негізгі мағына болса, мейлі ол шаш, не терідегі 

жҥн болсын оны тҥк деп жалпы мағынада алсаҗ, оның ҽр талын «ҽрбір ~ ҽр тҥрі > тҥр» деуден шыҗҗан 

сандыҗ-сапалыҗ ҧғымдағы категориялы мағынасы болары аныҗ. Оны осы тҥбірдің сингармониялыҗ 

гомогенді нҧсҗаларынан да байҗаймыз, мысалы, тҥр, тип, тек моносилабтары нысандардың белгілі бір 

сипатына тҽн лексика-семантиканы береді. Осы тҥбірлерді җалыптастырушы tü тҥбірінің антропоҿзекті 

лексикасы ман бҿлшегімен мағыналыҗ җатынасҗа тҥскенде байҗалады. Сан есімдік «он мың» мағынасы 

кҿне тҥркі тілінің ҿзінде түмен җҧрылымымен берілетін болса, тҥркі тілінің бір тармағы болып 

табылатын тамырлас жапон тілінде бҧл сҿз man – он мың, кейде mannen – он мың жыл (сан есім) 
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тҧлғасында жҧмсалады [7, 351]. Яғни, тҥркілікке тҽн түмен//он мың сҿзін бір ғана man тҧлғасымен беруі 

– бҧл сҿздің ҽуелдегі мағынасын антропоҿзекті җабатынан, осы сан есімнің «адам» ҧғымынан, жалпы 

айтҗандағы адамаға җатысты мҽннен алатындығына тілдік наҗты факті ретінде кепіл бола алады. Біраҗ, 

сҿз тҧлғасын тҥбір формасынан бастап җараймыз. Ғалым М.Томанов бҧл сҿз тҥркі тілдеріне басҗа 

тілдерден енгенін айтады. Кҿне тҥркі тілінде «тҥмен – он мың» мағынасынан басҗа арыҗ-жер атауын 

білдіреді, ал, хинди тілінде бан – 10000 [8, 203]. Б/м сҽйкестігінде ман ~ бан ҧҗсас екенін кҿруге болады. 

Ҥнді тілінің прототҥркі җауымдастығы ҿркениеті кезеңінде тіл, дҽстҥр, мҽдениет тҧрғысынан тығыз 

җарым җатынаста болғанын білеміз. Ҥнділердің аңызындағы тҥп-ата саналатын Ману шежіресінің 

ҿзегінде де ежелгі тҥркі тҥсінігі жатҗанын бҥгінгі ғылым расҗа шығарып отыр. Тҥркілік тҥмен сҿзінің 

мағынасы кейбір тілдерде җҧрамындағы «ман» тҧлғасымен ғана берілуі, кейде анлауыттыҗ тҥ тҥбірінің 

жалғануы – бҧл җҧрылымның тҥркі лексиконында ертеде дамыған аныҗтауыш-аныҗталушы компоненттік 

тіркесті җатынас екені кҿрінеді.            

Талдау. Сонымен, он мың адамнан құралған ҽскер құрамын «тҥмен» деп кҿне тҥркілер  адамға 

җатысты сандыҗ жиынтыҗ атауын біртҧтас атаған. Тҥмен сҿзінің тарихи лексикада кҿшпелі-жаугершіл 

тҥркі халыҗтарының ҽскери салада җолданғаны белгілі. Кҿшпелі тҥркілер җорғанысын кҥшейтіп 

жауларымен соғысу кезінде, іс-җимыл жҥргізіп, жҥйелі ҽрекет җылу ҥшін ҽскерлерді жасаҗтауда «тҥмен» 

җҧрылымы маңызды болған, сол себептіден бҧл сҿз бҥгінге дейін тілдік җорымызда саҗталып келе жатыр. 

Сҿздің шығу тҿркіні ҿте ежелден, тіптен алғашҗы җауымдастыҗта, яғни тҥп ата тҥркілер ҧжымдасҗан 

кезеңнен бастау алған болуы мҥмкін деп болжаймыз. Ҿйткені тҥбір негіздің ҧғымы салыстырмалы-

салғастырмалы тҧрғыдан соны меңзейді. Бастапҗы тҥбір җызметін атҗарып тҧрған тү(<ті/ты/ді/ды/дҥ/де) 

– кҿне тҥркі тілінің лексикалыҗ җорындағы жеке бірліктермен җатар, этноним, антропоним сҿз жасауға 

ҿте җабілетті негізгі тҥбір. Кҿнедегі дербес мағынасы ҧмытылып җазірде кейбір бірліктердің жасалуына 

тҥбір негіз болып саҗталған. Мысалға, бірыңғай тіл//тін//дін//дің кҿне тү/ті тҥбірінен дамыған бҥгіндегі 

семантикасы «ҿзектік» мҽн беретін дербес мағыналыҗ тҧлғалар. Ең кҿне тҥркілік сҽл болар-болмас  

дыбыстыҗ варианттылыҗ тү/ті тҥбірі даму барысында бір ғана н/л гомогенді дыбысымен кҿпсалалы 

ҧғымдыҗ семантикалар жасап шығарған.  ТІл//ДІн//ДІл сҿздерінің танымдағы ҧғым-ҧйытҗысы адам 

баласының бір сҿзбен айтҗанда «фундаменталді жаратылысын» ҿзектейтін лексика-семантикаға ие. Бҧл 

сҿздердің ҧғымдарын тек лингвофилософиялыҗ кҿлемде семантикасын тҥсіндіре аламыз. Жалпы бір 

тҥбірмен келетін бҧл тҧлғалар адам танымында ҽуелден ерекше мҽн беретінін білеміз. Біртекті тҥбір-

лермен келетін ҽрі тҧлғалыҗ җалыптары да фонетикалыҗ жағынан аздап ажыратылатыны болмаса ҧп-

ҧҗсас сҿздер адамзат атаулының танымындағы ертеден орныҗҗан концептілер болып саналады. Бір 

тҥбірден шыҗҗан «ерекше» концептілердің тҥркілік екенін тану ҥшін осы тҥбірлерден дамыған басҗа да 

тҧлғалардың семантикасын зерделеуімізді җажет етеді. Тү тҥбірінен ҿрістеген түн // түс // түр // түк // 

түп // түбіт // түзім // түлкі // түйе // түсім // түсік // түкірік т.б моносиллаб, дисиллабтар, тіпті ҥш-

тҿрт буынды тҧлғалар ҽр мағыналыҗ җатардағы бірлік болып табылады. Бҧлардың барлығы тілдің 

лексика-грамматикалыҗ дамуының жемістері. Жоғарыдағы «ерекше» концептілердің җатарында тү/ті 

тҥбірі негіз болған тін//дің мағыналары «тҥп-ҿзектік» ҧғымды танытатын моносиллабтар. Тү тҥбірінен 

түп//түбір ˃ этнонимдік дҽрежедегі түрік/түркі(˂түрқұт) сҿзі де осы актив тҥбірдің дамуынан 

жасалған. Сонда тін/түп/дің, түркі сҿздерінің ең негізгі «тҥптік-ҿзектік» ҧғымды білдіреді. Тін, дің – 

җандай да бір ҿсімдіктің ҿніп шыҗҗан іргетасы, ҿзегі. Җарапайым логикаға салсаҗ, тін жҽне діңсіз 

ешҗандай ҿсімдік не басҗа да нысанның формасы болмайды. Түп сҿзінің лексика-семантикасы тҥсінікті 

болар. Бҧндағы лексика-семантикалыҗ категориядағы тҥптік-ҿзектік семантиканың «алғашҗы, бастапҗы» 

синонимдік җатары бар. Сонда, салыстырмалы ҽдістен шығатын тҥйін, тү/ті тҥбірінің бастапҗыда 

«бірінші, алғашҗы, ҽуелгі» деген семантиканы бергенін оңай байҗауға болады. Тҥбірдің моносилабтыҗ 

формадағы басҗа мағыналыҗ җатардағы тҧлғалардың ілкі ҿзегінде «індете» зерттеуде осындай ҧғым-

семантиканың бар болуы ыҗтимал. Тек оны кешенді зерттеуде аныҗтай аламыз. Жоғарыда аталаған тҥ/ті 

тҥбірінен ҿрбіген дін, діл, тіл концептілері ежелден бҥкіл философияның негізгі ҧғым терминдері болып 

табылады. Осы тҥбірден дамыған «тҥркі» этнонимінің де ілкі ҧғымында алғашҗылыҗ семантика жатуы 

керек. Оны этнонимнің шығу тҿркіні жҿнінде сҿз җозғайтын мифологиялыҗ категориялар да теріске 

шығармайды. Алайда, мифтік катогорияларды җазіргі жалпы беттік кҿзҗарас біртекті мойындай кетпей-

тіндіктен, лингвотанымдыҗ бағытта жауап берсек дҧрыс шешім деп ойлаймыз. Кҿптеген ҽдебиеттерде 

«тҥбі бір тҥркі», «тҥп-тҿркініміз тҥркі» деген секілді тіркестер тегіннен-тегін айтылмаса керек-ті. Тҥ/ті 

тҥбірлерінің варианты тҿ тҥбірінен ҿрістеген «тҿркін» концептісінің ҧғым-семантикасы «тҥптік-ҿзектік», 

җазіргі лексикада «алғашҗы шығу ортасы» дегенді танытады. Сонда кҿне тҥ ~ ті ~ тӛ ~ тҧ сингормония-

лыҗ вариантты тектес тҥбірелер ҽуелгіде дербес жҧмсалып «алғашҗы, бастапҗы, ҽуелі» деген ҧғым-
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мағынаны берген. «Тұңғыш» сҿзінің тҧлғасы мен ҧғымын жасаған да осы тҥбір. Англо-саксондыҗ 

тілдерде «бірінші, алғашҗы» деген мағынаны first деп білдіреді. First – оҗылуы фҿрст (кейде фүрст), 

тҥбірі фҿ/фҿр формасы – тҥркілік тү/тҿр тҥбірінің басҗа тіл тобында тҥпкі ҧғымын саҗтап жеткен «т/ф» 

фонетикалыҗ җҧбылысты кҿрінісі. Two (оҗылуы тү) ағылшын тіліндегі екі деген сандыҗ кҿрсеткішті 

білдіреді.  Ал, осы гомогенді тҥбірлермен келетін кейбір мағыналыҗ җатардағы басҗа да тҧлғаларын 

җарастырып кҿруге болады. Мҽселен, осы тҥбірден дамыған түн – жарыҗсыз, җараңғы жерді – мезгілді 

атайды.           

Түн тҧлғасынан дамып, кҿне тҥбірдің екі рет җайталануынан соған жаҗын басҗа затты атауға кҿшкен 

түтүн (жазылуында: тҥтін) җазіргі кҥндегі мағынасы: отынның отҗа жануынан пайда болған ыс, ауада 

ҧшатын җалдыҗ. Бҧл сҿздің лексикалыҗ дамуындағы туынды мағынасына жатады. Кҿнедегі мағынасы 

бҿлек, біраҗ җазіргі мағынасы сол негізде соны сипаттаудан, жанамаланып җалыптасудан җалған. Тҥтҥн – 

кҿне тҥркі тілінен бермен келе жатҗан этноҿзекті ең жетекші тҧлға. Жаугершілік дҽстҥрде җалың ҽскер 

немесе кҿпшілік адамды «тҥтҥн» деп атаған. Жаугершілік-далалыҗ мҽдениетте кҿп адам топтасҗан 

жердегі отыннан ҧшҗан ыс-җалдыҗты атау осы бастапҗы адам мҽніне негіздеп айтатын тҥтҥн сҿзінен 

орныҗҗан болуы керек. Ҿйткені, тҥтҥн сҿзінің тҥн ҧғымына орайлас җара тҥсті білдіретін бейнелі 

семантикаға ие. Осы кҥндегі кісі, адам сҿзін «җара» деп те атау ҧғым дҽстҥрі бар, ҽдеби тілде «аластан 

җара кҿрінді» деген тіркеспен җашыҗ жердегі адам не басҗа да зат атаулыға җаратыла җолданылады. 

Кҿбіне адамға/адамдарға җатысты «җара» деп атайтыны тым ертеден җалыптасҗан тҥтҥн ҧғымынан 

ҿрбіген болса керек. Демек, бҥгіндегі ыс, җалдыҗ мағынасын кҿрсететін лексикалыҗ җабаты кҿне кісі, 

адам ҧғымын беретін җабатынан туындап шыҗҗан бейнелеуші конататтыҗ мағынасы. Җазіргі лексикалыҗ 

этабында осы җабатты (ыс, җалдыҗ) кҿрсетумен ғана шектелген.  

Түтүн сҿзінің кҿнедегі кісі, адам ҧғымын танытҗан лексикалыҗ этабында, бҧнымен җатар тҥмен сҿзі 

җолданылған. Кҿне «тҥ» тҥбірімен тҥркілік болатын «ман» сҿзінің бірігуімен жасалып, «ман» тҥбір 

сингармондыҗ табиғатына сай «мен» болып айтылған. «Мен» тҧлғасы «ман» сҿзінің варианты. Түмен мен 

түтүн тҧлғаларына бір тҥбір негіз болып, адам, кісі ҧғымын танытатын ортаҗтығы болғанмен, екі сҿздің 

лексика-семантикалыҗ шеңбері бірдей емес. «Тҥмен» жаугершілік жағдайындағы ҽскери басҗару дала 

заңына орай он мың сандыҗ ҽскерлер/адамдар жиынтыҗ мағынасын таныту ҥшін лайыҗталған бірбҥтін 

сҿз. Яғни, кҿне «тҥ» тҥбіріне «ман» элементінің бірігуімен жасалған тҧлғаға адам, кісі ҧғымын мононант-

тап кіргізген. Сонда, тҧлғадағы «тҥ» тҥбірінен гҿрі «ман» сҿзінің семантикалыҗ җуаты кҥшті болып, 

жалпы сҿздің мағыналыҗ болмысын адам/адамдарға җатысты ҧғымға тҥгелімен бағдарлаған. Оны жапон 

тіліндегі mannen нҧсҗасы да айғаҗтап тҧр. Тҥркі лексикасындағы тҥ тҥбірімен тҥркі тілдеріндегі лексико-

нында жасалуында «ман» элементінің тҿл тҥркілік болуын дҽлелдей тҥседі. Жалпы, «тҥмен» сҿзі ертедегі 

жаугершіл халыҗтың лексикалыҗ җорындағы бір кезеңде дала заңында җолданылған оның ішінде ҽскери 

саласындағы термині. Кҿне тҥркіден бері җарай бҧл сҿз жаңа тҥркі кезеңінде: тҥркі-җазаҗ ареалында, жаңа 

жаугершілік уаҗыттағы җазаҗ далалыҗ лексикалыҗ тілінде де алдыңғы XIX ғасырға дейін җолданыста 

болған. Одан бергі кезеңдерде ҽлеуметтік ҿзгерістердің салдарынан җолданыстан мҥлдем шығып җалды. 

Тек тарихи ҽдеби жазба тілде аз-аздап ҧшырасады. Тҥтҥн (<тҥтін) сҿзі тҥмен сҿзінің орнына да жҧмсалған 

лексикалыҗ кезеңі болды. Тіптен, алғашҗы ҽскери җҧрылыста тҥмен ҧғымымен җатар җолданылып, 

адам/адамдар семантикасын беруде бірге җызмет атҗарған. Алайда, тҥтҥн тҧлғасының ҿне бойында наҗты 

антропоҿзектік мҽн жҥтейтін элемент болмағандыҗтан, кейде «он мың тҥтҥн» деп җолданыла бастады. 

Осының салдарынан тҥтҥн сҿзі ҽскери термин ретіндегі җызметінен сырғып, жай җарапайым кҿшпелі-

лерді де, кҿп адам топтасҗан ортаны немесе ауылды да тҥтҥн деп атау белең алған. Жаңадан шаңыраҗ 

кҿтерген жас отбасыны да «тҥтҥн тҥтетті» деп атаса, бір адамның алыстағы бейнесін тҧлғаландыратын 

семантиканы да кҿрсеткен. Тіпті, адамнан басҗа заттың «актуалды ролін» «тҥтҥн//җара» ҧғымымен беріп 

отырды. Немесе бір оҗиғаның басталуын «тҥтҥн шыҗты, тҥтҥн кҿтерілді, тҥтҥн кҿрсетті» деп аныҗтап 

отырған. Бҧл тіркестер жаугершілік ҽскери салада да җолданыста болған. Алайда, тҧлғаның ҿн бойында 

антроҿзектік ҧғым наҗты элементтен болмағандыҗтан, ҽлеуметтік-лексикалыҗ кезеңдерде ҿзге мағыналыҗ 

җатарларды кҿрсете басатуы заңдылыҗ. Ал, тҥмен ҧғымының ҿн бойында антропо ҿзектік мҽн наҗты 

семантикалы элементтен болғандыҗтан ҿз мағынасынан ешҗашан ауытҗымайды. Җолданылым баспал-

даҗтарында «тҥмен» сҿзі тарихи процес жҥйесінде жетекші бірлік болып җалыптасып, наҗты айтҗаны-

мызда араб тілінен енген ғаскер/ҽскер терминінің тҥркілік баламасы ретінде орныҗҗан, ҽскер сҿзінің адам 

ҧғымын беретінін кезінде А.Махмҧтов та айтып кеткен [3, 29]. Бҧдан аңғартынымыз тҥмен сҿзінің ҿткен 

лексикалыҗ этаптарында бір ғана ҧғымдыҗ тҧраҗты мағынаны кҿрсетіп келген.  
Түмен ~ тұман сҽйкестігі аныҗ кҿрінеді. «ҥ ~ ҧ, е ~ а» болмашы фонетикалыҗ айырмашылыҗ 

сҿздердің мағыналыҗ бағытын екіге айырған. Негізінде тҧман ҧғымы кҿне тҥмен сҿзінің лексикалыҗ 
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шеңберінен бҿлініп шыҗҗан мағына – синонимдік җатар болуы ҽбден ыҗтимал. Тҧман – бҥгіндегі беретін 
мағынасы, табиғат җҧбылысының белгілі бір мезгіл не кҥйін, кҿрінісін атайды – кҥн кҿзінің кҿрінбей, ауа 
җысымының ылғалдылығынан пайда болатын бу. Тұман сҿзінің этимологиясы жайында айтатын җаныҗты 
мҽліметіміз жоҗ. Тек тҧлғаның дҽл тҥмен җҧрылысындғыдай кҿне тҥ/тҧ/ті тҥбірімен «ман» сҿзінің бірігу-
нен екенін кҿреміз. Тҥмен сҿзінің кҿне тҥркі тілдерінде, басҗа тілдерде болмасын туман деп айтылаты-
нын жоғарыда байҗадыҗ. Негізі тҥмен тҧлға мағынасынан тҧман сҿзінің мағыналыҗ җабатының җалыпта-
суына дейінгі лексикалыҗ ҥрдісте бірнеше җат-җабат парадигмалар тілдік җорда җалыптасып ҽрҗайсысы 
ҿзіне бҿлек лексикалыҗ жол салған. Ҿйткені, тіліміздегі, жҽне бірҗатар тҥркі тілдеріне ортаҗ тҥйме, тҥйе, 
тҿбе, тҥндік, тҥңлік, тҿмен, тҥнем, тҥйрем, тҥзем, тҥйім/дҥйім, тҿмпек, тілім т.б. барлығына ортаҗ 
тү/тұ/ті тҥбірі мен екі сҿзге де ортаҗ м,н,е,ҿ,й,і элементтері соның аныҗ дҽлелі. Кҿне тҥркілердің 
тарихында (саҗтардың ҽйел патшасы) Тұмар дейтін патшайымның есімі аталады. Ҿзге елдің елдің 
тарихтарында, атап айтҗанда басҗа тілдік ареалдарда Томирис деп кездеседі. Кҿне тҥркілік антропоним-
нің тҧлғасы сол кезеңнің ҿзінде җолданылған тҥмен//тҧман тҧлғаларымен абсолют жуыҗтайды. Тҧмар 
сҿзінің ҿзі бҥгіндегі җазаҗтардың тілдік танымында да ерекше концептілік җасиетке ие. Тарихи аспектіде 
Тҧмар патшайымның ҿз ҽскерлерін тҥмен/туман атамауы мҥмкін емес. Мҥмкін патшайым есімі җол 
астындағы ҽскерлерінің кҿптігінен осы тҥмен сҿзінен пайда болған да шығар. Ол жағын тек жорамалдай-
мыз. Этнонимдік җабаты бар тҥмен сҿзінің антропоним де бола алуы ыҗтимал нҽрсе. Немесе тҥмен, тҧман 
сҿздері жеке антропонимнен пайда болған. Ондайды талай тарихи дҽлелдерден аныҗ куҽ болып келеміз. 
Мысалға, ноғай, керей, уаҗ т.б. этнонимдер жеке-жеке антропонимдерден җалыптасҗан. Бҧл ыҗтималды-
лыҗ жағынан біз тек болжалдыҗ җабілетімізбен тоҗтаймыз. Дегенмен де, тҧман мен тҥмен тҧлғаларының 
тҧмар антропониміне җатысы бар болу керек. Түмен/тұман/тұмар біртектес тҧлғалардың бір-бірінен 
ажырататын фонетика-лексикалыҗ җыры. Бҧл жерде тҧман сҿзі ғана антропоҿзектігінен алшаҗтаған. 
Басында антропоҿзектік мағынада болып кейін соның шет мағынасын беретін ҧғымға айналған, тҥмен 
сҿзінен ҿрбіген түтүн<түтін ҧғымының семантикалыҗ шеңберіндегі бір мағыналыҗ җабатты саҗтап 
җалған сҿз. Даму, ҿзгеру ҿзегін моноантропонимдік «тҥмен» сҿзінен алады. Аныҗ дҽлелдеріміздің бірі 
кҿне тҥркі тіліндегі бҧл тҧлғалар славян тілінде де солай ҿзгертілмей айтылады. Мысалға, орыс тіліне 
кҿне тҥркіден енген: туман, тьма, тень сҿздері жоғарыда дҽйектеген түмен сҿзінен ҿрістеген «түн, 
тұман, түтүн///қара» сҿздерінің ҿзге тілдегі кҿрінісі. «Он мың» сандыҗ мҿлшерін білдіретін тҥмен сҿзі 
орыс тіліндегі кҿрінісі: десять, тысяч тҧлғаларына негіз болып тҧрған кҿне тҥркілік тҥбір тү/тұ/ті/тҿ ~ 
ді/ды/дү/де җатарына жататын ты/де тектес тҥбірі. Сол сияҗты, кҿне тҥркі сҿзі теңге сҿзі деньги – тҥркі-
лік тең/дең җытай тіліндегі кҿрінісі тян (жарыҗ) кҿне моносиллабтарының басҗа тіл топтарына еніп 
кҿптеген тҧлғаларды жасап шығаруына негіз болған. Мҧндай мысалдарды кҿптеп келтіре беруге болады. 
Бҧлардан дҽлелдейтініміз – ҽлемдегі біршама тіл топтарында кҿне тҥркілік іздер молынан ҧшырасатыны 
байҗалады. Мысалы, осы сҿздерімізге дҽлел, җазіргі Ресейдің Җазаҗстанмен шекаралас оңтҥстік аумағын-
да «Тюмень» деп аталатын облыс, җала ҽкімшілік орталығы бар. Топоним жайындағы сілтемеге сҥйенсек, 
наҗты аҗпарат жоҗтығын айтады. Сібір аңыздарында бҧл сҿз «он мың», «он мың ҽскер» дегенді білдіретін 
тҧман сҿзімен байланысты екен. Жергілікті этимологияның пайымдауынша, топонимнің шығу тҿркіні 
тҥркілік «менің байлығым» (моѐ достояние) деген мағынаны беретін «тю» жҽне «мян» деген екі сҿздің 
бірігуінен жасалған. Җазіргі сібір татарларының тілінде тюмен – «жазыҗ, ойпат» деген мағынаны береді. 
Лев Гумилевтің айтуынша, сҿздің шығуына кҿне тҥркілік аңызға айналған тарихи оҗиға негіз болған. 
Б.з.д. 209 жылы ҿмір сҥрген ғҧн мемлекетінің бірінші билеушісінің аты Түмен Шанюиі ҿзінің ҥлкен ҧлы 
Мҿде җағанға еншісін бҿліп бергенде 10 000 (он мың) сан ру-тайпалы елді аманатҗа җалдырып (мҧрагер 
ретінде осынша халыҗҗы патша җойған), егер осы саннан азайған болса «тҥмен» деп аталмайтындығы 
ескертеді [9]. Содан, ҽйгілі ғҧн ҧлысын җҧрушы Мҿде җағанның ҽуелгі мемлекет топтастырудағы жҥйелік 
җҧрылы-мын атаудан җалған жергілікті топоним ҽрі кейінгі тҥркі бірлестіктерін жаңғыртудағы ертеден 
келе жатҗан «тҿл» сҿзі болып җалыптасҗан. Тҥмен сҿзінің шығуы жҿніндегі аңыз ғалымның кҿрсетуінде 
осылай, тҥркі ҽскери ҽрі тҧтас җоғам җҧру кезеңінде пайда болған сҿз екені аныҗ айтылады. Батыс пен 
шығысты жалғастырып жатҗан ежелгі тҥркі ҿркениетінің ізі осы бір сҿздің ҿзегінен аныҗталады жҽне 
бҧнымен тоҗтап җалмайды.       

Қорытынды. Җортындылай келгенімізде, тҥмен кҿне тҥркі тілінің ең жетекші бірлігі. Кейбір ғалым-
дар монғолдыҗ сҿзге жатҗызып, XI-XIII ғасырдағы монғол этнонимінің тарих сахнасына шығу кезеңімен, 
сол кезеңдік тілдік ортамен байланыстырған. Ҽрине, ол кезеңдегі Шыңғыс хан бастаған тайпалар тілінде 
де түмен сҿзі актив җолданылған. Ол кездегі монғол аталған халыҗтың ҿзін тҥркі екенін мойындауымыз 
җажет, басҗа тілдік фактілер тҧрғысынан да дҽлелдеріміз жеткілікті. Ҽзірше, бҧл жайында наҗты басҗа 
таҗырыбымызда җозғаймыз.   

Ҽлем билеген тҥркі ата-бабалар далалыҗ берік заңымен җыруар ҽскер жасаҗтап дҥниені жаулағанда 
«тҥмен» деп он мың ҽскер ҧжымын атаса, тҥмен җҧрылымын җҧрайтын мыңдыҗтарды «мың» деп атаған. 
Бҧл сҿздің жапон тілінде бҥтіндей man деп берілуі жапон тармағын тҥркі тамырынан шыҗҗандығын дҽйекті 
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тілдік факті деп аламыз. Яғни, тарихи «ман» сҿзі тҥркі лексиконында пайда болғанын негіздей тҥседі. Бҧл 
жағын ҽлі бірнеше таҗырыбымызда кҿрсетуге міндеттіміз. Тҥркілік «мың» сҿзінің ҿзі ман сҿзінің тҿл 
варианты болып саналады. Жоғарғы талдауларымызда «тҥ» тҥбірінің кҿне мағынасы «алғашҗы, бастапҗы, 
бірінші» дегенді кҿрсеттік. Тҥмен тҧлғасындағы ман элементінің семантикалыҗ җуатын айттыҗ. Осыдан 
шығатын ҿзек мағына «алғашҗы адамдар, алғашҗы ҽскер» дегенді білдірсе керек. Кҿне тҥбір түркі, түп, 
түбір сҿздеріне де тегіннен-тегін негіз болмаған. Ҽйгілі ғалым Ҽ.Җайдар тіл біліміне енгізген «түбі бір 
түріктің – түбірі де бір» деген тіркесі біздің этимологиямыздың маңызын негіздейді.                                      
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Аннотация 
В работе представлены проблемы лингвокультурологии, рассматриваемые в контексте лингво-

дидактики. Современная лингводидактика, как мы знаем, своей целью ставит в вопросе обучения языкам, 
формирование коммуникативной компетенции на всех уровнях языка. Таким образом, в лингвкуль-
турологической концепции обучения языкам смыкаются общедидактические и психологические 
принципы развивающего и деятельностного подхода к обучению, положения психолингвистической 
теории речевой деятельности, идеи коммуникативно-прагматической и функционально-семантической 
лингвистики, лингвистики текста, идеи формирования языковой личности. Учитывая возможности 
лингвокультурологии, как науки, направленной на соизучение языка и культуры, важно использовать 
данные возможности в целях эффективного формирования языковой личности, полноценного познания 
содержания и структуры языковых явлений, для познания новых языков. В целом, считаем, необходимо 
процесс обучения выстраивать в парадигме лингвокультурологии, как науки, возникшей на рубеже 20-21 
веков, и уделять внимание не только языковой стороне речи или текста, но и знаниям в области 
культурных особенностей, знаний культурного кода изучаемого языка.  

Ключевые слова: лингвокультурология, обучение языкам, лингводидактика, культурный код.  
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LINGUOCULTUROLOGY IN THE CONTEXT OF LINGUODIDACTICS 

 
Abstract 

 The search presents the problems of linguoculturology, considered in the context of linguodidactics. Modern 
linguodidactics, as we know, with its aim is to form, in the matter of language teaching, the formation of 
communicative competence at all levels of the language. Thus, in the linguistic-cultural concept of language 
teaching, the general didactic and psychological principles of the developmental and activity approach to learning, 
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the position of the psycholinguistic theory of speech activity, the ideas of communicative-pragmatic and 
functional-semantic linguistics, text linguistics, the idea of the formation of a linguistic personality are merged. 
Taking into account the possibilities of linguoculturology, as a science aimed at the study of language and culture, 
it is important to use these opportunities in order to effectively form a linguistic personality, to fully understand 
the content and structure of linguistic phenomena, to learn new languages. In general, we believe that it is 
necessary to build a learning process in the paradigm of cultural linguistics, as a science that emerged at the turn 
of the 20-21 centuries, and to pay attention not only to the language side of speech or text, but also knowledge in 
the field of cultural characteristics, knowledge of the cultural code of the language being studied. 

Keywords: linguoculturology (cultural linguistic), education, linguodidactics, cultural code. 
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ЛИНГВОДИДАКТИКА  КОНТЕКСТІНДЕГІ  ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНУ 

 

Аңдатпа 

Жҧмыста лингвомҽдениеттану контекстінде җарастырылатын лингвомҽдениеттану мҽселелері 

ҧсынылған. Җазіргі лингводидактиканың негізгі маҗсаты тілдерді оҗыту, тілдің барлыҗ деңгейінде комму-

никативтік җҧзыреттілікті җалыптастыру. Осылайша, тілдерді оҗытудың лингвомҽдениеттану тҧжырым-

дамасында оҗытудың дамытушылыҗ жҽне іс-ҽрекет тҽсілінің жалпы дидактикалыҗ, психологиялыҗ 

принциптері, сҿйлеу ҽрекетінің психолингвистикалыҗ теориясының ережелері, коммуникативтік-прагма-

тикалыҗ жҽне функционалдыҗ-семантикалыҗ лингвистика идеялары, мҽтін лингвистикасы, тілдік тҧлға-

ны җалыптастыру идеялары кҿрініс табады. Лингвомҽдениеттануды тіл мен мҽдениетті җатар ҥйренуге 

бағытталған ғылым ретінде ескере отырып, бҧл мҥмкіндіктерді тілдік тҧлғаны тиімді җалыптастыруда, 

тілдік җҧбылыстардың мазмҧны мен җҧрылымын толыҗҗанды тануда, жаңа тілдерді тану маҗсатында 

пайдалану маңызды. Жалпы алғанда, оҗыту процесінің лингвомҽдениеттану парадигмасында  ХХ-ХІ 

ғасырларда пайда болған ғылым ретінде җҧруға жҽне тіл немесе мҽтіннің тілдік жағын ғана емес, сонымен 

җатар, оҗылатын тілдің мҽдени ерекшеліктерін, мҽдени кодын білуіне кҿңіл бҿлу җажет деп санаймыз. 

Кілт сӛздер:  лингвокультурология, тіл ҥйрету, лингводидактика, мҽдени код. 

 

Язык можно понять лишь тогда,  

когда понимаешь больше, чем язык 

Кифер 

 

Введение. На исходе XX века сложилась и бурно развивается новая междисциплинарная область 

гуманитарных исследований – лингвокультурология, в центре которой – язык и культура. Анализ 

исследований, выполненных в последние годы в области лингвокультурологии, обнаруживает сложность 

решения поставленных задач именно в трактовке самих понятий язык и культура и в части их 

взаимодействия.  

В своей работе ―Современные проблемы науки о языке‖ Н.Ф. Алефиренко делает вывод о том, что 

прежде чем ответить на вопрос, в чем же суть взаимодействия языка и культуры, необходимо природу 

сущности языка разъяснить через природу языковых явлений, связанных с механизмами, 

обеспечивающими действие человеческого фактора в языке [1,412]. 

Е.С. Кубрякова, рассматривая язык и культуру, с учетом их взаимодействия, как знаковую систему, 

относит последнюю к числу фундаментальных понятий лингвистики [9,560]. 

Э.Сепир же в свое время определял культуру как ―то, что данное общество делает и думает. Язык 

есть то, как думают‖ [12, 259] и, безусловно, язык, как и культура, являются взаимосвязанными 

категориями.  

На сегодня лингвокультурология – одно из наиболее актуальных и перспективных направлений 

современной лингвистики, а, по мнению многих ученых (Донец П.Н, Кочетова Л.А., Кудрина Н.А. и т.д.), 

является самостоятельной наукой, накопившей значительные запасы сведений, представляющих 

несомненный интерес для лингводидактики [4,386].  

Красных В.В. лингвокультурология рассматривается как комплексная научная дисциплина, 

изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в их функционировании и отражающая этот 
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процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) 

содержания [7,112]. Лингвокультурология изучает взаимодействие языка, выступающего как транслятор 

культурной информации, и культуры - исторической памяти народа. 

Язык тесно связан с очевидным, но сложным и в силу этого трудно определяемым (известно до 500 

дефиниций) понятием культура. Связь языка и культуры можно характеризовать как отношения 

взаимопроникновения. Язык является одним из средств выражения культуры, материальным основанием 

для создания ее ценностей. Любое явление культуры только тогда входит в сознание людей, когда 

получает номинацию и сигнификацию, то есть фиксируется в языке. Язык включен в культуру, поскольку 

тело языкового знака, его материальное выражение представляет собою культурный предмет, а значение 

знака – также культурное образование, так как возникает только в человеческой деятельности. Культура 

включена в язык в том смысле, что вся она может быть отображена в языке. Как отмечает Ю.Н. Караулов: 

―Язык связан с культурой и немыслим вне культуры, как и культура немыслима без языка‖ [5,200].  

Основной отдел. 

В лингводидактическом аспекте взаимосвязанное изучение языка и культуры можно интерпретиро-

вать следующим образом. Усвоение языка есть одновременное усвоение родной культуры или вхождение 

в культуру народа – носителя изучаемого языка. Коммуникативный принцип обучения языку 

актуализирует эту проблему, так как языковая коммуникация является необходимым условием существо-

вания и развития человеческой культуры, обеспечивающим единство культурных процессов в рамках 

данной общности: а именно создание, хранение и передачу культурных ценностей. Коммуникативная 

деятельность (общение с помощью языка) оказывается тем звеном, в котором пересекаются и 

взаимодействуют язык как знаковая система и культура, в которой язык существует и необходимым 

компонентом которой является.  

Сходство признаков, характеризующих культуру и язык, позволяет рассматривать их взаимодействие 

на единой методологической основе. Вслед за Кузьминой Л.Г., Кавнатской Е.В. укажем на эти общие 

признаки [10,91] культура и язык – это формы сознания, отображающие мировоззрение человека и 

народа; язык и культура существуют в диалоге между собой, поскольку субъект речи и ее адресат – это 

всегда субъекты культуры; оба феномена имеют индивидуальные или общественные формы 

существования, субъект культуры и языка – всегда индивид или социум, личность или общество; общая 

для языка и культуры черта – нормативность; историзм — одно из сущностных свойств языка и 

культуры; культура – своеобразная историческая память народа. Язык хранит и обогащает коллективную 

память благодаря кумулятивной (накопительной) функции.  

Вместе с тем в методологическом аспекте важно также знать и о том, что между двумя важнейшими 

атрибутами человека и общества существуют значительные различия:  

1) в языке как средстве коммуникации преобладает установка на массового адресата, тогда как в 

культуре ценится элитарность;  

2) будучи знаковой системой, культура (в отличие от языка), не способна к самоорганизации;  

3) язык и культура – это разные семиотические системы.  

И, как отмечают Кузьмина Л.Г.  Кавнатская Е.В., такое сопоставление приводит к выводу о том, что 

культура не изоморфна, а гомоморфна языку, то есть структурно подобна [10,86].  

Учитывая возможности лингвокультурологии, как науки, направленной на соизучение языка и 

культуры, важно использовать данные возможности в целях эффективного формирования языковой 

личности, полноценного познания содержания и структуры языковых явлений, для познания новых 

языков. В целом, считаем, необходимо процесс обучения выстраивать в парадигме лингвокультурологии, 

как науки, возникшей на рубеже 20-21 веков, и уделять внимание не только языковой стороне речи или 

текста, но и знаниям в области культурных особенностей, знаний культурного кода изучаемого языка.  

Современная лингводидактика, как мы знаем, своей целью ставит в вопросе обучения языкам, 

формирование коммуникативной компетенции на всех уровнях языка. И здесь мы отмечаем большую 

роль в ее формировании лингвокультурологической составляющей, способствующей использованию 

адекватных языковых форм и средств в зависимости от цели и ситуации общения в соответствующей 

культурной среде: к примеру, в сфере русского языка – это и учет его синтетичности, уровней вежливости 

и официальности, умелого использования невербальных средств общения, знания культурных 

особенностей коммуникантов и другое.   

Современная методика обучения выделяет шесть компонентов в условиях формирования 

коммуникативной компетенции: лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стратеги-

ческую, социокультурную, социальную. И в становлении каждой из них свою важную роль может 
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сыграть лингвокультурологический подход, дидактические возможности лингвокультурологии. В 

частности, в работе ―Лингводидактика в высшей школе‖ Астафурова Т.Н. и Олянич А.В. подробно 

анализируют содержание и структуру коммуникативной компетенции и выделяют все ее компоненты 

[2,552].  

Вместе с тем, на наш взгляд, лингвокультурологическую модель обучения, как мы это уже указали 

выше, можно рассматривать как отдельный, самостоятельный, компонент в составе коммуникативной 

компетенции. Формулируя данный тезис, мы исходим, к примеру, из многомерности объекта 

исследования лингвокультурологии. Так, в работе ―Лингвокультура потребностного кода‖ Гашимов Э.А. 

отмечает, что такую многомерность объекта исследования лингвокультурологии составляют: язык, 

культура, человек, создающий культуру, но пользующийся языком не только как языком общения, а как 

языком, декодирующим культуру [3,172].  

Вполне резонно отметить, что в условиях образовательного процесса необходимо все больше уделять 

внимание фоновым знаниям, учитывать адекватность и эквивалентность использования языка либо в 

самой речи, либо в условиях учебного процесса, а также совершенствовать навыки межкультурной и 

межъязыковой коммуникации. Большим лингводидактическим потенциалом обладает лингвокуль-

турология, используемая в процессе сравнения и сопоставления языков. Факт постоянного чередования 

двух языковых форм в процессе сравнения и сопоставления соответствующих языков делает освоение 

значений более осознанным.  

Важную роль играет лингвокультурология в процессе доминирования родного языка и неполного 

осознания инокультуры, то есть интерференции. Интерференция прослеживается на всех уровнях языка и 

культуры. Человек строит, к примеру, свое иноязычное высказывание порой по нормам родного языка и 

устанавливает между отдельными языковыми фактами неродного / иностранного языка несвойственные 

связи и отношения. То есть при кросс-культурном взаимодействии необходим учет элементов 

интерференции, которые затрагивают все стороны языка и культуры: здесь присущи межъязыковая, 

внутриязыковая, межкультурная интерференции.  

В процессе сравнения родного и неродного, родного и иностранного языков, в процессе обучения 

языкам необходимо уделять внимание таким лингвокультурологическим понятиям как символы 

культуры и языковые знаки. Кросс-культурное взаимопонимание может осложняться различиями как 

внешними, поверхностными, так и внутренними глубинными, а именно, такими явлениями, как: 

культурное столкновение, культурный шок, культурное утомление.  

Р. Мильруд в работе ―Символы культуры‖ четко разграничивает эти три понятия. Столкновение 

культур – это несовпадение устойчивых способов бытия, присущих любой культуре. Культурный шок – 

это новая реальность. Примером культурного шока может служить изменение социального статуса 

индивида при перемещении из одной культуры в другую, непривычные способы построения межлич-

ностных отношений и другое. 

Таким образом, в лингвкультурологической концепции обучения языкам смыкаются общедидакти-

ческие и психологические принципы развивающего и деятельностного подхода к обучению, положения 

психолингвистической теории речевой деятельности, идеи коммуникативно-прагматической и функ-

ционально-семантической лингвистики, лингвистики текста, идеи формирования языковой личности.  

Как известно, антропоцентрическая ориентация современной лингводидактики, установка на 

формирование языковой личности как основной цели лингвистического образования привели к идее 

компетентностного подхода. Исходным, центральным понятием в этом подходе является языковая 

личность с ее реальными деятельностно-коммуникативными потребностями и удовлетворение их с 

помощью языка, который выступает в основной своей функции – средства общения, а также функции 

мышления, познания сокровищницы культуры, воздействующей и эстетической функциях. Как отмечает 

Э.Сепир: ―Человек устроен так, что знание неотделимо от языка, и поэтому, приобретая представление о 

внешнем мире, совершенствуя, обогащая, детализируя и развивая свою картину мира, человек (в 

онтогенезе) одновременно овладевает языком, углубляет и делает более гибкой языковую семантику, 

развивает свою языковую способность, или компетенцию‖ [12, 260].  

Каждое занятие русского языка, в нашем случае, в вузе, как правило, – это перекресток культур, это 

практика межкультурной коммуникации, потому что каждое слово отражает мир и культуру народа: за 

каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире. Основная задача 

преподавания русского языка в настоящее время – это обучение языку как реальному и полноценному 

средству общения. Вместе с тем в предыдущей практике преподавания профессионального русского 

языка осуществлявшаяся функция языка – функция сообщения, информативная функция, реализовы-
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валась в весьма суженном виде, поскольку из четырех навыков владения языком (чтение, письмо, 

говорение, понимание на слух) развивался, главным образом, только один, пассивный, ориентированный 

на ―узнавание‖, – чтение. Преподавание русского языка на основании только письменных текстов 

сводило коммуникативные возможности языка к пассивной способности понимать кем-то созданные 

тексты, но не создавать, не порождать речь, а без этого реальное общение невозможно.  

Для того, чтобы научить русскому языку как средству общения, нужно создавать обстановку 

реального общения, наладить связь преподавания русского языка с жизнью, активно использовать язык в 

живых, естественных ситуациях. Это могут быть научные дискуссии на языке с привлечением специали-

стов, реферирование и обсуждение научной, художественной литературы, участие студентов в научных 

конференциях, семинарах, коммуникативных тренингах, которые как раз и заключаются в общении, 

контакте, способности понять и передать информацию. Необходимо также развивать внеаудиторные 

формы общения: клубы, кружки, открытые лекции, научные общества по интересам, где могут 

собираться студенты разных курсов и специальностей. 

Помимо этого, основную, перспективную, но очень нелегкую задачу, стоящую перед преподава-

телями русского языка в вузе, а именно – максимальное развитие коммуникативных способностей можно 

успешно решать при условии понимания того, что  общение – не просто вербальный процесс. Его 

эффективность, помимо знания языка, зависит от множества факторов: условий и культуры общения, 

правил этикета, знания невербальных форм выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых 

знаний, что, безусловно, в целом является прерогативой и содержанием лингвокультурологической 

составляющей коммуникации. То есть преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения 

эффективности общения между представителями разных культур. Для этого нужно преодолеть барьер 

культурный. Культурный барьер создают национально-специфические особенности самых разных 

компонентов культур-коммуникантов (особенности, которые делают возможной реализацию этими 

компонентами этнодифференцирующей функции). Иногда такой барьер может возникнуть и рамках 

одной национальной культуры.   

К компонентам культуры, несущим национально-специфическую окраску, можно отнести, как 

минимум, следующие: 

а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи (определяемые как традиции в 

―соционормативной‖ сфере культуры) и обряды (выполняющие функцию неосознанного приобщения к 

господствующей в данной системе нормативных требований); 

б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее нередко называют 

традиционно-бытовой культурой; 

в) повседневное поведение (привычки представителей некоторой культуры, принятые в некотором 

социуме нормы общения), а также связанные с ним мимический и пантомимический (кинетический) 

коды, используемые носителями некоторой лингвокультурной общности; 

г) ―национальные картины мира‖, отражающие специфику восприятия окружающего мира, 

национальные особенности мышления представителей той или иной культуры; 

д) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного этноса. 

Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального языка и культуры. В 

межкультурном общении необходимо учитывать ―особенности национального характера коммуникантов, 

специфику их эмоционального склада, национально-специфические особенности мышления‖ [11,144]. 

В новых условиях, при новой постановке проблемы преподавания русского языка стало очевидно, 

что радикальное повышение уровня обучения коммуникации, общению может быть достигнуто только 

при ясном понимании и реальном учете лингвокультурного фактора. 

Заключение. Знать значения слов и правила грамматики явно недостаточно для того, чтобы активно 

пользоваться языком как средством общения. Необходимо знать как можно глубже мир изучаемого 

языка. Иными словами, помимо значений слов и правил грамматики нужно знать:  

1) когда сказать/написать, как, кому, при ком, где;  

2) как данное значение/понятие, данный предмет мысли живет в реальности мира изучаемого языка.  

Для того, чтобы учащиеся воспринимали язык как средство межкультурного взаимодействия, 

необходимо искать способы включения их в активный диалог культур, чтобы они на практике могли 

познавать особенности функционирования языка в новой для них культуре. 

Формированию устно-речевых навыков студентов, и следовательно, полноценному процессу 

межкультурной коммуникации на русском языке способствует изучение  учебных текстов с актуальным 

лингвокультурным содержанием. Тексты указанной категории играют в русском языке важную роль, так 
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как на их знании основано полноценное общение, понимание разговорной речи, способность к 

осуществлению коммуникации на межкультурном уровне. 

Ознакомление с литературой позволило узнать, что по проблемам использования учебных текстов с 

актуальным лингвокультурным содержанием в реальной коммуникации велись исследования таких 

учѐных, как И.И. Халеева, С.Г. Тер-Минасова, Н.Д. Гальскова, Н.Ф. Коряковцева, Ю.Рот и 

Г.Коптельцева, Г.И. Воронина, В.П. Фурманова, в исследованиях А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, Пассова 

Е.И., Р.П. Мильруда, Е.С. Полат, Т.Ю. Тамбовкиной, В.В. Сафонова. В.В. Ощенкова, и других. 

Одними из требований к межкультурной компетенции студентов-филологов являются понимание и 

умение использовать основную фоновую и безэквивалентную лексику. Использование учебных текстов с 

актуальным лингвокультурным содержанием на занятиях русского языка в вузе способствует лучшему 

овладению этим предметом, расширяя знания о языке и особенностях его функционирования. Приобще-

ние к культуре страны изучаемого языка дает студентам ощущение сопричастности к другому народу. 

В целом организация изучения русского языка в тесной связи с национальной культурой народа, 

который говорит на этом языке, отбор соответствующих учебных материалов будет способствовать 

усилению коммуникативно-познавательной мотивации студентов, расширению межкультурного 

кругозора, позволит разнообразить приемы и формы работ, апеллировать к интеллекту и эмоциональной 

сфере, наиболее эффективно реализовать общедидактическое требование сочетания обучения с 

воспитанием. Помимо этого, реализация таких подходов в обучении позволит повысить мотивацию, 

активность, инициативу студентов на занятиях, а значит, будет возникать у них потребность, 

необходимость в получении знаний и в овладении умениями и навыками по русскому языку. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: использование дидактических возможностей 

лингвокультурологии будет в том случае эффективным, если будет осуществляться такой выбор учебного 

материала, который бы обеспечивал лингвокультурологическую насыщенность, аутентичность, 

ситуативность, проблемность, профессиональную значимость и доступность, что, в свою очередь, 

способствовало бы совершенствованию устойчивых языковых навыков, развитию дискурсивных умений 

и релевантного для эффективной коммуникации лингвокультурного познания. 
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Аннотация 

В данной статье описываютсялексические и фонетические особенности разговорной спонтанной 
речи казахской молодежи, проживающей на территории города Нур-Султан. Анализ проводился на 
основе аудиозаписи речи молодежив возрасте от 18 до 35 лет разных социальных слоев. В исследовании 
были раскрыты наиболее яркие особенности речи молодежи в фонетическом и лексическом аспекте. 
Среди лексических особенностей речи были отмечены русские вкрапления, что является естественным в 
условиях билингвизма, также не менее ярким является переключение кодов в процессе спонтанной речи. 
В тоже время в связи с нарастающей исламизацией казахского общества  наблюдается употребление слов 
с религиозным значением. В фонетическом аспекте выявлены признаки прогрессивно-регрессивной и 
прогрессивной ассимиляции. Примечательным и является то, что по произношению представителей 
молодежи можно опрделеить региональную принадлежность носителей.  

Результаты данной работы могут найти свое практическое применение в преподавании курса по 
культуре речи, практической фонетики, также аудиоматериалы могут служить базой для создания 
звукового корпуса казахского языка.  

Ключевые слова: спонтанная речь, молодежь, открытое наблюдение, двуязычие, аудиозапись, 
фонетические особенности, лексические особенности. 
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PHONETIC AND LEXICAL FEATURES OF SPOKEN KAZAKH SPEECH OF YOUNG PEOPLE  

IN NUR-SULTAN CITY 
 

Abstract 
The given article describes lexical and phonetic features of spoken spontaneous speech of young people 

living in the territory of Nur-Sultan city. The analysis has been made on base of recordings of young peopleat the 
age of 18 to 35 of various social status. Among lexical features there have been found out Russian inclusions that 
is natural in the conditions of bilinguism, as well as code switching is prominent in the process of spontaneous 
speech. At the same time with intensifying influence of the Islam religion the authors have noticed the words with 
religious meaning in the speech of young people. As concerning phonetic features there have been 
revealedelements of progressive-regressive and progressive assimilation.Just as important, that pronunciation of 
young people shows us theirgeography-specific belonging.  

The results of the work may find its dignified place in teaching the course in speech culture, practical 
phonetics, as well as audio materials may serve the base for creating sound corpus of the Kazakh language.  

Key words: spontaneous speech, young people, open observation, bilinguism, audio recording, phonetic 
features, lexical features.  
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НҦР-СҦЛТАН ЖАСТАРДЫҢ СӚЗ СӚЙЛЕУІНІҢ ФОНЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЛЕКСИКАЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Аңдатпа 
Бҧл маҗалада Нҧр-сҧлтан җаласының аумағында тҧратын җазаҗ жастарының ауызекі сҿйлеу тілінің 

лексикалыҗ жҽне фонетикалыҗ ерекшеліктерін сипаттайды. Талдау ҽр тҥрлі ҽлеуметтік топтардың 18 мен 
35 жас аралығындағы жастардың сҿйлеу аудиожазбасы негізінде жҥргізілді. Зерттеу барысында 
фонетикалыҗ жҽне лексикалыҗ аспектіде жастардың сҿйлеуінің ең жарҗын ерекшеліктері ашылды. 
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Сҿйлеудің лексикалыҗ ерекшеліктерінің арасында билингвизм жағдайында табиғи болып табылатын 
орыс сҿздері белгіленді, сондай-аҗ ауызекі сҿйлеу процесінде сҿздерді ауыстыру айҗын емес болып 
табылады. Сонымен җатар, җазаҗ җоғамының ислам дінінің ҿрлеуіне байланысты діни маңызы бар 
сҿздерді җолдану байҗалады. Фонетикалыҗ аспектіде прогрессивті-регрессивті жҽне прогрессивті 
ассимиляция белгілері аныҗталды. Жастар ҿкілдерінің айтылуы бойынша тасымалдаушылардың 
аймаҗтыҗ җатыстылығын аныҗтауға болады.  

Бҧл жҧмыстың нҽтижелері сҿйлеу мҽдениеті, практикалыҗ фонетика курсын оҗытуда ҿзінің 

практикалыҗ җолданылуын таба алады, сондай-аҗ аудиоматериалдар җазаҗ тілінің дыбыстыҗ корпусын 

җҧру ҥшін негіз бола алады.  

Тҥйін сӛздер: ауызекі сҿйлеу, жастар, ашыҗ баҗылау, екі тілді, аудиожазба, фонетикалыҗ ерекшелік-

тер, лексикалыҗ ерекшеліктер. 

 

Введение. В наше сложное, нестабильное время большие изменения происходят во всех сферах 

жизни, в том числе и в устной речи. Очевидные причины происходящего связаны с социально – 

экономической жизнью общества. 

Одной из наиболее актуальных и широко обсуждаемых проблем в настоящее время является 

проблема современного состояния казахского языка, а точнее, состояния культуры владения современ-

ным казахским языком молодежью. Молодежная культура является предметом социологического и 

лингвистического изучения. 

Речь молодежи, как зеркало, отражает все социальные преобразования, изменения, которые 

происходят в обществе на определенном этапе его исторического развития. Все это актуализирует 

проблему рассмотрения (изучения) речи молодежи, которая, без сомнения, уникальна, неповторима, 

своеобразна и принципиально отличается от особенностей речи молодежи предыдущих лет. 

В настоящей работе делается попытка описать особенности, присутствующие в неподготовленной 

спонтаннойречи современной казахской молодѐжи города Нур-Султан (Астаны), Республика Казахстан. 

Речь молодежи города Нур-Султан (Астана) не случайно была выбрана в качестве объекта 

исследования. Нур-Султан бурно развивающийся мегаполис, является административным и культурным 

центром страны. Нур-Султан это то место, куда люди прибывают со всех регионов Казахстана в поисках 

работы, также молодежь приезжает в столицу с целью получения высшего и средне-специального 

образования. Столицана сегодняшний день является таким своебразным―плавильным котелком‖, в 

котором формируется новая казахская нация.  

Актуальностью данной исследовательской работы является то, что в казахстанской лингвистике 

отсутствуют фундаментальные труды по фонетике спонтанной речи казахоязычной молодежи. 

Результаты научных изысканий этой статьи являются небольшим вкладом в исследования в области 

казахской звучащей речи, что,несомненнорасширяет перспективность дальнейших научных открытий в 

этой области лингвистики.  

Цель работы заключается в выявлении особенностей спонтанной речи казахоязычноймолодежи 

г.Нур-Султан (Астаны) в различных ситуациях общения (в супермаркете, дома(домашняя обстановка), 

касса ж/д вокзала, буфете, рабочем месте в офисе, в автобусе, такси).Объект исследования – устная 

спонтанная казахская речь молодежи в возрасте от 18 до 35 лет разных социальных слоев и уровня 

образования (студенты, работники культурных ведомств, преподаватели вузов, таксисты), которая 

проживает на территории г. Нур-Султан (Астана), Республики Казахстан. 

Предмет исследования – фонетические и лексические особенности речи казахоязычной молодежи              

г. Нур-Султан. 

В этой связи определены следующие задачи исследования: 

1) определить и обосновать методы анализа звучащей речи; 

2) выявить и дать интерпретацию фонетических особенностейспонтанной речи молодых людей; 

3) выявить и дать интерпретацию лексических особенностейспонтанной речи молодых людей. 

Темы записанных разговоров: разные неофициальные разговоры между коллегами, официальные 

разговоры студентов с куратором, беседы о жизни в столице, семейных проблемах, здоровье и красоте  и 

т.д.  

Методика. В исследовании применялись следующие экспериментальные методы записи спонтанной 

речи:это метод наблюдения и метод включенного наблюдения, субъективные методы исследования как 

слуховое наблюдение или перцептивный анализ.Было принято решение применять  метод включенного 

наблюдения, т.е. ―включение в языковое существование говорящего‖ [1, 24]. При применении данного 
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метода исследователь сам выступал в качестве собеседника, что позволяло исследователю менять тему 

разговора и задавать те вопросы, которые, по его мнению, наилучшим образом бы раскрыли речевые 

особенности информантов [2, 26]. Основными условиями данного метода являются установление 

дружелюбных отношений исследователя с испытуемыми, что предполагает информированность 

исследователя об образе жизни испытуемого, его семье, взглядах на жизнь.    

В течение определѐнного времени исследователем записывались аудио спонтанной казахской речи 

молодых людей в разных ситуациях общения на  цифровое записывающее устройство (диктофон марки 

Olympus) и смартфон марки Samsung. Необходимо отметить, что в некоторых случаях запись велась 

таким образом, что испытуемые не знали о том, что ведется запись. То есть испытуемые вели себя 

максимально естественно.  

Известно, что вмешательство исследователя в беседу испытуемых может значительным образом 

повлиять на непринуждѐнный характер беседы, тем самым провоцируя испытуемых к использованию  

стандартной нормы произносительных форм [3, 21]. 

При исследовании фонетических особенностей разговорной речи важно чтобы речь информантов была 

неподготовленной. В этом случае необходимо соблюдать три необходимых условия: ―1. Речевое общение 

должно быть неподготовленным. 2. Речевое общение должно быть непосредственным, т.е. прямо со 

слушателем. 3. Между говорящими должны быть неофициальные – приятельские, дружеские, отношения 

хороших знакомых‖ [3, 22]. С учетом вышесказанного, можно утверждать, что все три условия нами были 

соблюдены в ходе исследования. Все испытуемые вели себя естественно, не было скованности даже в 

общении с малознакомыми людьми. Перед началом эксперимента с малознакомыми или незнакомыми 

людьми (к примеру разговор с водителем такси) исследователь создавал дружескую атмосферу: исследова-

тель первым вступал в разговор, например, начиная с обсуждения последних новостей страны и столицы, 

ненавязчиво задавал вопросы о родном городе испытуемых, семейных отношениях, тяготах жизни в 

столице и т.п. Все это располагало собеседника к дружеской и открытой беседе.  

 Результаты. Обычный разговор является возможно одним из способов социального использования 

языка, также как и самым основным путем изучения языков, которые говорящие слышат вокруг нас.  И 

конечно же мы продолжаем использовать язык в каждодневных целях в течение всей нашей жизни. 

Конверсационный анализ за последнее время стал важным ответвлением в лингвистической науке. 

Целью подобного анализа выявить правила и закономерности осуществления разговора, процесса 

взаимодействия между говорящими для того чтобы это взаимодействие носило логичный и 

смыслоразличительный характер. Одним из составных разговора является присутствие участников 

беседы во взаимном общении – говорящий и слушающий [4, 151]. 

Материалом для исследования послужили аудиозаписи спонтанной речи молодежи в возрасте от 18 

до 35 лет разнообразной профессиональной деятельностив так называемых ―полевых условиях‖. Целью 

работы было выявление особенностей разговорной речи молодежи, по этой причине нами не была 

целенаправленно сделана выборка по роду деятельности, месту рождению, полуинформантов. Так как 

описание фонетических и лексических особенностей в спонтанной речи молодых людей с учетом 

социолингвистических факторовявляется предметом исследования последующих работ.  

В большинстве случаев запись производилась скрытно, то есть испытуемые не знали, что их речь 

записывается. Это имело и свои плюсы и минусы. Плюсы состоят в том, что поскольку испытуемые не 

были информированы о записи, их речь была максимально естественной и неподготовленной, что 

позволяет нам говорить о высокой достоверности исследовательского материала [5, 86]. Важно отметить 

также, что в качестве испытуемых выступили друзья и знакомые  исследователей. В тех случаях, когда в 

качестве информанта выступал незнакомый человек, исследователь направлял беседу в нужное русло с 

целью получения необходимых данных. Минус подобных методов исследования состоит в том, что в 

некоторой степени были нарушены как этика научного исследования, так и  юридические права 

испытуемых.  Однако, в этом случае можно утверждать, что материалы исследования будут использовать 

только в научных целях и конфиденциальность гарантируется. Следующим этапом эксперимента 

являются транскрибирование и перцептивный анализ аудиоматериалов. Слуховой анализ аудиозаписей 

был выполнен самими исследователями как носителями казахского языка. В результате слухового 

анализа были выявлены следующие наиболее яркие лексические и фонетические особенности речи 

молодых носителей казахского языка: русские вкрапления в разговорной речи, неосознанное 

переключение языковых кодов (казахско-русское двуязычие), употребление слов с религиозным 

значением, признаки прогрессивно-регрессивной и прогрессивной ассимиляции, выпадение гласных и 
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согласных как в корне слова так и в окончаниях, стяжения в сложных составных глаголах, протяжность в 

речи уроженцев южных регионов Казахстана.  

Результаты по исследованию казахской звучащей речи имеют кактеоретическуютак и практическую 

значимость: материалы могут быть использованы на специальных курсах по теоретической и 

практической фонетике казахского языка, речевой культуре, аудиозаписи также могут послужить основой 

при создании звукового корпуса. 

Обсуждение. 

1.1. Лексические особенности. 

Анализ аудиоматериалов выявил следующие лексические и фонетические особенности спонтанной 

речи молодых людей. 

Несмотря на то, что молодые люди разговаривали на казахском языке, можно было наблюдать 

русские вкрапления в их речи. Иногда можно проследить использование не только отдельных русских 

слов, междометий, но и целые выражения и предложения: 

―Жаздаблаженство ғой!‖, 

―– Сосын олардың зрениясы мықты ғой! 

 – Ммммнасчет зрения сибирский здоровьеде бір бад бар екен. Для зрения алсай!‖,―Осы гель пальцы 

вообще ... я тоже это у меня после геля. У меня уже через две недели былааай ҿсіп кетті‖, ―Қыздардың 

слабостьтары ғой»,«Біздің Мадияр осыны любит‖, ―вроде қарасаныз кҽзір вроде ну что в этом 

такого да естественно‖, ―Мектепте жүргенде уже жанағы медиктер келеді тҽрбие сағатын 

жүргізетін‖,―Қаншама вирус кіргенде бұл с лимоном... это вода с лимоном‖, ―А че ҿздері звандайт да 

..напрямую неге шықпайды дейм‖,―Не знаю қырық мың қоса бер деді‖,―Че то сұрағым кҿбей кетті че 

то подозрительно наверное да‖,―Ну хотя бы10 бір 3 дейін ..хотя бы 2 дейін‖,―Біраз ойлану керек қой 

как руководитель.... че он говорит. А че на выходных не выходите анау-мынау‖, ―- 1900 тенге екінші 

класс 1800 3 класс 1400 почти 1500... 

– Давай... кешкеге алайын ба?‖, ―Например сен студенческий аласын или единый аласын просто 

қалаға келсен единый аласын‖.  

В Казахстане билингвальность является повсеместным, но характеризует только казахско-русское 

двуязычие. Это может быть в виде без эквивалентной лексики, синтаксических позиций и словоoбразова-

тельных моделей, максимально дистанцированных от первого языка билингва. Носители соединяют 

разные коды для решения коммуникативных задач. Особенно ярко билингвизм проявляется в молодеж-

ном языке. Отмечается соединение элементов двух языков: звондаймыз – созвонимся, умничатетпе – не 

умничай, мечтапсын – размечтался. В приведенных примерах корни слов русские, а аффиксы казахские. 

Обратный порядок (корень казахский, аффиксы русские) представляют следующие примеры: рахметики 

– спасибо, зрениесі  – зрение (в притяжательном падеже), слабостьтары (в притяжательном падеже) 

- слабость. Наиболее распространенные русские слова и междометия, встречающиеся в казахской речи: 

короче, также, ваще (вообще), еще вот, че (что), ну че (ну что), например, тоже, значит, просто, 

кстати, там (тама)и т.п. Данные примеры показывают нам, что для речевого поведения населения 

многих областей республики характерны культурная интерференция и интеркаляция.  

Учитывая тот факт, что в Казахстане присутствует больше казахско-русское двуязычие, то 

необходимо отметить что здесь имеет место так называемое совмещенное двуязычие. При таком виде 

двуязычия речь на языке, который билингв знает хуже ―строится с использованием средств первого 

(основного) языка», что собственно и происходит в Казахстане. В Казахстане на сегодняшний день 

присутствует часть населения, которая не владеет «литературной формой родного языка, ограничивается 

при общении разговорной или просторечной формой казахского языка‖ [6, 11]. В этом случае как раз мы 

можем говорить о совмещѐнном двуязычии.Однако, билингв может обращаться к средствам второго 

языка и по иным причинам, например, ―какое-то слово 2-го языка ему кажется более выразительным, или 

более понятным собеседнику, или просто по инерции речи на 2-м языке, или, наконец, потому, что в его 

сознании оба языка более или менее слились в один‖ [7, 172]. Примеры, приведенные выше 

подтверждают данное утверждение. Молодежь неосознанно переходит на русский язык и причиной 

этому явлению не недостаточное знание казахского языка, а скорей языковая привычка.  

На сегодняшний день существует  мнение, что билингвизм имеет свои отрицательные последствия. 

Здесь имеется ввиду, что двуязычие это шаг к языковому вырождению или, по крайней мере, грозит 

потерей престижа того или иного языка. Известно, что в большинстве случаев исчезновению языку 

предшествует билингвизм и обширное переключение кодов. Но есть еще один момент, который 

необходимо учитывать при двуязычии – это использование так называемого ―словесного салата‖ в 
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особенности подрастающим поколением, то есть это те случаикогда употребляются элементы из первого 

и второго языков [8, 58]. 

С другой стороны, знание нескольких языков является преимуществом в многоязычном обществе, 

особенно в эпоху интеграции и расширении политических, экноимческих и образовательных границ. И 

тогда переключение кодов может служить в качестве удобного социального навыка. Выбор того или 

иного кода стоит за самим носителем языка [9, 113]. 

Рассматривая речь молодежи в гендерном аспекте то можно отметить выявленные особенности речи 

мужчин. Интонация мужчин более резкая, а речь  жесткая и обрывистая, и содержит больше нецензурной 

лексики, жаргонов: ―… (нецензурное слово) Мынау җуады ғой....‖. Слово ―җуады‖ является жаргоном в 

современном казахском языке, часто употребляемый молодыми людьми и одновременно является 

калькой с русского языка от слова ―гнать‖, что значит ―вести себя неадекватно, быть ненормальным, 

сумасшедшим‖. Мужчины в речи употребляют больше команд, приказов, в то время как девушкам и 

женщинам свойственны «более мягкие формы выражения». Также мужчинам характерно открытое 

выражение своих взглядов и мнения, к примеру: ―Біраз ойлану керек қой как руководитель.... че он 

говорит. А че на выходных не выходите анау-мынау‖. Женщины не всегда чувствуют комфортно в 

проявлении себяво время конфликтной ситуации [10, 60]. 

Часто в речи в современном казахском языке употребляют такие выражения как ―Җҧдай бҧйырса‖, 

―Алла жазса‖: ―Шүкір жақсы кҿшті...орналасватыр ...короче жиырма бірі Асландар барады құдай 

қаласа‖, ―Ничеқұдай деп ҿздерін қалайсындар?‖. Данный факт связан с тем, что среди молодых людей  

исламская религия, чтение намаза, посещение мечети и соблюдение поста приобретают все большую 

популярность, что естесвенным образом проявляется в речи. Если говорить об исламе, то его влияние на 

общественную жизнь казахстанцев становится все более очевидным. Исламизации в большей степени 

подвержена молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Хотя социологи Казахстана больше склонны говорить о 

―реисламизации, то есть о том, что благодаря доступности новых религиозных знаний многие открывают 

для себя ислам заново‖ [11]. 

1.2. Фонетические особенности. 

Наиболее характерными фонетическими признаками казахской разговорной речи являются такие 

особенности, как озвончение, выпадение гласных в корне слова, фонетическое сокращение слова, 

протяжность речи. 

Значительное ускорение темпа речи приводит к тому, что вречевой цепи сокращаются слова, 

проглатываются звуки либо происходит их фонетическая модификация: вместо слова―җазір‖ 

употребляется ―кҽзір‖ или ―кҽз‖―Кәз кім қарайды?‖ (Кто на это сейчас смотрит?).   

На примерах сложных глаголов можно заметить редуцирование окончаний основных глаголов и их 

сращение с вспомогательными глаголами:―Сол тағда бір апта қосылыпты (қосылып еді) он алты апта 

оқисындар патамушто кҿп мейрамдар оқымай ғалды солардың (неразборчиво)‖, ―Қазір он үшінші апта 

болватыр (болып жатыр) ғой ия?‖,―Шүкір жақсы кҿшті...орналасватыр (орналасып жатыр) 

...короче жиырма бірі Асландар барады құдай қаласа‖,  

В потоке речи имеет место выпадение гласных в корне слова или окончаний, вместе с тем и 

сращение слов: ―Сонда біз нешесінейн (нешесіне дейін) оқимыз?‖, ―Сол тағда (тағы да) бір апта 

қосылыпты‖, ―Он бір он екі он үш он тҿрт он бес мне (міне) мнау (мынау) мейрам болды онда гейін 

мнау (мынау) он алты он тоғызы гүні‖. 

Также в речи наблюдаются признаки прогрессивно-регрессивной ассимиляции, когда имеет место 

взаимоуподобление соседних звуков: ―Да одан гейін (кейін) жоқ па? Одан гейін (кейін) ....кешкі он он 

тоғыз тоғызда бар‖ [11, 78], [12, 39] прогрессивной ассимиляции, когда происходит влияние предыдущего 

звука на последующий звук―Он бір он екі он үш он тҿрт он бес мне (міне) мнау (мынау) мейрам болды 

онда гейін (кейін) мнау (мынау) он алты он тоғызы гүні (күні)‖,“Сол тағда бір апта қосылыпты он алты 

апта оқисындар патамушто кҿп мейрамдар оқымай ғалды (қалды)....‖ [11, 78], [12, 39]. 

Также по произношению испытуемых можно было определитьих региональную принадлежность. К 

примеру, был записан телефонный разговор девушки из местности Сарыагаш и диалог с таксистом 

уроженцем г.Шымкент (что в Южном Казахстане). В своей речи девушка вместослова ―мына 

жаҗта‖(характерно для жителей северных и центральных, восточных регионов Казахстана) употребляла 

«мынаяҗҗа»: ―Мынаяққа (мына жаққа) келе берініз....‖, ―Жұмыс істей алмайды олар мынаяқта (мына 

жақта)‖,―Аааояқта(ол жақта) бұзық‖.  

Также такие узнаваемые глаголы повелительной формы как “қойсай” (қойшы) и “барсай” (баршы) 

сразу же говорят о том, откуда родом человек. На юге речь немного протяжнее, чем, скажем, на севере 
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или западе Казахстана. Северянин, к примеру, рассказывая анекдот, скажет ―қоян ағаштың ішінде 

жүгіріп бара жатыр‖ (заяц бежит по лесу), в Шымкенте скажут ―қоян ағаштың ішінде жүгіріііiiiііп 

бара жатыр‖. 

В целом говоря о редуцированных формах можно сказать, что ―общеевпечатление о них таково, что 

они лежат целиком в лоне устной речи, отражают разговорную специфику в письменных текстах и 

свидетельствуют о снижении культуры речи, свойственномсовременному социуму‖ [13, 17]. 

Заключение. 

Таким образом, интерес к языку молодежи объясняется тем, что молодежь является частью общества, 

оказывает свое влияние на него и вносит свои нововведения. Более того язык молодежи воздействует на 

общеязыковой стандарт. 

Проанализировав аудиозаписи, мы пришли к выводам, что в современном казахском языке 

присутсвуют свои особенности: наличие русских вкраплений и междометий, что является естественным 

явлением в условиях двуязычия Казахстана. Известно, что при продолжительных языковых контактах со 

временем большая часть населения начинает понимать и разговаривать на языке своих соседей. Таким 

образом, языковый контакт осуществляется через ―индивидуальное двуязычие (или билингвизм) какой-то 

части говорящих, что и создает ситуацию двуязычия‖. Что собственно и произошло на территории 

Казахстана, в особенности местах, которые граничат с Российской федерацией.  

Что касается фонетических аспектов, можно отметить фонетические редукции в словах, в частности 

глаголах. Произношение дает нам информацию о региональном происхождении испытуемых. Еще одна 

особенность, которую хотелось бы отметить, это малое количество или отсутсвие сленгов и иноязычной 

лексики в речи.  

Особого внимания заслуживают редуцированные формы, и в современной лингвистике  следует 

изменить свое отношение к ним и «признать их фактом эволюции языка», поскольку без знакомства с 

такими формами аудирование  казахской речи и также чтение текстов на казахском языке может быть 

затруднительным [13, 19-20]. Результаты исследования имеют большое практическое значение так как 

могут быть использованы на занятиях по культуре речи для студентов гуманитарных специальностей, 

практической фонетики казахского языка, также аудиоматериалы записанной разговорной речи в 

дальнейшем могут быть применены в создании звукового корпуса казахского языка.  

Хотелось бы отметить, что данная статья лишь попытка осветить те яркие особенности, которые 

характерны для речи современной казахоязычной городской молодежи.   

Однако, в дальнейших исследованиях нам предстоит дать полную характеристику тем особенностям, 

которые имеют место в фонетическом аспекте разговорной речи молодежи. В частности, выделить 

различные позиционные и комбинаторные фонетические модификации, какие фонетические изменения 

действуют с разной степенью интенсивности, также одной из задач исследования это выявить 

социофонетические особенности спонтанной речи в зависимости от социальных характеристик таких как 

пол, возраст, социальный статус, региональная принадлежность, образование  и род деятельности.  
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Аңдатпа 

Бҧл маҗалада жалпы тҧраҗты сҿз тіркестерінің маңызы мен сҿйлеу актісіндегі орны кҿрсетіледі. 

Фразеологизмдер җҧрамындағы тҧтастыҗ пен бірлік туралы сҿз болып, фразеологизмдердің екі мағынасы 

туралы, яғни сала мен җордың аражігі ажыратылады. Ҽрбір тҧраҗты сҿз тіркесінде сол халыҗтың ҧлттыҗ 

танымы мен менталитетінің, салт-дҽстҥрі мен ҽдет-ғҧрыпының саҗталғандығы җозғалады. Тҧраҗты сҿз 

тіркестерінің прагматикасы да айтылып, сҿздің кҥштілігі мен җҧдіретіне ыҗпалы кҿрсетіледі. Одан ҽрі 

җазаҗ жҽне ағылшын тілдеріндегі фразеологизмдерге шолу жасылынып, сан компоненттерімен җҧрылған 

бірнеше мысалдар талданады. Ағылшын тілі мен җазаҗ тіліндегі бір санына җатысты  тҧраҗты тіркестердің 

ерекшеліктері кҿрсетіледі. Бірден онға дейінгі сандардың активтілігі җос тілде де айҗын аңғаратынды-

лығы айтылып, кҥнделікті тҧрмыстағы аса җажеттілігімен җоса, фразеологизмдер тҥзудегі маңыздылығы 

сҿз болады. 

Кілт сӛздер: фразеологизм, прагматика, сан, лингвомҽдени сипат 
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FEATURES OF USE  PHRASEOLOGICAL UNITS WITH NUMERIC COMPONENT IN KAZAKH 

AND ENGLISH LANGUAGES 

 

Abstract 

This article discusses the features and differences of phraseological units in a speech act. It also speaks of 

pragmatics, the unity and integrity of idioms in the vocabulary of every nation. Idiom is a steady phrase that has 

its meaning in sentences only in established form. The article provides examples with numerical components in 

the English and Kazakh languages, as well as writing about the properties of idioms reflecting the mentality, 

traditions and culture of each nation. It was reviewed on the idioms with the numerical component ―one‖ in 

English and Kazakh languages. Numbers from one to ten are very actively used  in everyday terms and in the 

phraseological units of both languages. 

Key words: idiom, pragmatics, number, linguacultural aspect 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  С  ЧИСЛОВЫМ 

КОМПОНЕНТОМ В КАЗАХСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В данной  статье рассматривается особенности и различия фразеологизмов  в речевом акте. Так же 

говорится о прагматике, об единстве и целостностях  идиом в лексике каждого народа. Фразеологизм 

является устоичивым словосочетанием, которое имеет свой смысл в предложениях только в устоявшейся  

форме. В статье приводятся примеры с числовыми компонентами в английском и казахском языках, так 

же пишется о своиствах фразеологизмов отражающие менталитет, традиции и культуру каждой нации. 

Был сделан обзор на идиом с числовым компонентом «один» в английском и казахском языках. Числа от 

одного до десяти очень активно используются и в бытовом  плане и  во фразеологизмах обоих языках. 

Ключевые слова: фразеологизм, прагматика,число, лингвокультурологический аспект 

 

Кіріспе. Фразеологизмдер сҿзді жандандырып, тілімізге ҿткірлік сипат, ҧлттыҗ ажар беретін стильдік 

мҽні айрыҗша җҧрал болып саналады [1,123]. Фразеологизм дегеніміз формасы жағынан синтаксистік 

җҧрылымдармен ҧҗсас біраҗ олардай жалпы заңдылыҗҗа сай сҿйлеу кезінде жасалмай, даяр җалпында 

җайталап җолданылатын семантикалыҗ жҽне лексика-грамматикалыҗ җҧрамы тҧраҗты сҿз тіркестері мен 

сҿйлемшелер [2,184].  

Тҧраҗты сҿз тіркестері – кез келген халыҗтың ҿткені мен бҥгінгісінің тарихы. Кҿркемдігімен, аса 

айшыҗтығымен, айтылмаҗ ойдың прагматикасына ҽсер ететін кҥштілігімен ерекшеленді. Фразеологизм-

дер алуан тҥрлі компоненттермен җолданылып, сан тҥрлі болып келгенімен, барлығын тҥйістіретін ортаҗ 

белгісі – тҧжырымдылыҗ болып табылады. Сҿздің мҽйегін келтіріп, ажарын ашып, җорытынды ой беру 

ҥшін җызмет етеді. Айтылған ойды дҿп беріп, діттеген маҗсатҗа жету ҥшін сҿйлеу актісіндегі җолданы-

латын фразеологиялыҗ тілдік бірліктердің атҗаратын җызметі мен кҿтеретін жҥгі аса ауыр. Соншама 

ғасырлар мен жылдарды басынан ҿткеріп, халыҗ санасында ҽбден шыңдалып, шынығып, саф алтындай 

екшеліп, җҧйылу мен ҿңдеуден ҿтіп, җолданыста орнығады. Тіліміздің  аса сҧлулығы мен ҽсемдігі туралы 

Рабиға Сыздыҗ ―Тоғау тоҗсан җызыл тіл...‖ маҗаласында: ―Җазаҗ ҽдеби тілінің ҧлттыҗ белгілері, біздіңше 

мыналар: 

1) басынан бай ауыз ҽдебиеті тілі мен ауызша туып, ауызша тарған поэзия тілінен алынған ҧзаҗ 

дҽстҥрі тіл екендігі; 

2) аса бейнелі образды тіл екендігі, яғни бейнелі  фразеологизмдерің молдығы, теңеулердің активтілгі 

т.б; 

3) лексикасы бай тіл екендігі ,яғни синонимдердің кҿптігі, халыҗтыҗ терминологияның ,жарыспалы 

җатардың молдығы; 

4) лексикалыҗ , грамматиклыҗ мҥмкіндігі кҥшті тіл екендігі, яғни сҿз жасау тҽсілдерінің икемділігі; 

5) җазаҗ халҗы мекендеген барлыҗ аймаҗҗа ортаҗтыҗ җасиетінің кҥштілігі, яғни диалектілік ерекше-

ліктерінің кемде кем жҧмсалуы'' [3,56] – деп кҿрсете келе, лексика җоры аса  бай җазаҗ тілінің ерекше 

җуаттылығын айтады. Шетелдік кез келген тілдін кез келген сҿзіне балама табылатын җазаҗ тілінің 

тҧраҗты тіркестерінің молдығы мен аса айшыҗтығы да таңдай җаҗтырады. Җазаҗ тілінің лексикалыҗ җоры  

мен тҧраҗты сҿз тіркестері базасы кез-келген мҽліметті еш җиындыҗсыз бере алатын дҽрежеде. Тіл 

байлығы,ауыз ҽдебиетінің ерекше молдығы, аса кҿркем де бейнелі тілдің кҥштілігі мен сҧлулығы, кез 

келген сҿздің баламасына негіз бола алатын лексикалыҗ җордың асыл җазынасы іспетті. 

Негізгі бӛлім. 

Тҧраҗты сҿз тіркестерін зерттеген ғалымдар "Фразеология деген термин негізінен екі тҥрлі мағынада 

җолданылады. Бірінші мағынасы тілдегі тҧраҗты тіркестерді зерттейтін тіл білімінің саласы деген ҧғымда 

җолданылады. Екіншісі-бір тілдегі фразеологизмдердің тҧтас жиынтығы дегенді білдіреді. Фразеология 

жеріне жеткізе зерттеліп біткен ғылым деп айтуға болмайды. Мҧның шешілмеген даулы мҽселелері ҿте 

кҿп. Сондыҗтан да соңғы жылдарға дейін мҧны жеке пҽн ретінде арнайы зерттеулер тым аз болды. 

Кҿбінесе лексикалыҗ җор ретінде сҿз байлығы деген топҗа жатҗызылып, лексиканың кҿлемінде тексеру-

мен шектеліп келгендігі мҽлім. Фразеологизмдердің ҿз алдына дербес лингвистика саласы екендігін 
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танытатын негізінен ҥш тҥрлі басты белгісі бар. Олар:1) даяр җалпында жҧмсалу белгісі 2) мағына 

тҧтастығы 3) тіркес тиянаҗтылығы [4,81]" дейді. 

 90  ж. дейін тҧраҗты сҿз тіркестері лексикологияның зерттеу нысаны деңгейінде  ғана, лексикалыҗ 

җор есебінде саналынып келді. Җазіргі таңда кҿптеген ғалымдар тҧраҗты сҿз тіркестерін таным деңгейінде 

адамның сана-сезімі, эмоциясы мен кҿңіл-кҥйінің кҿрінісі деңгейінде җарастыруда. Расымен де тҧраҗты 

сҿз тіркестерінің ҿн бойында халыҗтың ҽр дҽуірдегі, ҽр сала мен ҽр җабатындағы тарихы, дҽстҥрі, салт-

cанасы мен мҽдениеті жасырынған. Фразеологизмдер халыҗтың ауызша сҿзінен бастау алып, екшеліп, 

еленіп, бҿлшектеп бҥтінге айналып, тҧтастыҗ сипатты иеленіп, біздің дҽуірге дейін жеткен. 

Тіл біліміндегі кҿркемділік, ҽуезділік, кҿркем ҽдебиеттегі оҗырманның эстетикалыҗ талабына  жауап 

беретін негізгі җҧрал- фразеологизмдерді лингвмҽдени тҧрғыдан салыстыра зерттеу ҿте җажет мҽселердің 

бірі. 

―Сҿз сҿйлеу ҥшін жасалмайды. Сҿйлеу айтылғанды орындату ҥшін,сендіру ҥшін,маҗсатҗа жету ҥшін 

жасалады. Адресант адресатты ҿзіне иландыруы басты маҗсат болып табылады. Бҧл маҗсатҗа жету ҥшін 

айтушы тыңдарманның деңгейіне тҥсуі, не кҿтерілуі керек‖ [5,67]. Сҿз ҿтімді болу ҥшін, маҗсатына жету 

ҥшін, орындалуы ҥшін, сҿздің экспрессивті – эмоционалды реңкін ашу ҥшін җолданылатын тіл білімінің 

ҥлкен саласы фразеологизмдердің орны аса ерекше. Осы орайда, җазаҗ тілі мен ағылшын тілдерінде 

җолданылатын сан компонентті фразеологизмдердің сан алуан екендігін баса айтҗымыз келеді. 

Бҥгінгі таңда җазаҗ-ағылшын тҥсіндірме, фразеологиялыҗ сҿздіктерінің кҿптен пайда бола бастауы, 

җазаҗ ағылшын тілдерін салыстыра зерттеген ғылыми жҧмыстардың, монографиялыҗ еңбектердің кҿбеюі 

җазаҗ тілі мен ағылшын тілдеріндегі сан компонетті фразеологизмдерді жан-жаҗты зерттеуге мҥмкіндік 

беріп отыр. 

Җҧрамы жағынан да, җҧрылысы жағынан да бірінен бірі алшаҗ болып есептелетін җазаҗ тілі мен 

ағылшын тілдеріндегі нумеративті фразеологизмдерді салыстыра зерттеудің маңызы зор. Себебі, сан 

җатысы бар тҧраҗты сҿз тіркестері екі тілде де бар сҿздік атаулының ең кҿнеден жалғасып келе жатҗан 

җабатын җҧрайды. 

―Нумератив‖, яғни, сан термині латын тілінің ―numeration‖, баламасы – есепке җатысты тҥсініктер 

мен ҧғымдардың тобы.Есептерді тудырушы ҿлшем дейтін болсаҗ, нумератив ҧғымы сан сҿзімен 

ҧштасып, ҿлшемнің җҿрінісі болып табылады. Бҧл туралы Дмитриев " Где зависимое имя существи-

тельное определяет стержневое слово характеризует его количественно, а не качественно такие 

существительные в тюркологической литературе называются нумерамивными словами"дейді. [6, 92]       

Ағылшын тілі ҥнді европа тілдерін семьясының герман табына жатса, җазаҗ тілі Алтай тілдері 

семьясының тҥркі тобына жатады. Маҗалада җҧрылысы жағынан да, җҧрамы жағынан да бірінен бірі 

алшаҗ җазаҗ тілі мен ағылшын тілдерінің сан бҿлікті фразеологизмдері туралы сҿз җозғалып отыр.   

Диахрондыҗ тҧрғыдан җарасаҗ, сан компонетті тҧраҗты сҿз тіркестері җазаҗ тілінде аса молынан 

ҧшырасады: бір биедан ала да, құла датуады, бір от жағып, түтін түтетті, бір кҿш жүрді, бір 

тайпалы ел, бір шыбықпен айдады, бірінің етін бірі жеді, бірішек болды, екі тізгін, бір шылбыр(ел 

жұрттың кҿшбасшысы болу), үш қайнаса сорпасы қосылмайды(мүлде бҿлек), үш тоғыз (үш топ 

сыйлық), тҿрт арыстың баласы (бүкіл ел мағынасында),тҿрт түлігі сай болды (малға байыды),бес 

саусақтай білді(жетік білді), бес биенің сабасындай (толық), бес тиынтұрмадыт.б. 

Осы жайында К.Кҥркебаев есептік җҧрылым жасайтын сҿздерді талдай келе, "Бҥгінгі тіліміздегі 

фразеологизм сҿздердің кҿпшілігі о баста еркін сҿз тіркесі болған деген җағидаға сҥйенсек , бір жҧтым су, 

бір асым ет, бір тілім нан, бір салым шай сияҗты ҿлшемдік мҽні бар тіркестер ертеде еркін сҿз тіркесі 

болған деп җарауымызға болады" [7,47] дейді. 

Яғни, бҧл сияҗты тіркестер ертеден бері җазаҗ халҗы ҧғымында ҿлшемнің сандыҗ кҿрсеткіші 

җызметін атҗара келе, ҧлт санасына бекіп, тҧраҗталып кодтыҗ сипат алған. 
Җос тілдің тҧрҗаты тіркестерін саралай келе, лингвомҽдени аспектідегі сандар ҧғымына жасырынған, 

ҽсіресе «бір» санына җатысты тҧраҗты тіркестердің молынан ҧшырасатынын аңғардыҗ. Бір ҧғымы җазаҗ 
тілінде кҿп жағдайда жалғыздыҗ, жекелік мағынасында җолданылып, жағымсыз реңкте айтылады. Сан 
есім жеке тҧрғанда абстрактылы ҧғымды білдірсе, зат есіммен тіркесіп,заттың санын, мҿлшерін кҿрсетеді. 
―Бір лексемасы – ондыҗ жҥйенің ішіндегі ең  кҿп фразеологизмге ҧйытҗы болатын сан. Бір санының 
когнитивті мҽні Алланың, жаратушының жалғыздығымен байланысты. Жалғыздың жары җҧдай. Жалғыз: 
тек бір ғана ҿзі ғана, дара жалҗы‖ [8,47]. Ал ағылшын тҧраҗты сҿз тіркестеріндегі бір, керісінше, кҿбіне 
жағымды мҽнде кҿрініс табады. Тҧлғаның жекелік, даралыҗ, ерекшелік келбетін кҿрсетеді. Бҧл 
ерекшеліктер җазаҗ лингвомҽдениетіндегі жалпылыҗ пен ағылшын лингвмҽдениетіндегі жекелік ҧғымына 
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байланысты. Мысалы, җазаҗ тілінде: бір ағаш орман емес, біреудің үні шықпас, ағылшын тілінде: а 
number one;  look after number one; one and only; 

Сонымен җатар Сеитва ―В казахском языке очень активно выступают в своем составе 
фразеологизмов как стержневой компонент числительные ҥш (три), жеті (семь), тоғыз (девять), җырыҗ 
(сорок). Многими исследователями это объясняется главным образом, экстралингвистическими 
факторами, как: религия, традиция, обряды и т.д‖ [9,360] дейді. 

Бірден оңға дейінгі сандар маңыздылығымен, кҥнделікті тҧрмыста җолданылатын активтілігімен 
җоса, тҧраҗты сҿз тіркестерінде де ерекше молынан кездеседі. Ҽсіресе, бір, екі, ҥш, тҿрт, жеті, тоғыз, мың, 
жҥз, миллион сандары екі тіл  фразеологизмдері җатарында молынан ҧшырасады. 

―Наибольшую активность в образовании ФЕ проявляют числа 1,2,4,7,0 которые в составе 
фразеологических единиц теряют значение количества, счета, порядка и национальные особенности 
миропонимания, мировидения народа. Анализ характера взаимодействия лексического значения 
числительного с общими значением ФЕ в тюркских языках позволяет выделить некоторые особенности 
компонента-числительного; 

1) в ФЕ числа условно обозначают малое  или большое количество чего-либо, этим они выполняют 
преимущественно символическую функцию и обладают рядом стилистических черт-образностью, 
эмоциональностью 

2) числа употребляются для характеристики явления, предмета или лица; 
3) в основу ФЕ заложены сакральные значения чисел‖ [10,65]. 
Қорытынды 
Җатысымдыҗ бірлікте кездесетін тҧраҗты сҿз тіркестері ҿн бойына сан алуан тарих пен дҽстҥрді, 

ҧлттыҗ ерекшелікті жинаҗтаған.Сол ҧлттың мҽдениеті мен салт-санасы, тҧрмыс ету ерекшелігі,сан 
ғасырлыҗ тҽжірибесі мен пайымы,тҥйгені мен ҧстанымы жатады. Б.А. Ларин ―фразеологизмдер җоғамдыҗ 
ҿмірді, халыҗтың дҥниеге кҿзҗарасын, сол җоғамдағы идеологияны бейнелеп тҧрады‖ [11 ,3-4] - деді.―Тіл 
мҽдениетінде саҗталған ҽдет-ғҧрыптар мен салт-саналар іздерін фразеологизмдер җҧрамынан кездестіруге 
болады. Кез келген фраземаның пайда болуының мотиві бар екені,ол мотивтің кҿздері кейде белгілі 
болса, кейде уаҗыт кеңістігіне орай оларды дҿп басып ашу оңайға тҥспейді. Осы халыҗтың ҧрпаҗтан-
ҧрпаҗҗа архисемалыҗ код ретінде жалғасып, бҥгінгі кҥнге дейін саҗталған ҽдет-ғҧрыптарда да 
фразеологизм мотивінің іздері айҗын байҗалады. 

Тілдік таңбаның ерекше тҥрі болып табылатын фразеологиялыҗ бірліктерде ҧлттың мҽдени жеміс-
тері, яғни халыҗ ауыз ҽдебиеті, діни философиясы, салт-дҽстҥрлері, ҽдет-ғҧрыптары, мифологиялыҗ 
дҥниетанымы кҿздерінің іздері жатады. Фразеологиялыҗ бірліктердің халыҗ данышпандығы мен 
шарасының сол халыҗтың тарихи дҥниетанымының жҽне тҽжірибесінің ассоциацияларынан кҿрінетіні 
дҽлелденді. Фразеологизмдердегі ҽдет-ғҧрып кҿздерін дҽлелдей тҥсетін тілде материалдар саны мен 
фактілер аз емес‖ [12,127]. 

Тілдік жҥйедегі тҧраҗты сҿз тіркестері сҿз, сҿз тіркестерімен тығыз байланысты. Алайда, фразео-
логизмдер мағына тҧтастығымен, тҧраҗтылығымен, дҽлдігімен ерекшеленеді. 

Маҗалада җҧрамында сан есім бҿлігімен жасалған фразеологизмдерге аса мҽн беріліп отыр. Тілдік 
тҧрғыдан алып җарағанда, сандар есептік җызмет  атҗарады, ҽрі сануға җажетті таңба болып табылады. Ал 
ҧлттыҗ, танымдыҗ  тҧрғыдан келсек, сандар җандай да бір ҧлттың лингвомҽдени сипатын кҿрсететін киелі 
сандар символына ҧласады. 

Соңғы жылдары тҧраҗты сҿз тіркестерінзерттеу тіл білімінің җарҗынды зерттелініп келе жатҗан бір 
ҥлкен бҿлігі. Дегенмен фразеологизмдерді лингво-мҽдени аспектіде салыстыра зерттеудің ҿзектілігі мен 
җажеттілігі кҥнбе кҥн артуда. "Изучение фразеологии как отражения менталитета определенного этноса 
имеет огромное значение, поскольку становится важнейшими средством концептуального членения и 
освоения мира" [13,98]. 
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ТҮРІК  ЖӘНЕ  ҚАЗАҚ  ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРІНДЕГІ  ТАРИХИ  БАЙЛАНЫСТАР 
 

Аңдатпа 
Туыстас җазаҗ жҽне тҥрік тілдерінің тарихи тамырластығы жайлы тарихи аҗпараттар  тілдің терең 

җабаттарынан орын алған. Ол аҗпараттарды бҥгінде біз осы екі тілдегі фразеологизмдердің җҧрамын  
мҽдени җырынан салыстыра зерттеу барысында аңғарамыз. Сол арҗылы ҽр тҥркі халҗының ҿзіне ғана тҽн 
ерекше болмыс-бітімін, җасиеттерін, екі халыҗтың негізгі менталдыҗ айырмашылыҗтарын, ерекше ойлау 
жҥйесін, яғни менталитетін   ажыратуымызға болады. Бҧл маҗалада җос халыҗтың фразеологизмдерінде 
тҧраҗталып җалған осындай мол аҗпарат жайлы сҿз етеміз. Себебі тіл халыҗ ҿмірінің айнасы.  Тҧрмыста, 
мҽдениетте пайда болған ҿзгерістер халыҗтың тілінде, сҿз маржандары – фразеологизмдерінде кҿрініс 
тапҗан. Демек, мҧндай фразеологизмдер тҥрік жҽне җазаҗ халыҗтарының тарих бойында жҥріп ҿткен 
жолынан мол мҽлімет беретін нағыз тарихи дерек кҿздер ретінде тереңдей зерттелуі җажет. 

Кілт сӛздер: тҥрік тілі, җазаҗ тілі, фразеологизм, тарих, мҽдениет, халыҗ. 
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HISTORICAL CONNECTIONS IN TURKISH AND KAZAKH PHRASEOLOGY 

 
Abstract 

Historical information about the historical related roots of the native Kazakh and Turkish languages occupy a 
deep place in the layers of the language. Today, this information is being studied in comparing the compositions 
of the phraseological structures of both languages from the point of view of cultural science.Thus, it is possible to 
distinguish the uniqueness, qualities of each Turkic people and mental features, a system of special thinking, the 
main differences of the two peoples in the mentality. In this article, we consider such extensive information that 
once formed in the phraseology of two peoples. Language is a mirror of the life of a people. Changes in life and 
culture also occurred in the language of the people, especially in phraseology, which are the pearls of each 
language. Consequently, such phraseological units require in-depth study as true historical sources, which provide 
tremendous information about the historical life of the Turkish and Kazakh peoples. 

Keywords: Turkish language, Kazakh language, phraseology, history, culture, people. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ТУРЕЦКОЙ И КАЗАХСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Исторические сведения об исторических связанных корнях родного казахского и турецкого языков 

занимают  глубокое место в слоях языка. Сегодня эти сведения изучаются сравнительнов составе 

фразеологических структур обеих языков с точки зрении культурологии. Таким образом, можно отличить 

уникальность, качества  каждого тюркского народа и ментальные особенности, систему особого 

мышления, основные отличия двух народов в менталитете. В этой статье мы рассматриваем о таких 

обширных сведениях, которые когда-то сложились во фразеологии двух народов. Язык – это зеркало 

жизни народа. Изменения в быту и культуре  происходили и в языке народа, особенно во фразеологии, 

которые являются жемчугом каждого языка. Следовательно, такие фразеологические единицы требуют  

глубокого изучения как истинно исторические источники, которые дают огромную информацию об 

исторической сложившейся жизни турецкого и казахского народов. 

Ключевые слова: турецкий язык, казахский язык, фразеология, история, культура, народ. 

 

Кіріспе. Ҽр халыҗтың ҿзіндік салт-санасы, елдік рухы алдымен оның тілінде таңбаланады. Этностың 

ҿзіндік дҥниетанымынан, тҧрмыс-салт ерекшелігінен туындаған арнайы сҿз җолданыстардың халыҗтың 

ҿткен ҿмірінде җандай мҽні болса, бҥгінгі ҿмір тіршілігіне тигізер пайдасы одан зор. Тамырын сан ғасыр-

лыҗ тарихтан алатын тҥркілік ҿркениеттің сабаҗтастығын, дҽстҥр жалғастығын аныҗтауға негіз болатын 

жҽне сонымен җатар жалпы тҥркі ҿркениеті мен тҥркілік бірегейліктің жаңарып, жаңғырып бҥгінгі кҥнге 

дейін жеткенін дҽлелдейтін, соларды ҿзектендіруге септігін тигізетін ҽдеби-мҽдени, рухани-тарихи 

атрибуттар мен материалдыҗ җҧндылыҗтар җазіргі мемлекеттік җҧрылымымызда шектеусіз мол. Осындай 

җҧндылыҗтардың җатарында тілде саҗталған деректердің де орны ерекше. Яғни тілде ҧлттың дҥние-

танымы, ҽдет-ғҧрпы, дҽстҥрлер жиынтығы, ҧлттыҗ мҽдениеттің ерекшеліктері – рухани ҿмірі кҿрініс 

тапҗан. Ғылыми ой-тҧжырымдардың негізінде халыҗ тілінің еншісі мҽдениетпен толығатынын, ҧлт 

мҽдениеті сол этностың тілінде саҗталып, болашаҗҗа аманатталатыны сияҗты астарлы ой-пікірлер туын-

дау тҿркіні тереңде жатыр. Сондай-аҗ оның мҽдениет тілдің ішкі җҧрылымдыҗ бҿлшегі деп җарастыруы 

да тіл табиғатын таныта тҥсумен җатар, жарыҗҗа шығып келе жатҗан ғылыми жаңалыҗтардың шығу 

тегіне арҗау болғаны сҿзсіз. Ал, мҽдениеттің кҿне, жаңасын, мҽдениеттің арғы-бергі тарихын сҿйлетуші 

де, жеткізуші де тек ана тілдің җҧдіреті екені ҽр халыҗтың ҿзіндік тҧрмыс-тіршілігі тілі арҗылы ҿрнекте-

луінен, мҽдениеті тіл арҗылы басҗа елге танылуынан тіл мен мҽдениет арасында ажырағысыз байланыс-

тың торабы бар екенінен кҿрінеді. Соның негізіндегі адамзаттың дҥниені тану мен ойлау арасындағы 

тҽсілінің тіл җҧрылысының байланыстылығын этнолингвистикалыҗ болжам ретінде баяндаудан туған 

―Сепир – Уорф болжамы‖ халыҗтыҗ тіл мен ҧлттыҗ дҥниетанымды танудың ғылыми алғышарты іспеттес 

болғаны – ғылымның жаңа сатыға аяҗ басҗандығының дҽлелі. 

Әдістеме. Маҗалаға җатысты материалдарды іріктеуде тҥрік жҽне җазаҗ тіліндегі зоонимдерге 

җатысты бірҗатар зерттеу еңбектері мен сҿздіктер негізге алынды. Маҗаладағы кҿптеген деректер 

М.Җашҗари жҽне Кҿнетҥркі сҿздігіндегі деректерге сҥйене отырып талданды. Жҽне де сол сияҗты тҥрік 

жҽне җазаҗ тілдеріндегі зоонимдерге җатысты материалдар сипаттамалы тҧрғыдан, җажетіне җарай тарихи 

салыстырмалы тҧрғыдан зерделенді. 

Нәтижелер. М.Җашҗари тҥркі тілдерінің сҿз тҿркінін зерттегенде оның этимологиясын алдымен сол 

халыҗтың мҽдениеті ыҗпал еткен тҧрмыс-тіршілігімен байланыстырады. Бҧл сайып келгенде, мҽдениет-

тің ҧлттыҗ сипатының тілдегі кҿрінісін, җоршаған дҥниені ерекше танып білу, ҧлттыҗ рухтың кҿрініс 

табуына, яғни тіл адамдардың рухының табиғатын аныҗтайды. Американдыҗ ғалым Э.Сепир: ―Тілдің бір 

тҧғыры бар. Ол мҽдениеттен тыс ҿмір сҥрмейді. Ол дҽстҥр болып жалғасҗан біздің тыныс тіршілігіміз 

мҥлде җабысып кеткен салт-дҽстҥр мен наным-сенімдерден арыла алмайды. Тілдегі лексика ҿзі җызмет 

етіп отырған мҽдениетті ҿз җалпында кҿрсетеді. Ол тҧрғыдан алғанда тілдің тарихы мен мҽдениет тарихы 

жапсарлас дамиды деуге болады‖, – деп аныҗтай келе, ҽр халыҗтың танымдыҗ ерекшелігі тек тілінің 

табиғатынан танылатынын кҿрсетіп, дҽлелдейді [1, 286]. 

Талқылау. Яғни, халыҗтың рухы мен мінез-җҧлҗын танып білуге болатын барлыҗ формалардың 

кҿрініс берер жолдарының ішінде – халыҗтың рухы мен мінез-җҧлҗының ерекшеліктерін бейнелей 

алатын да, оның җҧпияларына жол ашатын да тіл ғана. Тек тілдік деректердің негізінде ғана біз бҥгінде 
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территориялыҗ бірлігі жоғалғанына җарамастан тҥркілік негізін саҗтап отырған җазіргі тҥрік жҽне җазаҗ 

тілдеріндегі мҽдени-танымдыҗ ортаҗтыҗтарды аңғарамыз. Ҽсіресе, ондай танымдыҗ ортаҗтыҗтардың 

діңгегі негізінен фразеологизмдер мен маҗал-мҽтелдерде жаҗсы саҗталып җалған. Мысалы, тҥрік тілінде 

―kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle‖ җазаҗ халҗындағы ―җызым саған айтамын, келінім сен тыңда‖ 

мҽтелімен җҧрылымдыҗ жағынан да, мағыналыҗ жағынан да бірлігін жоғалтпаған. Демек тҥркілік мҽде-

ниетте жаңа тҥскен келін балаға деген кҿзҗарас бірлігін танимыз. 

Тағы бір тілдік дерекке назар аударайыҗ. Ҽдетте, тҥрік тілінде  ит сҿзін ҽдеби тілде кҿпек сҿзі 

ауыстырғаны белгілі. Ал, җазаҗ тілінде керісінше кҿпек сҿзі ҽдеби тілдің шеңберінен тыс җалады. 

Мысалы, җазаҗ тілінің диалектологиялыҗ сҿздігінде кҿпек сҿзіне мынадай тҥсінік берілген: КҾПЕК, 1. 

(Гур., Маңғ.; Шығ. Җаз., Ҧлан; Җараҗ.; Тҥрікм., Красн.) тҿбет ит. Былтыр біздің дҽу бір к ҿ п е г і м і з бар 

еді [2, 86]. 

Елдер мен елдердің, халыҗтар мен халыҗтардың соғысып немесе бітісіп, алысып немесе берісіп, 

бағынып немесе басым болып, байланыстарға тҥсуінің ҿзі җолҿнер туындыларының атауында да сайрап 

тҧрады. Мҽселен, оғыздың сельджук тайпасы Византия империясын җҧлатып, Константинопольді 

Ыстамбул атты астана етіп, Османлы сҧлтандығын җҧрғанда Алтай таудан шыҗҗан, Кҿкбҿріден жараған 

тҥріктерміз дегенді білдіру ҥшін оларша кҿпек, бізше тҿбет иттің басын металдан җҧйған теңге аҗшаның 

бетіне бедерлеген кҿрінеді. Ол кейін орыс елінде теңгені – деньга, кҿпегі – копеек болып кетті. Ал, ит сҿзі 

семалыҗ жағынан тҥрік тілінде җазаҗ тіліне җарағанда лексиканың тҿменгі җабатынан орын алатыны 

байҗалады. Соған җарамастан тҥрік тіліндегі ―İt ürür kervan yürür‖ мҽтелі де җазаҗ тіліндегі ―ит үрер, 

керуен кҿшер‖ мҽтелімен мағыналыҗ җана емес, җҧрылымдыҗ та бірлігін жоғалтпаған. Яғни, җазіргі тҥрік 

ҽдеби тілінде жеке җолданыста жоҗ ит сҿзі мҽтелдің җҧрамында саҗталып отырғанының ҿзі бҧл екі 

халыҗтың терең тарихи тамырластығының кҿрінісі болса керек.  

Ҽсіресе, заман тынысын бойында саҗтап җалған сҿз маржандары, халыҗ тілінде ҽбден тҧраҗталып, 

екшелген фразеологизмдердің бойынан біз туыстас халыҗтардың тарихынан, мҽдениетінен мол хабар 

аламыз. Ҿкінішке орай, туыстас халыҗтардың фразеологизмдері, соның ішінде тҥрік жҽне җазаҗ тілінің 

фразеологизмдері, бірлі-екілі сҿздіктерді атамағанда, ҽлі кҥнге жан-жаҗты салыстырылып зерттелмей 

келеді. Туыстас җазаҗ жҽне тҥрік тілдерінің фразеологизмдерін мҽдени җырынан салыстыра зерттеу 

барысында ҽр тҥркі халҗының ҿзіне ғана тҽн ерекше болмыс-бітімін, җасиеттерін, екі халыҗтың негізгі 

менталдыҗ айырмашылыҗтарын, ерекше ойлау жҥйесін, яғни менталитетін ажыратуымызға болады.   

Халыҗ тарихындағы мҧндай җҧбылыстар сол халыҗтың тілдік деректерінде маҗал-мҽтелдері мен 

фразеологизмдерінде тҧраҗталып җалады. Себебі тіл – халыҗ ҿмірінің айнасы.  Тҧрмыста, мҽдениетте 

пайда болған ҿзгерістер халыҗтың тілінде, сҿз маржандары – фразеологизмдерінде кҿрініс тапҗан. 

Сонымен җатар, тҥркі халыҗтарының кейінгі тарихи даму жолындағы бастан кешкен оҗиғалары, кейінгі 

кҥн кҿріс тҽсілі, тҧрмысы, орналасҗан жер жағдайы барлығы да тҥркі халыҗтарының фразеологизмдерін-

де ҿлшеусіз ізін җалдырып, ҿрнегін салған. Содан болар, екі тілде бір мағынада жҧмсалатын фразео-

логизмдер халыҗ танымына сҽйкес ҿзгеше җалыптасҗан. Мысалы, тҥрік жҽне җазаҗ тілдеріндегі мына 

фразеологизмдерге назар аударайыҗ: 

 ―Kurt kurdu yemez‖ (тура аудармасы: қасқыр қасқырды жемес) җазаҗ тіліндегі ―қарға қарғаның 

кҿзін шұқымас‖; 

 Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır (тура аудармасы: аш тауық ҿзін бидай қамбасында 

елестетер) қазақ тіліндегі «тауықтың түсіне тары кірер‖; 

 ―Ġki karpuz bir koltuğa sığmaz‖ (тура мағынасы: екі қарбыз бір қолтыққа сыймас)  қазақ тіліндегі 

―екі қошқардың басы бір қазанға сыймас‖ [3, 111б.]. 

Зерттеушілер тілдік җарым-җатынастың жандана тҥсуіне җоғамдағы тҥрлі ҽлеуметтік, мҽдени, 

экономикалыҗ ҿзгерістер ерекше ҽсерін тигізетінін айтады. Җоғам ҿміріндегі экстра жҽне интралингвис-

тикалыҗ факторлардың нҽтижесінде фразеологизмдер сол кезеңдегі орын алған тілдік җарым-җатынастың 

мҽдени, тарихи лингвистикалыҗ аҗпараттарын ҿз бойына сіңіріп, белгілі дҽрежеде саҗтап җалады. Сҿйтіп, 

тарихтағы җоғамға ҿзгеріс ҽкелетін ҿтпелі кезеңдер тілдің фразеология җорының җалыптасуында ҿз ізін 

җалдырады. Мысалы, тҥрік  тіліндегі бірҗатар фразеологизмдерден біз сол халыҗтың тҧрмыс салтының 

ҽсерін танимыз. Айталыҗ, тҥрік халҗында отбасының җарым-җатынасында ер адамның орны ҽрҗашан 

жоғары җойылады. Мҧнда егер җыз бала ҽкесінен айрылса, нағашы ағасының тҽрбиесіне берілетіндігі 

жайлы дҽстҥр бар екен. Осыдан келіп, ―gayret dayıya düştü‖ (Тура аудармасы: күш нағашыға түсті), яғни, 

―істі җолынан келетін адамға тапсыр‖ деген ҧғымдағы фразеологизм җалыптасҗан.  
Җазаҗ фразеологизмдерінде балыҗ сҿзінің аз кездесуінің мҽнісі балық тағам ретінде җазаҗтың ҧлттыҗ 

ас мҽзірі ҥшін тек белгілі бір ареалдарда болмаса кеңінен таралмаған. Осыған җатысты балыҗ атаулары 
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тек диалектілік фразеологизмдерде ғана кездесуі мҥмкін. Ал, тҥрік тілінде балыҗ атауы фразеологизм-
дерде біршама жиі җолданылуы бҧл халыҗтың тҧрмыс-тіршілігінде балыҗ шаруашылығының орны бар 
екендігінен хабар береді. Айталыҗ тҥрік тілінде ҽдемі ҽйелді ―balık etli‖ десе, істің мҽнісіне жету дегенді 
―balığın bel kemiğini‖ деп келтіреді. Сол сияҗты ―Kırk senelik balığa yüzme öğretme‖ қырық жылдық 
балықты үйретпес болар делінеді [3, 111б.]. 

Җазаҗ тілінде ―балық басынан шіриді‖ фразеологизмі кең җолданылады. Бір җызығы бҧл оралым 
тҥрік тілінде де Balık baştan kokar тҥрінде саҗталған. Айталыҗ, җазаҗ тіліндегі ―ҿгіз бҧзаулағанда‖, яғни 
ешҗашан орындалмайтын іс деген ҧғымды тҥрік халҗы ҿз тҧрмысында жиі җолданылатын балыҗ ҧғымы-
мен байланыстырып Balık kavağa çıktığı zamanda (балық терекке шыққанда) деп келтіреді. Җазаҗ 
жырларында ―қарағайдың басына шортан шығар‖, яғни аҗырзаман болар деген мағынада ертеден аҗ 
җолданылған. Мысалы: 

 
Мҧнан соң җилы-җилы заман болар, 
Заман азып, заң тҥзіп жаман болар. 
Җарағайдың басына шортан шығып, 
Балалардың дҽурені тамам болар [4, 111б.]. 

 
Бҧл бір жағынан ҽрине Асан җайғы жырындағы ―аҗырзаман‖ ҧғымын берсе, атаулы тҥрік тіліндегі 

оралым осы жырдан келіп җалыптасуы да мҥмкін деген ой туады. 
Жалпы тҥркі лексикасында мал атауларына байланысты лексиканың тҥркі тілдерінің сҿздік җорын-

дағы алар орны ҥлкен маңызға ие екендігі лингвистикада  жан-жаҗты  тҽуір  зерттелген. Ҽсіресе, бар 
ғҧмырын малмен байланыстырып келген тҥркі халыҗтары, соның ішінде җазаҗ халҗының ҿмірінде мал-
дың рҿлі ерекше еді. Соның ҿзінде җазаҗ жҽне тҥрік халыҗтары танымында ҥй жануарларының рҿлі бір 
деңгейден бағаланбайтындығы еріксіз таңҗалдырады. Айталыҗ, җазаҗ есек малын тек мініске пайда-
ланады да, еті харам деп санайды. Содан болу керек, есек малын ешҗашан ҥйде ҧстайтын басҗа жануар-
лармен тең җоймайды. Җҧран хадисте есектің еті харам деп кҿрсетілгендігі җазаҗ танымына җатты ҽсер 
еткен болса керек, бҧл малды ―топас‖, ―харам‖, сҥйкімсіз жануар ретінде бағалайды. Фразеологизмдердің 
җҧрамында да есек малы ҽрҗашан топас, надан адамды бейнелеуде җолданылады. Тҥсінігі жоҗ, топас 
адамды есекке теңесе, аҗымаҗ адамды ―есектің миын жеген‖ деп кемсітеді. Ал, тҥрік халҗы Европалыҗ 
мҽдениеттің ҥлгісін җабылдағандыҗтан болса керек, бҥкіл ҥй жануарларын бір деңгейден җарайтын 
сияҗты. Мысалы, сҧлу җыздың кҿзін eşek gözli ―есек кҿзді‖ деп сипаттауы җазаҗ ҥшін җабылданбайтын 
дҥние. Міне, тҥрік халыҗ жырларындағы сҧлу җыздың кҿздерінің ҽдемілігіне арналған мына бір шумаҗта 
осы бір җолданысты кҿреміз: 

 
Oy benim eşek gözlerine kurban olduğum  
Ne de güzel bakıyorsun oy sürmeli sürmeli  
Şimdi bana çok kızacaksın seni bilmezmiyim  
Kötü niyetle söylemedim vallahi billahi  
 
Dünya`nın en güzel gözleri eşşeklerdedir,  
Sana ettiğim onca iltifat hep bu nedenledir [5]. 

 
Ал, тҥрік тілінде ―Kadı olmayan yerde keçiye Evliya Çelebi derler‖, яғни җазаҗ тілінде ―ит жоҗ жерде 

шошҗа ҥрер‖ оралымының мағынасымен сҽйкес келеді. Бҧл XVII ғасырдағы Осман империясы тҧсын-
дағы ҿте беделді болған  саяхатшы, тарихшы азматтың есімімен байланысты җалыптасҗан. 

Тарихта болған жеке тҧлғалардың есімі де кейбір фразеологизмдердің җалыптасуына негіз болған. 
Мысалы, тҥрік тілінде  ―Ahfeşın keçisi gibi başını sallamak‖, яғни тҥрік халҗының тарихында болған Ахфеш 
атты ҧстаздың есімімен байланысты җалыптасҗан оралымда сол ҧстаздың җылығы саҗталған. Ахфеш 
ҧстаздың сабағы ҿте җиын, шҽкірттерге тҥсініксіз болса керек, сабағына ешкім бармай җойыпты. Алайда, 
Ахфеш ҧстаз ҿз ісіне соншалыҗ адал болса керек, шҽкірттердің орнына басына жіп байлау арҗылы 
маҗҧлдататын ешкіні отырғызып, сабаҗ ҿтіп жҥріпті. Кейіннен ешкі жіпсіз-аҗ басын шҧлғитын болыпты 
делінеді халыҗ жадындағы ҽңгімелерде. Сол секілді ―Meydan dayağından geçmek‖ фразеологизмінде де 
тарихта болған жазалаудың ізі саҗталған. Тҥрік халҗының тарихында жазалы болған адамды таяҗпен 
сабалап, ел аралатып алып жҥретін дҽстҥр болған екен.   

Кҿптеген тҥрік-җазаҗ фразеологизмдеріндегі бірлік туыстас екі халыҗҗа да тҽн ислам дінінен бастау 
алады. Мысалы тҥрік тілінденгі ―doğru yoldan ayrılmamak‖ җазаҗ тілінде ―тура жолдан таю‖ фразео-
логизмдерінің җалыптасуына Җҧрандағы  Алланың кҿрсеткен жлолымен жҥру деген ой негіз болған. 
―Allah acısın‖, алла аясын немесе, җазаҗ тілінде негізінен ҽркімді җҧдай аясын деп келеді.  Мысалы, тҥрік 
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тілінде ―insan eti yemek‖ тікелей җҧран жолдарынан җалыптасҗан. Яғни җҧранның 12 аятының 49-сҥре-
сінде ―бір-біріңді сыртыңнан сҿз етпеңдер. Бірің ҿлген бауырыңның етін жейсің бе? Ол җандай 
жиіркенішті. Ендеше Алладан җорҗыңдар‖ делінген. 

Жолы болғыш, баҗытты адамды тҥрік халҗы ―Anası (onu) kadir gecesi doğurmuş‖, яғни Алладан 
Мҧхаммед пайғамбарға җҧран тҥсірілген кҥні туылған десе, ―Dinden imandan çıkarmak‖ деп ҽбденесінен 
ауысҗан, Алла жолынан тайған адамды айтады. Егер жасы келген реңді ҽйелдің сҧлулығын айтҗысы келсе 
де, халыҗ тіліне мешіттің ҽдемілігі оралады: cami yıkılmış, ama mihrabı yerinde. Мҧсылман діні ҽлемді білім 
тарату арҗылы жаулағаны белгілі. Содан болар мҧсылман санасында ең білімді, білгір адам имам деп 
есептеледі. Оның кҿрінісі де тҥрік фразеологиясында кҿрініс тапҗан. Мысалы, җазаҗ тіліндегі  ―сҥрінбейтін 
тҧяҗ жоҗ‖, яғни шатаспайтын пенде жоҗ ҧғымы ―Ġmam bile okurken yanılır‖ деп тҥсіндіріледі пиф. 

Дегенмен туыстас тҥрік жҽне җазаҗ халыҗтарының фразеологизмдерінің җалыптасуында дифферен-
циалаушы деректер де аз емес. Ол ҽрине екі халыҗтың тарих жолындағы ерекшеліктерімен байланыста 
ҿрбіген. Мысалы, ―Damokles‘in kılıcı‖ грек мифологиясының ҽсерінен туындаған. Грек мифологиясын-
дағы Дионисий патшаның ҿміріне җызыҗҗан Домоклдің бір кҥн патша орнына отырып, ҥстіне тҥсейін деп 
тҧрған җылышты кҿргендегі ҥрейі бейнеленген. Яғни патшаның ҿмірі ҽрҗашан җыл ҥстінде тҧрады деген 
ҧғымнан келіп туындаған оралым. 

Тҥркия елінің жан-жағы теңіз. Соның ішінде Җара теңіздің халыҗ ҿмірінде ролі зор. Оны тҧраҗты 
тіркестерден де байҗаймыз. Мысалы, Karadeniz fırtına, al pırtını sırtına, ―теңізде дауыл, тез жинал‖ деген 
мағынада җолданылса, ―Karadeniz‘de gemilerin mi battı?‖ Тура мағынасындағы аудармасы, Җара теңізге 
кемең батып кетті ме, яғни, ―не болды соншама уайымдап, неге сонша уайымдайсың? ‖ деген мағынада 
жҧмсалады екен. 

Қорытынды. Җорыта келе айтарымыз, тҥбі бір тҥркі халыҗтарының бірлесіп ҿмір сҥрген дҽуірдегі 
рухани мҽдениеті ортаҗ болып келді де,  кейінгі тарихи даму кезеңдері туыстас ҽр халыҗтың мҽдени 
таным-тҥсінігі арасында елеулі айырмашылыҗтар  җалыптастырды. Сҿз жоҗ, мҧндай айырмашылыҗтар 
тҥркі халыҗтарының бастан ҿткерген толып жатҗан экстралингвистикалыҗ факторлармен тығыз байла-
ныста ҿрбіген. Бҧл мҽселелер келешекте жҥйелі тҥрде салыстырыла отырып арнайы зерттелуі җажет деп 
ойлаймыз.  
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ҚЫТАЙ  ТІЛ  БІЛІМІНДЕГІ  БАСТАУЫШ-БАЯНДАУЫШТЫ  СӨЗ  ТІРКЕСІНІҢ 
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-МАҒЫНАЛЫҚ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аңдатпа 

Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі җытай тілі сияҗты сҿз тҥрлендіруші формалары ҿте аз тілдердің 
табиғатына тҽн елеулі ҿзгешелік болып табылады. Маҗалада җытай тіліндегі бастауыш-баяндауышты сҿз 
тіркестерінің ҿзіндік ерекшеліктері, жасалу жолдары мен мағыналары, синтаксистік җызметі, т.б. 
кҿрсетілді. Олар: бастауыш пен баяндауыш орын тҽртібі арҗылы байланысады; синтаксистік җызметі – 
сҿйлемнің ҽр тҥрлі мҥшесі бола алады; сҿз тіркесі сыңарларының орны тҧраҗты – бастауыш алдында, 
баяндауыш соңында тҧрады. Мҧндай тіркестердің соңынан тыныс белгілері җойылса немесе сҿйлемнің 
соңынан келетін демеуліктер җосылып айтылса, бастауыш-баяндауыш җҧрылымды сҿйлемге айналады. 
Сҿз тҥрлендіруші формаларға бай җазаҗ тілінде бастауыш-баяндауышты тізбектің җҧрамындағы 
баяндауыштардың (ҽсіресе, етістіктердің) жаҗтыҗ, шаҗтыҗ, кҿптік жҽне рай сияҗты грамматикалыҗ 
формалары болатындыҗтан, тҧтас конструкция сҿйлемдік җасиетке ие болады да, сҿз тіркесі болмайды.  

Кілт сӛздер: җытай тілі, сҿз тіркесі, предикативті тіркес, җҧрылымдыҗ модель, синтаксистік җызмет. 
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STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF THE SUBJECT-PREDICATE PHRASE  

IN CHINESE LANGUAGE 

 

Abstract  

The subject-predicate construct is a distinct feature of the languages such as Chinese which has very small 

forms of morphological change. This article discusses the features of the subject-predicate construct in the 

Chinese language, the ways of their creation and meaning as well as their syntactic function and etc In the manner 

of relation, it has a standard word order and is formedin the subject-predicate relations; in terms of syntactic 

function, it may serve as different parts of a sentence. The order of the two constituents is fixed together with the 

subject preceding the predicate.The subject-predicate construct being used together with particles, or conjunctions 

and intonations, may constitute a separate sentence. In the Kazakh language, which has many word-formative 

forms, there are grammatical forms as tenses, forms, plurals and mood, therefore such constructs can be 

considered as a whole sentence, but not a word combination (phrase). 

Keywords: the Chinese language, phrase, subject-predicate construct, structural model, syntactic functions.  
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНО-ПРЕДИКАТНАЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

Субъектно-предикативные словосочетания являются очень важной особенностью таких языков, как, 

к примеру, китайский, с очень малыми формами морфологических изменений. В статье рассматриваются 

особенности синтаксических функций, и способы образования,  и значение субъектно-предикативных 

словосочетаний в китайском языке. Они образуют связь посредством  порядка слов; синтаксическая 

функция: могут выступать в качестве всех частей предложения; порядок двух составляющих фиксирован, 

субъект ставится перед предикатом. Ели такие словосочетания употребляются вместе со служебными 

словами, которые дают эмоциональную окраску, то субъектно-предикативные словосочетания могут 

выступать в качестве самостоятельного предложения. В казахском языке, богатом примерами 

словообразовательных форм, есть грамматические формы в виде времен, форм, множественного числа и 

настроения, поэтому данные словосочетания являются  целымипредложениями, а не словосочетанием. 

Ключевые слова: китайский язык, словосочетание, субъектно-предикатная конструкция, 

структурная модель, синтаксические функции. 

 

Кіріспе. Җытай тіліндегі сҿз тіркесі синтаксисінің зерттелу тарихын ҥш кезеңге бҿліп  җарастыруға 

болады. 1-кезеңде (1920-1950 жж.) сҿз тіркесі арнайы җарастырылмай, тек оҗу җҧралдары шеңберінде ғана 

айтылып келді. Җытай тіліндегі сҿз тіркесіне җатысты аныҗтама ағылшын тілінің дҽстҥрлі грамматика-

сындағы теорияларға негізделіп, сол тҧрғыдан берілді. Җытай тілінің  ішкі ерекшеліктеріне айтарлыҗтай  

назар аударылмады. 2-кезеңде (1950-1978 жж.) сҿз тіркесінің ҿзіндік белгілері наҗтыланып, басҗа тілдік 

бірліктерден – сҿз, сҿйлемдерден ерекшеліктері айҗындалып, сҿз тіркесінің тҥрлері, байланысу тҽсілдері, 

җҧрылымы тереңірек зерттеле бастады. Сҿз тіркесін зерттеуде олардың җҧрылымдыҗ ерекшеліктеріне кҿп 

кҿңіл бҿлінді. Сондай-аҗ, толыҗ мағыналы сҿздердің ҿзара тіркесі ―цызу‖ 词组, толыҗ мағыналы сҿз бен 

кҿмекші сҿздің тіркесі ―җҧрылым‖ 结构 деген терминдермен аталып, ҿзара саралануы да осы кезеңнің 

ҥлесінде. Җытай тілін зерттеуші орыс мамандары сҿз тіркесінің табиғатын орыс тілі теориясының негізін-

де тҥсіндірді. Җытай тілі сҿз тіркестерінің ҿз ерекшеліктеріне сай зерттеле бастауы 3-кезеңге (1978 ж. 

бҥгінге дейін) сҽйкес келеді. Осы кезеңде сҿз тіркесіне җатысты ―цызу‖ 词组 термині ―дуанюй‖ 短语 

терминімен алмастырылды. Сҿз тіркесін җҧрылымдыҗ тҧрғыдан талдау җос бҿлшектер ҽдісімен 

(immediate constituents analysis) жҥргізілді. Сҿз тіркесі деп тануда олардың функциясы негізге алынды. 

https://e.mail.ru/message/15525825090000000567/
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Толыҗ мағыналы екі сҿздің тіркесі де, толыҗ мағыналы сҿз бен  кҿмекші сҿздің тіркесі де  синтаксистік 

сҿз тіркесі деп танылды. Сҿйтіп, сҿз тіркестерінің аясы кеңейді.   

Әдістеме. 1981 жылы Харбинь җаласында бҥкілҗытайлыҗ ―Грамматика жҽне грамматиканы оҗыту‖ 

атты таҗырыпта ғылыми айтыс ҿтеді. Осы кеңесте кҿтерілген ҿзекті мҽселелердің бірі – 1956 жылы 

жарияланып, бҥкіл җытай бойынша җолданылып келе жатҗан ―Уаҗытша жасалған җытай тілінің мектеп 

грамматикасы жҥйесіне‖ ҿзгертулер мен толыҗтырулар енгізу. Сонымен җатар осы кҿтерілген мҽселелер 

―Җытай тіл-ҽдебиеті‖ журналының 1981 жылы №6 санында жҽне басҗа да ғылыми журналдарда жария-

ланды. Чжан Чжигон (张志公) бастаған ғалымдардың екі жылдыҗ жан-жаҗты талҗылауы нҽтижесінде 

1984 жылы ―Орта мектепке арналған мектеп грамматикасы жҥйесінің бағдарламасы‖ 

(中学教学语法系统提要) ресми тҥрде жарияланды. Аталмыш бағдарламада сҿз тіркесіне ерекше мҽн 

берілген. Бағдарламада Люй Шусян (吕叔湘) мен Чжан Чжигонның сҿз тіркестері жҿніндегі кҿзҗарас-

тары басшылыҗҗа алынып, 词组 ―цызу‖ деген термин җалдырылып, оның орнына ―дуанюй‖ 短语деген 

термин җолданылады (―дуанюй‖ деген термин жалпы ағылшын тіліндегі ―phrace‖-дан аударылған). 

Аталған бағдарламада негізгі сҿздер мен негізгі сҿздердің тіркесі, негізгі сҿздер мен кҿмекші сҿздердің 

тіркесі де сҿз тіркесінің җатарында җаралады. Сондай-аҗ, аталмыш бағдарламада сҿз тіркестерінің 

функцияларына җарай тҥрлері жан-жаҗты җарастырылады. Сҿз тіркестерінің сҿйлем мҥшелері бола 

алатындығы айтылады.  

Җытай тілінің ең басты ерекшеліктерінің бірі – сҿз тіркесі мен сҿйлемнің җҧрылымдыҗ жағынан 

ҧҗсастығы. Бағдарламада осы ерекшелік ескеріліп, сҿйлем мҥшелері сҿз тіркесінің җҧрамында җарас-

тырылды. Аныҗтауыш есімді сҿз тіркесінің җҧрамында; пысыҗтауыш, толыҗтырғыш, толыҗтауыштар 

етістікті сҿз тіркесінің җҧрамында; бастауыш пен баяндауыш бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің 

җҧрамында җарастырылады. Сҿйлем мҥшелерін сҿз тіркесінің җҧрамында җарастыру – сҿз тҥрлендіруші 

формалары ҿте аз җытай тілі ҥшін ҿте тиімді болмаҗ. Сҿйлемдерді талдауда җос бҿлшектер ҽдісі җолда-

нылды. Бҧл бағдарлама җазірге дейін ҿзгеріссіз җолданылып келеді.  

Җазаҗ тіл білімінде сҿз тіркесі синтаксисінің ҿзіндік табиғаты айҗындалып, зерттеу нысаны, ҽдіс-

тҽсілдері белгіленген. Зерттеушілердің арасындағы талас мҽселе – салаласа байланысҗан сҿздердің сҿз 

тіркесі бола алуы немесе сҿз тіркесін җҧрай алмайтындығы. Җытай тілінде салаласа байланысҗан сҿздер 

еркін сҿз тіркестері деп җарастырылады. Бҧл мҽселе жҿнінде җазаҗ тіл білімінде екі тҥрлі кҿзҗарас җалып-

тасҗан. Бірі – сҿз тіркесі синтаксисінде,  екіншісі – жай сҿйлем синтаксисінде җарастыру.  

Нәтижелер және талқылау. Җытай жҽне җазаҗ тілдеріндегі сҿз тіркесі синтаксисінің җалыптасу 

кезеңі елуінші жылдардан басталады. Җазаҗ тілінің сҿз тіркесінің жеке категория болып җалыптасуы 

М.Балаҗаевтің есімімен тікелей байланысты. Ал җытай тілінің сҿз тіркесі Ма Цзяньчжунның (马建忠) 

«马氏文通» деген еңбегінен бастап, җытай тілі жҿнінде жазылған еңбектерде айтыла бастады. Җытай 

тілінің сҿз тіркесін зерттеуші ғалымдар сҿз тіркесі ҧғымның мҽнін ҽр тҥрлі тҥсіндіріп, ҿздерінше 

тҧжырым жасап келді. Сондыҗтан да сҿз тіркесін зерттеуде бір ізге тҥспеген даулы мҽселелер болды. 

Соңғы кезде җытай тіліндегі сҿз тіркесін зерттеу мен оны оҗытудың ҽдістемесі жан-жаҗты җолға алына 

бастады. ―Орта мектепке арналған мектеп грамматикасы жҥйесінің бағдарламасында‖ сҿз тіркесіне 

ерекше мҽн берілген. Н.Хомскийдің сҿз тіркесінің җҧрылымдыҗ заңдылыҗтарын ҿзінің грамматика 

теориясының негізі етіп, ―Трансформациялы-генеративті грамматика‖ деген еңбегін жазғаны сияҗты, 

―Бағдарламаның‖ ҥштен бір бҿлігінде сҿз тіркесінің җҧрылымдыҗ заңдылыҗтары баяндалып, җазіргі 

җытай тілінің грамматикалыҗ жҥйесі кең масштабта җарастырылған.  

Чжан Чжигон (张志公) җытай тіліндегі сҿз тіркесінің маңыздылығы туралы: ―...җытай тілі сҿз тҥрлен-

діруші формалары дамыған тілдердің җатарына жатпайды, сҿздер бір-бірімен сҿз тҥрлендіруші формалар 

арҗылы байланыспайды. Толыҗ мағыналы сҿздер, ҽсіресе, зат есім, етістік, сын есімдердің грамматикалыҗ 

җызметтері алуан тҥрлі, тіркесу җабілеті ҿте кҥшті, осы ҥш тҥрлі сҿз таптары лексиканың басым бҿлігін 

җҧрайды. Сҿз тҥрлендіруші формалары дамыған тілдермен салыстырғанда, җытай тілінде сҿздердің бір-

бірімен тіркесуі ҿте еркін, сондыҗтан сҿз тіркесінің модельдері де ҿте кҿп. Җытай тіліндегі сҿйлемдердің 

басым кҿпшілігі сҿз тіркестерінен җҧралған, сондыҗтан да сҿз тіркесі ҿте маңызды. Сҿз тіркесінің 

җҧрылысын, җызметін, сҿздердің бір-бірімен тіркесу барысындағы кейбір мҽселелерін дҧрыс тҥсінсек, 

онда җытай тілі синтаксисінің негізін меңгерген боламыз...‖ (Чжан Чжигон 张志公, 1982: 16). Чжу Дэси 

(朱德熙): ―Ҥндіеуропа тілдерінде сҿйлемнің җҧрылымы мен сҿз тіркестерінің җҧрылымында елеулі 

айырмашылыҗтар бар, ал җытай тілінде сҿйлем җҧрылымы мен сҿз тіркестерінің җҧрылымы негізінен 

ҧҗсас болып келеді. Егер біз ҽр тҥрлі сҿз тіркестерінің җҧрылысы мен җызметтерін аныҗ, жан-жаҗты 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филологический науки», №3(69), 2019 г. 

  118  

сипаттасаҗ, онда сҿйлемнің де җҧрылымдыҗ заңдылыҗтарын айҗын сипаттап берген боламыз‖  (Чжу Дэси 

朱德熙, 1985: 2) . 

Ал бҧл җытай тілінің сҿз тіркестері ҥндіеуропа тілдерінің сҿз тіркесіне җарағанда анағҧрлым маңызды 

екендігін кҿрсетсе керек.  

Қытай тіліндегі бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі мен қазақ тіліндегі предикативті тіркес. 

Җытай тілінде де, җазаҗ тілінде де предикативті тіркестер болғанымен, олардың елеулі ҿзгешеліктері бар. 

Җазіргі кезде җытай тіліндегі предикативті тіркес, яғни бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі мектеп 

грамматикасында болсын, академиялыҗ грамматикада болсын еркін сҿз тіркесінің җатарында җаралады. 

Җытай тілінде ертеде жарыҗ кҿрген еңбектерде, яғни 1920-1940 жылдардың арасында жарияланған 

еңбектерде предикативті тіркестер сҿз тіркестерінің җатарында җаралмаған. Бҧл – ағылшын тілі 

грамматикасына негізделуден болса керек. Ли Цзинсидің (黎锦熙, 1925) ―Жаңаша жазылған җытай тілінің 

грамматикасы‖ (新著国语文法) деген еңбегінде сҿз тіркесіне берілген аныҗтама ағылшын тілінің дҽстҥрлі 

грамматикасының ережелеріне негізделген. Ағылшын тілінің дҽстҥрлі грамматика оҗулыҗтарында 

сҿйлем мен сҿз тіркесіне берілген аныҗтама: ―Бастауыш пен баяндауышы бар сҿздер тобы сҿйлем, 

бастауыш пен баяндауышы жоҗ сҿздер тобы сҿз тіркесі делінеді‖. Автор җытай тіліндегі предикативті 

тіркесті ағылшын тіліндегі clause-бен пара-пар җояды.  

Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің жеке сҿз тіркесі болып берілуі Люй Шусянның (吕叔湘, 1942) 

есімімен тікелей байланысты. Оның ―Җытай грамматикасының җысҗаша очеркі‖ (中国文法要略) деген 

еңбегінде: ―...тіркесу байланысы (тіркесу байланысы деген предикативті җатынас – Т.Җ) арҗылы тіркескен 

сҿздер тобы кейде (сҿйлемнің ішінде) дербес сҿйлем бола алмайды, мысалы, 你见过牛奔吗 [Ni jianguo niu 

ben ma] (Сен сиырдың жүгіргенін кҿріп пе едің), бҧл арада牛(сиыр) мен 奔 (жүгіру) сҿзінің арасында 

тіркесу байланысы (предикаттыҗ җатынас – Т.Җ.) болады, 牛奔 (сиыр жүгіру) ҽдетте, дербес сҿйлем бола 

алады, алайда бҧл жерде дербес сҿйлем бола алмайды. Міне, осындай җҧрылымдарды біз 词结 ―цыже‖ 

деп атаймыз‖ деп кҿрсетеді (Люй Шусян 吕叔湘, 2014: 23). Бҧл – җазір айтылып жҥрген бастауыш-

баяндауышты сҿз тіркесі. Міне, сол кезден бҥгінге дейінгі җытай тілі жайлы еңбектерде предикативті 

тіркес еркін сҿз тіркестерінің җатарында җарастырылып келеді.  

Гао Минкай (高名凯) 庆祝中国解放 [qingzhu Zhongguo jiefang] Қытайдың тҽуелсіздік алуын 

құттықтау. (Сҿзбе-сҿз: құттықтау Қытай тҽуелсіздік алу) сияҗты сҿйлемнің җҧрамындағы 中国解放 

деген предикативті тіркесті сҿз тіркесі деп танымайды. Оған дҽлелі: ―сҿйлемнің ерекшелігі – бастауыш-

баяндауыштыҗ җҧрылымдыҗ ҥлгі‖ (Гао Минкай 高名凯, 2011: 222). Гао Минкай А.А. Шахматовтың 

ізімен сҿйлемнің тҧрлаусыз мҥшелері сҿз тіркесі, ал тҧрлаулы мҥшелері сҿз тіркесі болмайды деп 

җарайды. Бҧл пікірге келісу җиын. Сҿйлемдердің бҽрі бірдей бастауыш-баяндауыштыҗ җҧрылымды ҥлгіде 

жасала бермейді. Җытай тіліндегі жай сҿйлемдер җҧрылысына җарай, алдымен, бастауыш-баяндауыштыҗ 

җҧрылымды сҿйлем (主谓句) жҽне бастауыш-баяндауыштыҗ җҧрылымды емес сҿйлемдер (非主谓句) 

болып екі ҥлкен топҗа бҿлінеді. Җытай тілінде бастауыш-баяндауыштыҗ җҧрылымды емес сҿйлемдер кҿп 

кездеседі. Сондай-аҗ, мҧндай сҿйлемдердің болуы – җытай тілінің грамматикалыҗ җҧрылысына тҽн 

ҿзгеше җҧбылыс. Жай сҿйлемнің ішінде бастауыш пен баяндауышты тауып алуға болмайтын сҿйлемдер 

бастауыш-баяндауыш җҧрылымды емес сҿйлемдер деп аталады. Бҧл сҿйлемдер бастауыш-баяндауышты 

тіркестерден басҗа сҿз тіркестерінен, я жалаң сҿздерден жасалады. Җытай тілінің дҽстҥрлі грамматика-

сында бҧл сҿйлемдер екі тҥрге бҿлінеді. Бірі – жаҗсыз сҿйлем, екіншісі – атаулы сҿйлем.  Жаҗсыз сҿйлем 

– бастауышы жоҗ сҿйлемдер. Мысалы, 出太阳了 [Chu taiyang le] Күн шықты. 上课了[Shangke le] Сабақ 

басталды. Ілгерідегі жаҗсыз сҿйлемдерге бастауышты җосуға мҥлде болмайды. Ескеретін бір жай, олар 

җазаҗ тіліне аударылғанда, бастауыш-баяндауыштыҗ җҧрылымды сҿйлемге ҿзгеріп кетеді. Атаулы сҿйлем 

бір ғана сҿзден (басым кҿпшілігі зат есімдерден) я зат есімді сабаҗтаса байланысҗан сҿз тіркесінен 

жасалады. Атаулы сҿйлем контекст пен жағдаятҗа җатысты җолданылғанда, кенеттен пайда болған заттар 

мен җҧбылыстарды, т.б. білдіреді. Мысалы: 飞机！[feiji] Ұшақ! (кенеттен кҿрінген затты білдіреді). 

多么美丽的山啊！[Duome meili de shan a] Қандай кҿркем тау десеңізші! (эмоцияны білдіреді). 

什么？[shenme] Немене? (сҧраҗты білдіреді), 先生！[xiansheng] Мырза! (дербес җаратпа), 喂！[wei] Алло! 

谢谢！[xiexie] Рақмет! т.б. Орыс тіл білімінде жоғарыдағы Немене? Алло! Рақмет! Мырза! деген 

мысалдарды сҿйлемнің җатарына емес, айтылымдардың (высказывания) тҥрлеріне жатҗызады. Олар 

сҿйлемге ҧҗсап айтылғанымен, сҿйлем бола алмайды, ҿйткені оларға ―бастауыш-баяндауыштыҗ җҧрылым 

тҽн емес‖. 
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Ескере кетер жайт, җытай тіліндегі атаулы сҿйлемдер мен җазаҗ тіліндегі атаулы сҿйлемдерді бір 

тҧрғыдан җарауға келмейді. Җытай тіліндегі атаулы сҿйлемдер бастауыш-баяндауышты тіркестерден 

басҗа, сҿз тіркестерінен не жалаң сҿздерден жасалады. Олар контекст мен жағдаятҗа җатысты җолда-

нылғанда, атаулы сҿйлем бола алады. ―Җазаҗ тілінде кез келген сҿздердің тіркесі атаулы сҿйлем бола 

алмайды. Атаулы сҿйлем болу ҥшін  оның айтылар оҗиғаға җатысы болуы керек жҽне ҿзінен кейін тҧрған  

атаулы емес сҿйлеммен сабаҗтас, мҽндес болуы җажет. Атаулы емес сҿйлемдер атаулы сҿйлемнің мҽнін 

ашып тҧрады...‖ (Ҽ.Аблаҗов, С.Исаев, Е.Ағыманов, 1997: 10). Сонымен җатар, җазаҗ тіліндегі атаулы 

сҿйлемдер сҿз тіркесіне талданбайды.  

―Җытай тілінің ҿзге тілдерден, мысалы, сҿз тҥрлендіруші формаларға бай җазаҗ тілінен елеулі 

ҿзгешеліктерінің бірі сҿйлем җҧрылымы мен сҿз тіркесі җҧрылымы негізінен ҧҗсас болып келеді. Мейлі 

морфемалардан сҿздердің жасалуы болсын, сҿздерден сҿз тіркесінің жасалуы болсын, сҿз немесе сҿз 

тіркесінен сҿйлемнің җҧралуы болсын, барлығында бастауыш-баяндауыштыҗ, баяндауыш-толыҗтауыш-

тыҗ, баяндауыш-толыҗтырғыштыҗ, бағыныңҗы-басыңҗылыҗ, салаластыҗ деп аталатын бес тҥрлі 

грамматикалыҗ җҧрылымдыҗ байланыс болады. Мысалы, 地震 (жер сiлкiну) деген сҿз де, 身体好 (дені 

сау, денсаулығы жақсы) деген сҿз тіркесі де, 春天来了(Кҿктем келді) деген сҿйлем де – бастауыш-

баяндауыштыҗ җҧрылым‖ (Т.Җалибекҧлы, 2018: 8). Җытай тілінде бастауыш-баяндауыштыҗ җҧрылымдыҗ 

ҥлгі сҿзге де, сҿз тіркесіне де, сҿйлемге де тҽн  җҧбылыс болып табылады.  

Җытай тілінде бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі мектепке жҽне жоғары оҗу орындарына арналған 

оҗулыҗтарда толығымен җолдау тауып отыр. Сондай-аҗ, академиялыҗ грамматикаларда да еркін сҿз 

тіркесінің җатарында җаралып жҥр.  

Біздің пікірімізше, бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі җытай тілі сияҗты сҿз тҥрлендіруші форма-

лары ҿте аз тілдердің табиғатына тҽн елеулі ҿзгешелік болып табылады. Ал сҿз тҥрлендіруші формаларға 

бай тілдерде, мысалы, җазаҗ тілінде бастауыш-баяндауышты тізбектің җҧрамындағы баяндауыштардың 

(ҽсіресе, етістіктердің) жаҗтыҗ, шаҗтыҗ, кҿптік жҽне рай сияҗты грамматикалыҗ формалары болатын-

дыҗтан, тҧтас конструкция сҿйлемдік җасиетке ие болады да, сҿз тіркесі болмайды. Сондай-аҗ, бастауыш 

пен баяндауыш жіктік жалғаулары негізінде җҧралып, субьектілік-предикаттыҗ җатынаста жҧмсалатын-

дыҗтан, сҿз тіркесінің емес, сҿйлемнің нысанына жатады.  

Җытай тіліндегі бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің җҧрамындағы бастауыш пен баяндауыш-

тарды бір-бірімен байланыстыратын жіктік жалғаулар жоҗ, олар тек орын тҽртібі арҗылы байланысады. 

Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің соңынан тыныс белгілері җойылса немесе сҿйлемнің соңынан 

келетін демеуліктер җосылып айтылса, бастауыш-баяндауыш җҧрылымды сҿйлемге айналады. 

Җазаҗ тілінде предикативті җатынас негізінде жасалған тіркестерді сҿз тіркестерінің җатарына 

жатҗызамыз ба, ҽлде сҿйлемнің җатарына жатҗызамыз ба деген сҧраҗҗа ҽр тҥрлі жауап алуға болады. Сҿз 

тіркесі мен сҿйлемді бір-бірінен ажырата білу тҥркі тілдері, оның бірі җазаҗ тілінде ҿте кҥрделі мҽселе 

болып табылады. Бірҗатар ғалымдар сҿйлем аяҗталған ойды білдіреді де, сҿз тіркесі ондай җасиетке ие 

емес деген җағидаға сҥйеніп, бастауыш пен баяндауыштың байланысын тек сҿйлемнің нысаны деп 

җарайды. Мысалы, Н.А. Баскаковтың пікірінше, атқа мінді деген сҿйлем, ал  атқа мінген, атқа мініп 

дегендер сҿз тіркесі. Бҧл жайында М.Балаҗаев жоғары оҗу орындарына арнап жазған ―Җазіргі җазаҗ тілі‖ 

атты оҗулығында былай дейді: ―Сҿйлемді сҿйлемдік җасиеттеріне җарап, сҿз тіркестерін де ҿзіндік 

җасиеттеріне җарап танып, мысалы, жазық дала дегенді  сҿз тіркесі деп танысаҗ, атқа мінді дегенді ҽрі 

сҿйлем, ҽрі сҿз тіркесі деп җарау керек‖ (М.Балаҗаев, 1992: 25). Біраҗ К.Аханов бҧл айтылған пікірді 

теріске шығара келіп,  ―Бҧлайша, бір ғана җҧбылысты (атқа мінді) ҽрі сҿйлем, ҽрі сҿз тіркесі деп җарау 

сҿйлем мен сҿз тіркесінің жігін ажыратпауға, оларды бір-бірімен араластырып жіберуге ҽкеп соғады‖ деп 

жазады (К.Аханов, 1996: 192–193). Бҧл җҧбылысты Ҽ.Аблаҗов, С.Исаев, Е.Ағмановтар былай тҥсіндіреді: 

―атқа мінді деген сҿйлем емес, сҿз тіркесі. Ҿйткені мҧнда сҿйлемге тҽн бастауыш-баяндауыштыҗ 

җҧрылымдыҗ ҥлгі жоҗ, меңгерудің бағыныңҗы байланысына тҽн тҽуелді, бағынышты септік бар, ол барыс 

жалғаулы сҿз, яғни ат деген сҿз мін етістігінің лексика-грамматикалыҗ мағынасына орай барыс септігінің 

-қа жалғауын җабылдап тҧр. Атқа мінді дегеннің сҿйлем сияҗты кҿрініп тҧрған белгісі мінді етістігінің 

тҧлғасына байланысты...‖ (Ҽ.Аблаҗов, С.Исаев, Е.Ағыманов, 1997:  9).  

Біздің ойымызша, сҿйлемді тек бастауыш-баяндауыштыҗ җҧрылымдыҗ ҥлгімен ғана шектеу бір 

жаҗты пікір сияҗты. Сҿйлемнің барлығы бастауыш-баяндауыштыҗ җҧрылымдыҗ ҥлгіде келе бермейді. 

Жаҗсыз сҿйлемдер мен атаулы сҿйлемдерді җандай принциптерге сҥйеніп, сҿйлемге жатҗызамыз? Атқа 

мінді дегенде бастауыш-баяндауыштыҗ җҧрылымдыҗ ҥлгі жоҗ болғанымен, біраҗ онда сҿйлемге тҽн 

предикативтіктің ҿзі бар.  
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―Жалпы кеңестік тіл білімінің, соның ішінде тҥркі елдері тіл білімінің де, ол дҽуірдегі дамуы орыс тіл 

білімімен тікелей байланысты болғаны белгілі. Бҧл ҥрдіс ҽсіресе 50 жылдардан бастап кең җанат жая 

бастады‖ (Җ.Ш. Балабекова, 2018: 33). Җытайдағы җазаҗ жҽне ҧйғыр тіл білімі де җытай тіл білімімен 

тікелей байланысты. Кейбір җытайлыҗ ғалымдар җазаҗ жҽне ҧйғыр тілдеріндегі сҿз тіркесінің заңдылыҗ-

тарын җытай тіл білімінің теориясына сҥйене отырып тҥсіндіреді. Мысалы, тҥркітанушы ғалым Гэн 

Шиминь (耿世民) предикаттыҗ җатынас негізінде жасалған сҿздердің тіркесін сҿз тіркестерінің җатарына 

жатҗызады. Предикативті сҿз тіркесінің җҧрамындағы сҿздер предикаттыҗ җатынас негізінде байланыса-

ды дей келе, малы кҿп (адам), санасы жоғары (адам), ҿнеркҽсібі дамыған (мемлекет) деген мысалдарды 

келтірумен ғана шектеледі (Гэн Шиминь 耿世民, 1989: 227). Чэнь Яньянь (陈燕燕)  ―Җытай жҽне җазаҗ 

тілдерінің салғастырмалы грамматикасы‖ деген еңбегінде җытай тілінде де, җазаҗ тілінде де бастауыш-

баяндауышты сҿз тіркесі бар дей келе, бҧған дҽлел ретінде мынадай ҥш мысалды келтіруден ары 

аспайды: 图像清晰сурет анық, 罪恶昭著 қылмысы ҽйгілі,  眼光远大 кҿз аясы кең (Чэнь Яньянь 陈燕燕, 

1986:  213). 

Җытайдағы ҧйғыр тілін зерттеушілер предикаттыҗ җатынас негізінде жасалған тіркесті еркін сҿз 

тіркестерінің җатарына жатҗызады. Мысалы, Ван Синьцзянь (王杏涧) ҧйғыр тіліндегі бастауыш-баян-

дауышты сҿз тіркесінің екі тҥрлі формасы бар деп кҿрсетеді: бірі – бастауыш-баяндауышты сҿйлемді 

жасайтын бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі, екіншісі – жай сҿйлемнің ішінде сҿйлем мҥшесінің җызме-

тін атҗаратын бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі (Ван Синьцзянь 王杏涧, 1988: 41-45). 

Гэн Шиминь бастаған җытай ғалымдары җазаҗ жҽне ҧйғыр тілдеріндегі предикаттыҗ җатынас негізін-

де жасалған сҿздер тіркесін еркін сҿз тіркестерінің җатарына жатҗызу себебі неде деген сҧраҗ тууы 

мҥмкін. Мҧның себебін җытай тіл білімінде  җалыптасҗан екі тҥрлі кҿзҗарастың орын алуымен тҥсіндіруге 

болатын сияҗты: 1) җытай тілінде бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі еркін сҿз тіркестерінің җатарында 

җаралады. Бҧл сҿз тіркесі сҿйлемнің ішінде ҽр тҥрлі сҿйлем мҥшесінің җызметін атҗара алады; 2) 

бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің соңынан тыныс белгілері җойылса немесе сҿйлемнің соңынан 

келетін демеуліктер җосылып айтылса, бастауыш-баяндауыш җҧрылымды сҿйлемге айналады. Яғни җазаҗ 

жҽне ҧйғыр тілдеріне тҽн грамматикалыҗ заңдылыҗтар җытай тілінің грамматикалыҗ заңдылыҗтарына 

ҥйлестіріле баяндалған. 

Біз Гэн Шиминь, Чэнь Яньяньдардың пікірлерін җҧптамаймыз. Ҿйткені олардың ілгеріде кҿрсеткен 

бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі – җазаҗ тіл білімінде бҧрыннан айтылып келе жатҗан ҥйірлі мҥшелер, 

оның ішінде ҥйірлі аныҗтауыштар. Ван Синьцзяньның бастауыш-баяндауыштыҗ сҿйлемді жасайтын 

бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі деп отырғаны – бастауыш-баяндауыш җҧрылымды сҿйлем, ал 

екіншісі – ҥйірлі мҥшелер. Біздің пікірімізше, җазаҗ тіліндегі ҥйірлі мҥшелер мен җытай тіліндегі 

бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесін бір-бірімен шатастырмау керек. Ҽр тіл ҿз ерекшелігіне сай зерттелу 

керек деген җағидаға бойҧсыну җажет. Ҽр тілдің ҿзіндік җҧрылымдыҗ ерекшелігіне сай грамматикасында 

да айтарлыҗтай ҿзіне ғана тҽн ерекшеліктерінің болуы заңды җҧбылыс болып табылады.  

Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркестерінің ерекшеліктері. Җытай тіліндегі бастауыш-баяндауышты 

сҿз тіркесі бастауыш жҽне баяндауыш деп аталатын екі мҥшеден җҧралады. Бастауыш пен баяндауыш 

арасында предикаттыҗ җатынас болады. Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің җҧрамындағы бастауыш 

пен баяндауышты бір-бірімен байланыстыратын жалғаулар жоҗ, олар тек орын тҽртібі арҗылы байла-

нысады. Мысалы, 水平高 [shuiping gao] деңгей-і жоғары, 头发黑 [toufa hei] шаш-ы қара, 阿依古丽说 

[Ayiguli shuo] Айгүл айту, 他们来 [tamen lai] олар келу. 

―Ілгерідегі сҿз тіркестерінің алдыңғы екеуі ―зат есім―сын есім‖ болып җҧралған тіркестер, олар 

җазаҗ тіліндегі ҥйірлі аныҗтауыштармен сҽйкес келеді, ал соңғы екеуі ―субъектіге қатысты зат есім–

етістік‖, ―есімдік–етістік‖ болып җҧралған тіркестер, олар җазаҗ тіліндегі бастауыш-баяндауыш 

җҧрылымды сҿйлемдермен сҽйкес келеді‖ (Т.Җалибекҧлы, 2004: 80). 

Җытай тіліндегі бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің ең басты грамматикалыҗ ерекшеліктері 

мынадай: 

1) бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің соңынан тыныс белгілері җойылса немесе сҿйлемнің 

соңынан келетін демеулік шылаулар җосылып айтылса, бастауыш-баяндауыш җҧрылымды сҿйлемге 

айналады. Мысалы: 你去吗？[Ni qu ma] Сен барасың ба? 她们来了。[Tamen lai le] Олар келді. 

她聪明。[Ta congming] Ол ақылды; 2) бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі сҿйлемнің ҽр тҥрлі мҥшесі 

бола алады; 3) бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің бастауышы алдында, баяндауышы соңында тҧрады, 

олардың орындарын ауыстыруға болмайды. 
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В.И. Горелов: ―Предметно-качественные (субстанивно-квалификативные) словосочетания, выражаю-

щие отношения органиченной (частичной) квалификации предмета: 脾气古怪的老头儿piqi guguai d 

laotour чудаковатый старик (нрав странный – старик), 品行端正的人pinxing duanzheng d ren добро-

порядочный человек (поведение пристойное – человек), 身材中等的男子shencai zhongdeng d nanz 

мужчина средного роста (рост средний – мужчина). В этих словосочетаниях зависимый компонент 

является слитным словосочетанием, содержащим характеристику одного из свойств человека‖                     

(В.И. Горелов, 1989: 106). Автор айтып отырған ―Предметно-качественные словосочетания‖ – ―зат есім–

сын есім‖ болып җҧралған бастауыш-баяндауышты сҿз  тіркесі.  

А.В. Скворцов ―Словосочетания – это синтаксическая единица, состоящая из двух и более 

знаменательных слов, связанных подчинительной связью‖, – дей келе, сҿз тіркестерінің определительные 

словосочетания, обстоятельственные словосочетания, глагольно-объектные словосочетания, словосочета-

ния типа «главное слово + дополнительный элемент», сочетания однородных членов или однородных 

словосочетаний, предникативные словосочетания, аппозитивные (одноместные) словосочетания, 

глагольные словосочетания жҽне т.б. тҥрлерін шығарады (А.В. Скворцов, 2018: 20-38). 

Берілген аныҗтамада сҿз тіркесінің толыҗ мағыналы сҿздерден җҧралатындығы жҽне сабаҗтаса 

байланысатыны айтылған, алайда, автор сҿз тіркестерін топтастырғанда, ҿздерінің сҿз тіркесі болу ҥшін 

толыҗ мағыналы сҿздер болуы немесе сабаҗтаса байланысуы керек деген пікіріне җайшы келіп отыр. 

Жоғарыдағы «сочетания однородных членов или однородных словосочетаний», «предникативные 

словосочетания», «аппозитивные (одноместные) словосочетания» деген сҿз тіркестерінің сабаҗтаса 

байланыспайтыны айтпасаҗ та тҥсінікті. 

В.Ф. Щичко җытай тіліндегі сҿз тіркесін (短语) «синтагм» деп атайды да, сҿз тіркесін «синтагмы, 

состоящие из знаменательных слов» жҽне «синтагмы, состоящие из знаменательных и служебных слов» 

деген екі ҥлкен салаға бҿледі. Ал бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесін «субъектно-предникативные 

синтагмы (主谓短语)» деп атап,  我去Я пойду, 个子高  рост высокий,  头疼  голова болит деген 

мысалдарды келтіреді (В.Ф. Щичко, 2016:105). 

1956 жылы жасалған ―Уаҗытша жҥйеде‖ кеңес тіл білімінің ҽсерімен җытай тіліндегі жай сҿйлемдер 

җос җҧрамды жҽне бір җҧрамды сҿйлемдер деп бҿлінген. 1984 жылы жасалған ―Бағдарламада‖ жай сҿйлем 

басҗаша жіктелген. Онда җытай тілінің грамматикалыҗ ерекшеліктері ескеріліп, жай сҿйлемдер бас-

тауыш-баяндауыш җҧрылымды (主谓句), бастауыш-баяндауыш җҧрылымды емес сҿйлемдер (非主谓句) 

деп жіктелген. Бастауыш-баяндауыш җҧрылымды сҿйлем ҿз ішінде есімді, етістікті, сын есімді жҽне 

бастауыш-баяндауышты баяндауыштыҗ сҿйлем (主谓谓语句) болып бҿлінген. Җазір җытай тіл білімінде 

―җос җҧрамды‖ жҽне ―бір җҧрамды‖ деген терминдер җолданыстан җалған. 

Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркестерінің жасалу жолдары мен мағыналары. Бастауыш-баян-

дауышты сҿз тіркесінің жасалу жолдары туралы мектеп жҽне жоғары оҗу орындарына арналған 

еңбектердің барлығында айтылады. 

Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің бастауышы, кҿбінесе, зат есім, есімдік, сан есім жҽне есімді 

сҿз тіркестерінен, ал баяндауышы, кҿбінесе, етістік, сын есім не сын есімді, етістікті сҿз тіркестерінен 

болады. 

Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі мынадай жолдармен жасалады:  

1. ―Зат есім – етістік‖ болып җҧралған сҿз тіркесі. Мысалы, 孩子们上山 [haizimen shang shan] 

балалар тауға шығу. 

2. ―Зат есім – сын есім‖ болып җҧралған сҿз тіркесі. Мысалы, 天气晴朗 [tianqi qinglang] күн райы 

ашық. 

3. ―Есімдік – сын есім‖ болып җҧралған сҿз тіркесі. Мысалы, 她聪明 [ta congming] ол ақылды. 

4. ―Есімдік – етістік‖ болып җҧралған сҿз тіркесі. Мысалы,  他来 [ta lai] ол келу.  

5. ―Сын есім – сын есім‖ болып җҧралған сҿз тіркесі. Мысалы, 诚实好 [chengshi hao] адалдық жақсы. 

Ескере кететін жайт: 诚实адалдық – сын есім болады, ол җазаҗ тіліне дерексіз зат есім болып аударылады. 

6. ―Етістік – сын есім‖ болып җҧралған сҿз тіркесі. Мысалы, 种花很难 [zhong hua hen nan] гүл ҿсіру қиын. 

7. ―Зат есім – сан мҿлшер сҿз тіркесі‖ болып җҧралған сҿз тіркесі. Мысалы, 建筑面积一万平方米 

[jianzhu mianji yiwan pingfangmi] құрылыс аумағы 10 мың шаршы метр.  

8. ―Сын есім ― етістік‖ болып җҧралған сҿз тіркесі. Мысалы, 虚心使人进步 [xuxin shi ren jinbu] 

Кішіпейілділік адамды алға бастырады. Ескере кететін жайт: 虚心[xuxin] кішіпейілділік – сын есім, ол 

җазаҗ тіліне зат есім болып аударылады. 
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9. ―Зат есім – зат есім‖ болып җҧралған сҿз тіркесі. Зат есім баяндауыш болғанда, тек датаны, 

мезгілді, бағаны, ауа райын, адамның жасын не туған жерін, т.б. білдіреді. Мысалы, 今天星期天 [jintian 

xingqitian] Бүгін жексенбі. 她十八岁 [ta shi ba sui] Ол он сегізде. 阿依江哈国人 [Ayijiang haguoren] Айжан  

– қазақстандық. 今天晴天 [jintian qingtian] бүгін күн ашық, т.б. 

Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің җҧрамындағы бастауыш пен баяндауыштың арасында белгілі 

семантикалыҗ байланыс болады. Бҧл сҿз тіркесі мынадай мағыналыҗ җатынаста жҧмсалады: 

1. Җимыл иесі мен җимыл-ҽрекет арасындағы җатынасты білдіреді.  

Җҧрылымдыҗ модельдері: S(shi)+V (җимыл иесі зат есім+етістік), Pron+V (есімдік + етістік). Мысалы: 

他做作业。[ta zuo zuoye] Ол үй жұмысын орындайды. 

我给他的书在哪儿？[Wo gei ta de shu zai nar?]  Мен оған берген кітап қайда? 

Бҧл сҿйлемнің җҧрамындағы 我 мен сҿзі – җимыл иесі, 给 беру – җимыл-ҽрекет.  

2. Меңгерілуші мен меңгеруші арасындағы җатынас.  

Җҧрылымдыҗ моделі:  S (shou)+V (меңгерілуші зат есім+етістік). 

Мысалы, 那个衣服被撕破了的人走了[Nage yifu bei sipo le de ren zou le]  Киімі жыртылған ҽлгі адам 

кетіп қалды. 

Бҧл сҿйлемнің җҧрамындағы 衣服 киім  сҿзі – меңгерілуші, 撕 жырту – җимыл-ҽрекет. 

3. Іс-ҽрекетке җҧрал болған субъектіні білдіреді.  

Җҧрылымдыҗ моделі:  S(gongju)+V (зат есім+етістік) 

Мысалы, 刀砍的痕迹 [dao kan de henji]  пышақ кескен тыртық. 

4. Субъект, зат пен олардың сындыҗ, сандыҗ сапасының, кҥйінің җатынасын білдіреді.  

Җҧрылымдыҗ моделі: S+Adj,  Pron+Adj,  S+(M–N)  

Мысалы, 他高高的个儿 [ta gaogao de ger] оның бойы ұзын. 天气晴朗 [tianqi qinglang] Ауа райы ашық.  

一间房子两盏灯 [yi jian fangzi liang zhan deng]  Бір үйде екі шырақ. 

Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің синтаксистік қызметі. 1956 жылы жасалған ―Уаҗытша 

жҥйеде‖ бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің сҿйлем мҥшесі бола алатындығы айтылған. Міне, сол 

кезден кҥні бҥгінге дейін бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі сҿйлем мҥшесі бола алатындығы туралы 

пікір җытай тіл білімінде ҽбден җалыптасып орныҗты. 

Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі сҿйлемнің барлыҗ мҥшесінің җызметін атҗара алады: 

1) бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі сҿйлемде баяндауыш җызметінде келеді. Мысалы, 

他个子高。Оның бойы ұзын. (Сҿзбе-сҿз: Ол бой ұзын). 哈萨克斯坦资源丰富。Қазақстанның байлығы 

мол. (Сҿзбе-сҿз: Қазақстан байлық мол). 

Мҧндай сҿз тіркестері җазаҗ тіліне аударылғанда, тҧтас сҿйлемнің бастауышы аныҗтауыш болады.  

2) бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі сҿйлемде аныҗтауыш болады. Мысалы, 

她是一个经验丰富的老师。Ол – тҽжірибелі мұғалім (Сҿзбе-сҿз: Ол  тҽжірибе мол мұғалім). 

你来的目的是什么？Сенің келгендегі мақсатың не? (Сҿзбе-сҿз: Сен келу мақсат не?).  

Бҧлар аныҗтауыш болғанда, 的шылауы міндетті тҥрде жҧмсалады. Бастауыш-баяндауышты сҿз 

тіркесі сҿйлемде аныҗтауыш җызметінде келгенде, җазаҗ тіліне ҥйірлі аныҗтауыш болып аударылады. 

3) бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі сҿйлемде толыҗтауыш җызметін атҗарады. Мысалы, 

我们知道他要来。Біз оның келетінін білеміз.  

4) бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі бастауыш җызметін атҗарады. Мысалы, 她知道就好了。Ол 

білсе жақсы болар еді  (Сҿзбе-сҿз: Ол білу жақсы болар еді).             

5) бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі толыҗтырғыш җызметін де атҗарады. Мысалы, 

她哭得眼睛都红了。Жылап-жылап кҿзі қызарып кеткен. Бҧлар толыҗтырғыш болғанда, 得 шылауы (得– 

толыҗтырғыштың белгісі) міндетті тҥрде жҧмсалады. Җазаҗ тілінде толыҗтырғыш мҥше жоҗ, сондыҗтан 

толыҗтырғыш мҥше, кҿбінесе, пысыҗтауыш болып аударылады.  

6) бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі пысыҗтауыш җызметін атҗарады. Мысалы, 

小红头也不回地跑回家去。Шяу Хоң артына қарамастан үйіне қарай жүгіріп кетті. Бҧлар пысыҗ-

тауыш болғанда, 地 шылауы (地 – пысыҗтауыштың белгісі) міндетті тҥрде жҧмсалады. 

Җазаҗ тілінде ҿз алдына сҿйлем тҥрінде бастауыш пен баяндауыштың байланысы синтаксистік сҿз 

тіркесінің җатарына жатпайды, мҧндайда ол сҿйлем болып табылады.  
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Қорытынды. Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі җытай тілі сияҗты сҿз тҥрлендіруші формалары ҿте 

аз тілдердің табиғатына тҽн елеулі ҿзгешелік болып табылады. Сҿз тҥрлендіруші формаларға бай җазаҗ 

тілінде бастауыш-баяндауышты тізбектің җҧрамындағы баяндауыштардың (ҽсіресе, етістіктердің) 

жаҗтыҗ, шаҗтыҗ, кҿптік жҽне рай сияҗты грамматикалыҗ формалары болатындыҗтан, тҧтас конструкция 

сҿйлемдік җасиетке ие болады да, сҿз тіркесі болмайды.  

Җытай тілінде сҿз тіркесінің җҧрамындағы сҿздерді байланыстыруға дҽнекер болатын септік, тҽуел-

дік, жіктік жалғаулары жоҗ. Сондыҗтан синтетикалыҗ тҽсіл сҿз тҥрлендіруші формалары жоҗ тілдердің 

бірі – җытай тілінің табиғатына тҽн җҧбылыс емес. 

Тілдің грамматикалыҗ җҧрылымы айҗын ҧлттыҗ сипатҗа ие, сондыҗтан ҽр тілдегі сҿз тіркестері тҥрлі-

тҥрлі топтастырылады. Бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі – җытай тілінің табиғатына тҽн җҧбылыс.  

Җытай тіліндегі бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі мен бастауыш-баяндауыш җҧрылымды сҿйлемнің 

айырмашылыҗтары: бастауыш-баяндауыш җҧрылымды сҿйлемде интонация болады, бастауыш-баян-

дауышты сҿз тіркесінде интонация болмайды; бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі сҿйлемнің белгілі бір 

мҥшесі бола алады; бастауыш-баяндауыш җҧрылымды сҿйлемдердің җҧрамындағы сыңарлардың орын-

дарын ауыстыруға кҿнеді, біраҗ бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесінің җҧрамындағы сыңарлардың 

орындарын ауыстыруға болмайды. 

Җытай тіліндегі ―зат есім–сын есім‖ болып җҧралған бастауыш-баяндауышты тіркестер җазаҗ тілін-

дегі ҥйірлі аныҗтауыштармен сҽйкес келеді, ал ―субъектіге қатысты зат есім–етістік‖, ―есімдік–

етістік‖ болып җҧралған тіркестер җазаҗ тіліндегі бастауыш-баяндауыш җҧрылымды сҿйлемдермен 

сҽйкес келеді. 

Җытай тілінде бастауыш пен баяндауыш тек орын тҽртібі арҗылы байланысады. Бастауыш-баян-

дауышты сҿз тіркесінің соңынан тыныс белгілері җойылса немесе сҿйлем соңынан келетін  демеуліктер 

җосылса, ол сҿйлемге айналады. Җазаҗ тілінде бастауыш-баяндауышты җҧрылымдарда баяндауыш ҽр 

тҥрлі грамматикалыҗ формада кҿрінеді де, сҿйлемдік сипат иеленеді. Біраҗ җазаҗ тіл білімінде 

предикативті җатынас негізінде жасалған җҧрылымдардың  сҿз тіркесі немесе сҿйлемге  җатыстылығы  

жайында екі тҥрлі кҿзҗарас җалыптасҗан. 

Сҿз тіркестерін жан-жаҗты зерттеуге баса мҽн беріліп отырғанымен, кейбір мҽселелер ҽлі де шешімін 

таппаған. Җазаҗ (ҽсіресе, җытайдағы җазаҗ тілі) жҽне җытай тіл білімінде сҿз тіркесі синтаксисі бойынша 

толыҗ шешімін таба җоймаған даулы мҽселелер: сҿз тіркесінің аныҗтамасы; негізгі сҿз бен кҿмекші сҿздің 

тіркесі еркін сҿз тіркесінің җатарына жата ма? салаласа байланысҗан тіркестер сҿз тіркесінің җатарында 

җарала ма? предикативті тіркес сҿз тіркесі деп таныла ма? сҿз тіркесінің кҥрделі сҿз жҽне сҿйлемнен 

айырмашылығы; сҿз тіркесі сҿйлемде немесе сҿйлемнен тыс җолданыла ма? сҿз тіркесінің байланысу 

тҽсілдері мен тҥрлері, т.б. Сондыҗтан да  сҿз тіркесі ҽр җырынан зерттеле бермек. 
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САЙЫН  МҰРАТБЕКОВТЫҢ «ЖАБАЙЫ  АЛМА» ПОВЕСІНДЕГІ  КЕЙІПКЕРЛЕР  
ТІЛІ  АРҚЫЛЫ  КӨРІНІС  ТАПҚАН  ТӘРБИЕЛІК  МӘН 

 
Аңдатпа 

Маҗалада жазушы Сайын Мҧратбековтың «Жабайы алма» повесі зерделеніп, ондағы тҽрбиелік мҽні 

жоғары диалогтар мен монологтары җарастырылған. «Жабайы алма» повесінде җамтылған кейіпкерлердің 

җатысымдыҗ ҽрекеті зерделенген. Маҗалада жазушы Сайын Мҧратбековтың «Жабайы алма» повесі 

арҗылы коммуникативтік ҥдеріс, яғни кейіпкерлердің екі жаҗты җарым-җатынасы барысында кҿрініс 

тапҗан ҧлттыҗ тҽрбие мҽселесі мысалдар арҗылы айҗындалған.  

Кейіпкер тҧлғасын аша тҥсуде жазушының монологты тҽрбиелік мҽні зор тілдік бірліктерге арнайы 

җҧрғаны дҽлелденген. Сондай-аҗ кейіпкерлер диалогтарының оҗырманға ҽсері  мен монологтарындағы  

кҿңіл-кҥйінің тілдік бірліктер арҗылы берілуіне талдау жасалынған. 

«Жабайы алма» повесіндегі кейіпкерлердің тҥрлі эмоцияға толы бет-бейнесі мен экспрессивті тілі 

ерекше коммуникативтік җызмет атҗаратындығына жазушының ерекше назар аударғандығы да аталып 

ҿтілген. Жазушының аталған туындысында ҥлкен мен кіші җарым-җатынастарының нҽзік тҧстарын 

кҿркем тілмен зерлеген монологтары мен диалогтары жан-жаҗты җарастырылған.  

Кілт сӛздер: мҽтін, монолог, диалог, ҧлттыҗ тҽрбие, тҽрбиелік мҽн, җатысымдыҗ җызмет, җаты-

сымдыҗ ҥдеріс. 
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EDUCATIONAL VALUE REFLECTED THROUGH THE LANGUAGE OF THE CHARACTERS IN 

THE STORY OF SAIN MURATBEKOV " WILD APPLE TREE» 

 

Abstract 

The article deals with the novel "Wild Apple tree" by writer Sain Muratbekov, in which dialogues and 

monologues with high educational values are considered. The communicative actions of the characters contained 

in the story "Wild Apple tree" are depicted.   The article reveals the communicative process through the novel by 

writer Sain Muratbekov "Wild Apple tree", that is, the problem of national education, revealed in the course of 

bilateral relations of the heroes.  

At disclosure of the personality of the hero it is proved that the writer in a monologue specially created the 

language units having important educational value. The analysis of influence of dialogues of characters on the 

reader and transfer of their moods in monologues through language units was also carried out. 

Special attention of the writer was paid to the fact that the characters in the story "Wild Apple tree" filled with 

different emotions of the person and expressive language perform a special communicative function. 

In this work of the writer in detail monologues and dialogues which by means of art comprehension of adults 

and small parties of the relations of parents and the child, the girl and the guy are considered. 

Keywords: text, monologue, dialogue, national education, educational value, communicative activity, 

communicative process. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТРАЖЕННЫЙ ЧЕРЕЗ ЯЗЫК ГЕРОЕВ В ПОВЕСТИ 

САИНА МУРАТБЕКОВА «ДИКАЯ ЯБЛОНЯ» 

 

Аннотация 

В статье рассматривается повесть писателя Саина Муратбекова «Дикая яблоня», в которой 

анализируется диалоги и монологи с высоким воспитательным потенциалом, коммуникативные действия 

героев содержащиеся в повести «Дикая яблоня». Таким образом в статье раскрываются характеристики 

коммуникативного процесса, представленные в повести писателя Саина Муратбекова «Дикая яблоня», а 

также рассматриваятся проблема национального воспитания, проявляющаяся в ходе двусторонних 

отношениях героев. 

При рассмотрении личности героя аргументтированно доказывается, что писатель в монологах 

специально создает языковые единицы, имеющие важное воспитательное значение. Также автором 

статьи проведен анализ влияния диалогов персонажей на читателя и передачу их настроений в монологах 

посредством использования соответсвующих языковых единиц. 

В статье указывается что особое внимание писателем уделено экспрессивным языку персонаж в 

повести «Дикая яблоня», наполненных различными эмоциями, который выполняет особую 

коммуникативную функцию. 

Ключевые слова: текст, монолог, диалог, национальное воспитание, воспитательное значение, 

коммуникативная деятельность, коммуникативный процесс. 

 

Җай ҧлттың, җай елдің даму тарихында кҿркем ҽдебиеттің орны ерекше екені белгілі. Себебі, «кҿркем 

сҿзбен жазылған ҽдеби шығарма – ҿмір фактілерін жан-жаҗты терең җамтитын жанды организм» [1, 34 б.]. 

Басҗаша айтҗанда, кҿркем туынды – адамзат баласының рухани азығы. Кҿркем туындысыз адам баласы 

ойының шарыҗтауы, кҿркемдік, эстетикалыҗ байлыҗтарының җалыптасуы мен дамуы ҽсте мҥмкін емес. 

Ҽрбір кҿркем дҥние – бҧралаңы мен җалтарысы кҿп, сан җатпарлы ҿмір заңдылыҗтарын кеңінен ҽрі 

тереңірек тҥсіндіретін ҿнеге мен тағылымның бірден-бір бастауы. Ендеше, ҽрбір таңдаулы шығарманың 

адам жанын нҧрландырудағы маңызы жоғары, мҽні басым рухани дҥние деп толыҗҗанды айта аламыз. 

Тіпті, бҥгінгі заманауи технологиясы жетілген җоғамда да кҿркем туындылардың орны бҿлек, тҽлім-

тҽрбиелік маңызы ерек екендігі уаҗыт озған сайын айҗын танылып отыр. Мҧның бір сыры, ҿмірмен ҿзек-

тесе ҿріліп, адам жан дҥнесінің тылсым сырларына тереңірек ҥңіліп, жҥректің җылын тербей білгендігін-

де жатса керек-ті. Жҥрек җылын тербей білген кҿркем туынды кез келген жанның бойын шымырлатары, 

жаңа бір толҗын ойларға шомылдырары, ҿмірге деген кҿзҗарасының ауанын ҿзгертері, толыҗтыра тҥсері 

сҿзсіз. Сондыҗтан да ҽрбір кҿркем туындыны оҗу, оҗыту арҗылы бҥгінгі жас ҧрпаҗтың тҽлім-тҽрбиесіне 

ыҗпал ету ҿзекті мҽселе болып саналады.  

Ҧлт, ел, мемлекет келешегі жас ҧрпаҗ җолында десек, сол ҧрпаҗтың сапалы білім мен саналы тҽрбие 

алуы «адам-җоғам-тҽрбие» бірлігімен тығыз байланысты. Ҿскелең ҧрпаҗтың җоғамның лайыҗты азаматы 

болып җалыптасуы отбасы мен білім беру мекемелерінен алар білім мен тҽрбиеде жатыр. Бҧл ретте 

«бҥгінгі тҽрбие беру жҥйесі җандай болуы тиіс?», «тҽрбие негізі җайдан алынуы керек?» деген сауалдар 

орын алатыны даусыз. Бҧл сауалдарға біржаҗты жауап беру ҿте җиын. Себебі, тҽрбие – җалыпҗа сыймай-

тын кҥрделі ҥдеріс. Сондыҗтан жастар тҽрбиесі еш іркіліссіз ҽрі кешенді тҥрде ҥздіксіз жҥргізілуі тиіс. 

Бҧл ретте жастарды ғасырлар бойы җалыптасҗан рухани мҽдениеттің рухымен җоректендірудегі бірден-

бір нҽр – кҿркем туынды. Ҽлбетте, ҽрбір туындының тҽрбиелік мҽні ҽркелкі. Осы орайда, біз жазушы 

Сайын Мҧратбековтың «Жабайы алма» повесінің тҽрбиелік мҽніне тоҗталуды жҿн кҿрдік.  

Кҥні бҥгін ғана емес Кеңес ҥкіметінің тҧсында-аҗ «ҽңгімелері мҽңгілік даңҗтың иелігіне шаҗыру 

алған» (Бақытжан Майтанов) жазушы Сайын Мҧратбеков шығармаларының тағылымы – ҿз алдына бір 

җҧбылыс. Жазушының җай туындысы болмасын оҗиға желiсiнiң шынайылығымен, тiлiнiң кҿркемділігі-

мен, кейiпкерлерiнiң биiк адамгершiлiк җасиеттерiмен оҗырманын баурап алады. Ал кейіпкерлерінің іс-

ҽрекеттеріне авторлыҗ сипаттама беру, монологтары мен диалогтары арҗылы ҧлттыҗ тҽрбие дҽнегін сеуіп 

отырады. Мысалы, «Жабайы алма» повесінің «Дҽл алып алма ағашқа таяғанымызда алдымыздан шаң-

шұң айқай, қыз баланың зар қағып жылағаны естілді. Жүгіре басып бҽріміз жотаға кҿтерілдік: алып 

алма ағаштың түбінде, қолында кҿк шыбығы бар Сыпатайдың апасы Бүбітай Тоштан деген жетім 

қызды шырылдатып қуып жүр екен. Тоштан біздерден бірер жас үлкен тұлдыр жетім қыз, шешесі 
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жағынан ағайындас болған соң, Бүбітай оны қолына кіргізіп алған еді. Ертеден кешке дейін үй шаруасын 

істететін. Міне, сол Тоштан қолында күрегі бар, зар еңіреп қашып жылап жүр. 

− Апатай-ай, апатай… Басқа не айтсаңыз да істейін, бірақ мұныңызды істей алмаймын, апатай… 

Обал ғой, апатай…- деп жылайды. 

− Мен саған кҿм деймін, жаман қар! Сүтті ішкізген, нанды жегізген сенсің, енді кҿм, кҽне! Мынау 

тілімді ала ма-ей, жоқ па?! – деп, кҿк шыбықпен қызды тартып-тартып қалды. 

− Кҿмбеймін, апатай! Кҿмбеймін! Ҿлтірсеңіз де кҿмбеймін! – деп Тоштан қолындағы күректі 

лақтырып тастады да, жаңағы біз келген бҿктерге қарай шырқырап қаша жҿнелді. 

− Ұстаңдар, ана қарды! Ұстаңдар! – деді Бүбітай соңынан ұмтылып. Біз тегіс дорбаларымызды 

тастай сала Тоштанның артынан қуған болдық, бірақ сирағы ұзын қыз жеткізсін бе, лезде қалың 

бҿргездің арасына кіріп адастырып кетті» («Жабайы алма» повесінен) − деп келетін эпизоды жетім 

җыздың жай-кҥйінен ғана хабар бермейді. Тоштан җыздың бойында берік җоныс тепкен «ит – жеті җазына-

ның бірі» деген халыҗтың наным-сенімі, сенім тірек болған ҿжеттігі де аныҗ аңғарылады. Җазаҗ 

танымында киелі саналған ҿзге тірішілік иелерін җорлау тҥбі – җарғыс. «Җарғысҗа ҧшырау», «җарғыс алу» 

ҥлкен җасіретке ҽкеледі деп есептеледі.  Җиын-җыстау кезеңнің зардабынан осындай іс-ҽрекетке барған 

Бҥбітайдың «Ұстаңдар!»  деп бҧйыра айтҗан сҿзіне балалардың Тоштанды «қуған болуының» астарында 

аяныш сезімі мен кҿмек беру сынды адами җасиет җатар кҿрініс тапҗан. Жазушы ҿз кейіпкерлерінің 

монологы арасында«җуған болдыҗ» тіркесін керекті тҧсында җолданылып, осы эпизод арҗылы соғыс 

жылдарының жай-жапсарын ғана кҿрсетуді кҿздемеген, сол кезеңдегі балалардың бойындағы ішкі адами 

җасиеттерін де аңғартып отыр. 

Жазушы шығармасынан җазаҗ жастарының бойындағы атадан балаға җанмен сіңген ҽдептілік те 

кҿрініс тапҗан. Мысалы, жазушы кейіпкері Тоҗтардың: есік алдында күн шуақта жүн иіріп отырған 

ҽжеме: 

− Амансыз ба, ҽже?! Деніңіз сау, күйлі-қуаттысыз ба? – деп амандасқан болатын. Ал ҿзіне бүйтіп 

сҽлемдескен адамға ҽжемнің жаны қалмайтын ҽдеті. 

− Ҽй, бұ қай баласың? – деген. 

− Мен, Тоқтармын ғой, ҽже. 

− Шымырбайдың Тоқтарысың ба? 

− Иҽ. 

− Ой, айналайын, ҿркенің ҿссін, қарағым,- деп ҽжем ҽбден разы боп қалған. Ал Тоқтар: 

− Ағадан хат кеп тұра ма? – дегенде ҽжем оған мүлде қулап түскен еді. 

− Кеп тұрады, қарағым. Кеп тұрады. Ҽй, Нҽзира! – деген онан соң дауыстап. –  Айран алып шықшы 

мына Тоқтарға. 

Тоқтар алғыс айтып кете бермек болып еді, бірақ ҽжем жібермеді. 

− Қарағым, есік алдынан құр ауыз ҿткенің болмайды, дҽм татып кет, – деді.  

Нҽзира ҽпкем іштен бір тостақан айран алып шығып ұсынды» («Жабайы алма» повесінен). Дҽл осы 

диалогта орын алған «Амансыз ба, ҽже?! Деніңіз сау, күйлі-қуаттысыз ба?», «Ой, айналайын, ҿркенің 

ҿссін, қарағым», «дҽм татып кет» сынды сҿйлемдер мен сҿз тіркестері арҗылы жазушы кейіпкерлердің 

кішіпейілділігін, ҥлкеннің кішіге деген ізетін оҗырманға ҥлгі етеді. Ҧлтымыз бойындағы «дәм татқызу, 

дәм беру» сынды асыл җасиетіне замананың суыҗ желінің ызғары да дендей җоймағандығы есіп тҧр емес 

пе? Шығармадағы аналыҗ мейірім мен кішіпейілділікті оҗырман җауым сезіне отырып, ҿз бойына берік 

ҧялатары аныҗ. Мҧны ғалым, жазушы Баҗыт Кҽрібаева сҿзімен айтсаҗ, «Сайын айтпайтын, тек сезін-

діретін еді». Шығарма кейіпкері Тоҗтардың бҧл кішіпейілділігі ер-азаматтың җазаҗ болмысының бір 

белгісі ретінде аңғарылады. «Кішіпейілділік, сыпайлыҗ, ата-ананы җҧрметтеу, ҥлкенді сыйлау халыҗтыҗ 

тҽрбиеден орын алған» [2, 3]. Ҧлт тҽрбиесіндегі ҥлкен тілін алу, айтҗанын орындау сынды адамгершілік 

җасиеттерді жазушы кейіпкер ойын баяндау арҗылы беруді жҿн санағанын байҗаймыз. Бҧған шығармадан 

мынадай дҽлел келтіруге болады. «Бір күні Сыпатай сол ұшар биіктегі қызыл алмаларды алам деп, 

тоқтау айтқанымызға бой бермей, алып алма ағаштың тҿбесіне ҿрмелеп шықты. Қызыл алмаларға 

жетіп, енді қол соза бергенде, аяғын тіреп тұрған бұтақ сынып кетіп, тҿмен қарай құлап түсті. 

Балалар шу ете қалдық. Жүгіріп жанына барсақ, кҿкпеңбек боп, тыныстай алмай бүгжиіп қапты. Бір-

екі бала аттандап ауылға қарай жүгірді. Ағыл-тегіл еңіреп Бүбітай жетті. Баласын жерден кҿтеріп 

алған, былқ-сылқ етіп ыңыранғаны болмаса тілге келмеді. Сыпатайдың ҿлімінен кейін шешелеріміз бізді 

алмаға жіберуді қойды. Бҿктерге қарай аяғымызды қия басудан қалдық» («Жабайы алма» повесінен). 

Аласапыран ауыр кезеңде җайғы мен җасірет җатар ҿріліп берілген осы эпизодтың жан тҥршіктірері 

талассыз. Ҥлкендердің жас ҧрпаҗтың җауіпсіздігін ойлап, оларға шектеу җоюы, балалардың оны тыңдауы, 
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бҽрі де «үлкен-кіші» араҗатынасынан туындап жатҗанын кҿрсетеді. «Моралдыҗ җасиеттер адамдардың 

җимыл-ҽрекеттерінен, җарым-җатынасынан шығады. Жаҗсылыҗ пен жамандыҗ, зҧлымдыҗ пен махаббат, 

ҽділеттік пен ҽділетсіздік, борыш пен намыс, ар мен ождан адамның іс-ҽрекеті арҗылы ҿлшенеді. Бҧларды 

адам бойына жастайынан мінез-җҧлыҗ ережесі етіп җалыптастыру тҽрбиеге байланысты. Осыны ҧстанған 

җазаҗ халҗы жастарды от басында кішіпейілділікке, ізеттілікке, имандылыҗҗа, инабаттылыҗҗа тҽрбиелеуді 

бірінші міндет етіп җойған» [3, 21].  

«Ҽкеге җарап ҧл ҿсер, шешеге җарап җыз ҿсер» деген тҽмсілден тағылым алған халҗымыз бала 

тҽрбиесіне җай уаҗытта болмасын немҗҧрайлылыҗ танытпаған. «Отбасының, җоғамның тҽрбиесі аналарға 

байланысты екеніне ерекше мҽн берген, җыздың кҿркіне аҗыл-ойы мен мінез-җҧлҗының сай болуын 

җадағалаған [3, 21]. Бҧл жайт та жазушы Сайын Мҧратбеков туындысынан ҥнемі кҿрініс тауып отырады. 

Мысалы, «Кешкісін апам жұмыстан қайтып, шайға отырғанымызда, ҽжем сҿз арасы: 

− Апыр-ай, ҽлгі Шымырбайдың баласы мұрты ҿсіп, зіңгіттей азамат бопты, – деген тамсанып. 

− Оны қайдан кҿріп жүрсіз? – деп сұраған апам. 

− Бағана есік алдында жүн иіріп отырғанымда кеп, ҿзі амандасты. Тіпті бір инабатты боп ҿсіпті: 

«Ағадан хат кеп тұра ма?» – дейді. 

− Ол мұнда неғып жүр? – деп апам Нҽзира ҽпкеме кҿзін аларта қараған. Нҽзира ҽпкем жерге 

кірердей боп қысылды. 

− Білмеймін. Ҽжем екеуі сҿйлескен,- деді. 

− Е, есік алдынан ҿтіп бара жатып амандасқаны ғой, - деді ҽжем, апамның сҿзіне мҽн бермей.- 

Шіркін-ай, тал шыбықтай бұралып ҿскенін қайтейін, биыл жазға ҽскерге шақыртпақ еді дейді. 

− Оған қайдағы ҽскер, - деген апам немқұрайлы сҿйлеп, - ҽлі екі жылы жетпейді. Біздің мынадан,- 

деп апам Нҽзира ҽпкемді нұсқап қойды, - үш айдай ғана үлкендігі бар. Тоқтар жазға салым туды да, 

мынау күзде туды емес пе?!» («Жабайы алма» повесінен). Отбасындағы осы диалогтың ҿзі кҿзі җараҗты 

жанға ҧлт табиғатындағы аңғалдыҗ пен җырағылыҗты, сыпайы җарым-җатынасты, отбасы тҽрбиесінің 

нҽзік тҧстарын сҿзсіз жеткізіп тҧр. Бҧл – жазушының отбасы мҽселесін бейнелеудегі шеберлігінің жарҗын 

бір дҽлелі. Жазушының осы эпизоды кездейсоҗ жазыла салған дҥние емес, отбасы  тҽрбиесі ана тҽлім-

тҽрбиесімен байланысты екендігін айғаҗтайтын җарапайым мысал. 

Жазушы шығармасында җыз бала тҽрбиесі де ерекше бейнеленген. «Җыз балағы җырыҗ ҥйден 

тыйым» деген наҗылды берік ҧстанған халҗымыз «Җыз җылығымен сҥйкімді», «Җызым ҥйде, җылығы 

тҥзде», «Җыз ҿссе елдің кҿркі» деген маҗал-мҽтелдер  арҗылы арлы, инабатты, сымбатты җызды бҥкіл 

ауыл-аймаҗ болып тҽрбиелеген, җадағалаған. Мысалы, «Сол күні мен ымырт үйіріле ҽр түрлі сылтау 

айтып Нҽзира ҽпкемді ертіп шығамын да, ҿзім кҿз жазбай бақылап қарап тұрып, екеуін бір шай 

қайнатымдай ғана сҿйлестірем. Онан соң Нҽзира ҽпкемді алдыма салып үйге алып кірем. Екеуі менің осы 

қызметіме де ҿлердей риза. Ҿйткені мен болмасам ҿйтіп те кездесе алмас еді ғой, апамның қатал мінезі 

белгілі, Нҽзираның жалғыз ҿзін мүлде тырп еткізбес еді. Менімен бірге шығатын болған соң 

күдіктенбейтін болу керек, апам онша қадалып, тексеріп жатпайды. 

− Кҿп жүрмей тез қайтыңдар, - дейді де қояды. («Жабайы алма» повесінен). Шығармадағы 

апасының «кҿп жүрмей тез қайтыңдар» деген сҿзінің тҽрбиелік астары терең. Онда «малым жанымның, 

жаным арымның садағасы» деген ҧлы тҥсінік жатыр. Ҽрбір җазаҗ отбасы ҥшін «намыс» ҧғымының орны 

ерекше. Сондыҗтан бҥгінгі «отбасы тҽрбиесіндегі ар мен намыс, жан мен тҽн, тіл мен дін тазалығы ҥшін 

кҥресудің баҗуатты ахуалын җалыптастырудың маңызы зор» [4, 274].  

Ата-ана мен бала, җыз бен жігіт, ҥлкен мен кіші җарым-җатынастарын кҿркем тілмен зерлеген 

туындылар аз емес. Десек те, Сайын Мҧратбековтың осы җатынастар астарына тҽрбие мҽселелерін енгізе 

білуінің ҿзі оның шынайы талант иесі екендігін айғаҗтайды. Кҥнделікті кҥйбең тірлік барысында ҽңгіме-

лесіп, сыр шертісіп, ҽзілдесіп жҥрген жандардың ҿзара җарым-җатынастары баршамызға аян оҗиға желі-

лері негізінде ҿріліп, лирикалыҗ жылы леппен баяндалып, тазалығымен, жеңіл мҧңымен жҥрегіңді 

шымырлатып, сезім тҧнығына малындырады. Жазушының ҧшҗыр җиялы нҽзік суреттеумен җабыса 

ҿрнектеліп, ҿзіне еріксіз баурап алады. Баурай отырып, тҽрбиелейді.  

Оҗырманды баурап, кейіпкер тҧлғасын аша тҥсуде жазушы Сайын Мҧратбеков монологты да ретіне 

җарай беріп отырады. Бҧған шығармадан мынадай мысал келтіруге болады. «Бұ балалық дегенді 

қойсаңшы. Сол бір оқиға есіме түссе күні бүгінге дейін кірерге жер таппай қысыламын. Сонымыз не 

біздің? Неге біз сондай болдық? Жалғыз үй шал-кемпірге не үшін қиянат жасадық сонда? Жазығы не еді 

олардың? Неге?.. Неге?.. Бҽлкім, балғын балалығымызға жара салған соғыс кінҽлі шығар, күтімсіз ҿскен 

жабайы алмадай ащы болуымыз да содан шығар, жабайы алманың тісті қамап сырқырататыны 

тҽрізді жанға батар қылықтар істеуіміз де содан шығар? Кім білсін. Бір нҽрсе ғана ақиқат: ҿзің 
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ақымақ, ҽрі қорқақ болсаң жауыз болуың да оп-оңай, тек бастаушың болсын» («Жабайы алма» 

повесінен). Берілген монологта ҿзінің ішкі ойымен арпалысып, тҥсініксіз жайттардың туындау себебі мен 

жауабын іздеп, сансыз сауалдармен җиял ҽлемін шарлаған Җанат бейнесі кім-кімді болмасын ойлан-

дырары даусыз.  

Балалыҗпен җауынға ҧрлыҗҗа барған балаларды Нҧғыман басшы кеңсеге шаҗыртып, жазалау 

мазмҧндағы тҽрбиелік кеңесінің мҽні тіптен ҽсерлі. Мысалы: «− Ҽлгі басшысы қайда бұлардың? – деді 

Нұғыман біздерді шақырушы балаға. 

− Ол таң атпай тұрып станциядағы нағашысына кетіпті. Сол жақтан жұмыс істеп, оқу оқимын 

дейтін кҿрінеді. 

− Қашқан түрі ғой. Сол жақтан-ақ ұстаймыз оны. Ал сендерді қазірден бастап анау тас қораға он 

күнге қаматам, ешқандай тамақ бергізбеймін, - деді Нұғыман біздерге түйіле қарап. – Сендердей 

ұрыларды аштан қатырғаннан басқа амал жоқ. 

Біздер зҽре-құтымыз қалмай дірілдеп кеттік. Нұғыманның тас қораға апарып он күн бойына 

қамайтынына, еш тамақ бергізбей аштан қатыратынына титтей де күмҽніміз болған жоқ. Мен 

араша түсе ме дегендей апама қарағам, мүлде селт етер емес, қабағын қарс жауып алған, алдында 

баласы – мен емес, тура бір фашист отырғандай түсін бермейді. Нұғыман одан: 

− Сіз балаңызды қамағанға қарсы болмайсыз ба? – деп сұраған. 

− Жоқ, қарсы емеспін. Алыс бір жаққа айдатып жіберсеңіз тіпті жақсы болар еді. Мұндай 

қарақшы баланың маған барынан жоғы, - деді апам түңілгендей. 

Мен шыдай алмай жылап жібердім. 

− Апатай-ай, ендігҽрі ондай ештеңе істемейін, кешірші мені… кешірші… 

Сол-ақ екен басқа балалар да шуылдап жылап қоя берді, олар да бастыққа, менің апама ҿлердегі 

сҿздерін айтып, жалынып-жалбарынып кешірім сұрап жатыр. 

− Жарайды,- деді ҽлден уақытта Нұғыман, – бір жолға кешірейік. Ендігҽрі олай істеуші болмаңдар. 

− Істемейміз. 

− Енді Ҽжібекке ілеспейміз, – деп бір ауыздан уҽде бердік» («Жабайы алма» повесінен). 

Кҿркем туындыдағы бҧл эпиэод адам факторының психологиялыҗ жаҗтарын  танытып, басты 

кейіпкер Җанаттың сҿйлеу кезіндегі эмоциялыҗ җалпын, кҿңіл-кҥйін, жалпы психологиялыҗ жай-кҥйін  

кҿрсетеді. Оҗырманды кейіпкерінің ішкі ҽлеміне тереңірек ҥңілуіне мҥмкіндік беру маҗсатында берілген 

бҧл монолог пен диалогтағы тілдік бірліктер адам баласының ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу ҽрекетіне де мҽн беру 

керектігін ҧғындырып тҧрғаны аныҗ. 

Жазушы шығармасынан кҿрініс тапҗан ҽжесінің аңғалдығы, ҽңгімеші Байдалы шалдың сҿзшеңдігі, 

Җанат пен Петьканың достығы, Нҽзира мен Тоҗтардың сҥйіспеншілік сезімі, Тҧржанның жауыздығы, 

Нҧғыман басшының кесімді шешімі, Ҽжібектің жазадан жалтаруы, бҽрі де ауыл адамдарының ішкі жан 

дҥниесінен мол аҗпарат берумен бірге «жаҗсыдан ҥйренуге, жаманнан жиренуге» ҧмтылдырады. Ҽр 

кейіпкерінің бойындағы асыл җасиеттер ҧшҗынын тҥрлі оҗиға аясында ашып кҿрсетудегі жазушы  

маҗсаты ҧлттың келешек ҧрпағына ҿнеге кҿрсетуден туындағаны белгілі. 

Тҥйіндей келгенде, С.Мҧратбековтың ауыл ҿмірін, тыныс-тіршілігін кҿркем шығармаға арҗау ете 

отырып, ауыл адамдарының бойындағы табиғи тазалыҗ, адамгершілік, мейірімділік, җайырымдылыҗ, 

шексіз сҥйіспеншілік, ымыра бірлік сияҗты  асыл җасиеттерін келер ҧрпаҗҗа кҿркем тіл арҗылы жеткізуді 

маҗсат еткен. Осы тҧрғыдан келгенде, жазушының «Жабайы алма» повесінің ізгілік пен адамгершілік, 

еңбек пен аҗыл-ой тҽрбиесін берудегі маңызы орасан. Җазаҗ халҗының ҧлттыҗ болмыс-бітімін, ҧлттыҗ 

кейпін бейнелі тілде бере білген шығарманың җҧндылығы да осында. 
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XIII-XIV  ҒАСЫР  ҚЫПШАҚ  ЕСКЕРТКІШТЕРІНДЕГІ  МӨЛШЕР  СЕМАНТИКАСЫНЫҢ 
ЛЕКСИКАЛЫҚ  ДЕҢГЕЙДЕГІ  РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ 

 

Аңдатпа 

Бҧл маҗалада XIII-XIV ғасырларға жататын  җыпшаҗ ескерткіштеріндегі мҿлшер семантикасының 

лексикалыҗ деңгейдегі кҿрінісі җарастырылады. Җыпшаҗ тілдер тобы – җазаҗ тілінің җалыптасу арна-

ларының бірі. Сондыҗтан маҗалада, тарихи-салыстырмалы ҽдіс җолданыла отырып, екі кезең тілінің 

ерекшеліктері мен ҧҗсастыҗтарын, лексика-семантикалыҗ даму жолын аныҗтау кҿзделеді. Җыпшаҗ 

кезеңінежататын кҿлемді тілдік дереккҿздернегізінде җазаҗ тіліндегі мҿлшер категориясының җалып-

тасуына негіз болған басты семантикалыҗ арналар,макромҿлшер ҧғымының семантикалыҗ ҿрісін җҧрай-

тын микромҿлшер ҧғымдардың сҿз таптары арҗылы берілуі жолдары, семантикалыҗ ерекшеліктері, 

жасалу тҽсілдері, олардың ҿзіндік ерекшеліктері мен айырым белгілері сияҗты мҽселелер аныҗталады. 

Соның нҽтижесінде XIII-XIV ғасыр җыпшаҗ тілі мен җазіргі җазаҗ тілінің генетикалыҗ байланысы 

лексикалыҗ деңгейде мҿлшер категориясы аясында дҽйектеледі. Сондай-аҗ ескі җыпшаҗ тіліндегі 

жекелеген сҿздердің функционалды-семантикалыҗ ҽлеуеті мен даму, ҿзгеру жҥйесі, олардың җазаҗ ҽдеби 

тілінің сҿздік җорынан лайыҗты орын алғаны наҗты мысалдармен кҿрсетіледі.  

Кілт сӛздер: мҿлшер категориясы, җазаҗ тілі, җыпшаҗ тілі, XIII-XIV ғасыр җыпшаҗ ескерткіштері.  
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REPRESENTATION OF THE SEMANTICSOF MEASUREIN THE KYPCHAK MONUMENTS  

OF THE XIII-XIV CENTURIES AT THE LEXICAL LEVEL 

 

Annotation 

This article discusses the lexical level of semantics of the Kipchak monuments of the XIII-XIV centuries. 

Kipchak group of languages is one of the channels of formation of the Kazakh language. Therefore, the article 

uses the storic and comparative method, which determines the path of development of lexical and semantic 

similarity. Kipchak stage of large-scale language sources in the Kazakh language based on the number to become 

the main basis for the formation of categories is the semantic field of the concept of semantic channels, macro and 

micro-expressions of ways through parts of speech, semantic features of concepts, methods, features and 

distinctive features defining such issues. As a result, XIII and XIV centuries genetic relationship of Kipchak and 

modern Kazakh languages is confirmed in the category of quantity of lexical level. As well as the old Kipchak 

individual words in the functional-semantic potential and development, changes in the system, taking its rightful 

place in the Kazakh literary language are given by specific examples.       

Keywords: category of quantity, Kazakh language, Kipchak language, Kipchak monuments of XIII-XIV 

centuries. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ СЕМАНТИКИ МЕРЫ НА КЫПЧАКСКИХ 

ПАМЯТНИКАХXIII-XIV ВЕКОВ 

 

Аннотация 

В данной статье обсуждается лексический уровень семантики в XIII-XIV веках у кипчакских 

памятников. Кипчакская группа языков является одним из каналов формирования казахского языка. 

Поэтому в статье используются сторический и сравнительный метод, с помощью которых, определяется 
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путь развития лексического и семантического сходства. Кипчак этап крупномасштабных источников 

языка на казахском языке основанное на количество, чтобы стать главной основой для формирования 

категорий составляет семантическое поле понятия семантических каналов, макро и микроколичеств 

путей через части речи, семантические особенности понятий, методы, особенности и отличительные 

признаки определяющие такие вопросы. В результате, XIII и XIV веке генетическая связь кипчакского  и 

современно казахского языков подтверждается в категории количества лексического уровня. А также 

старые кипчакские отдельные слова в функционально-семантическом потенциале и развитии, изменения 

системы, принимая свое законное место в казахском литературном языке даются конкретными 

примерами.  

Ключевые слова: квантитативная категория, казахский язык, кыпчакский язык, кыпчакские 

памятники XIII-XIV веков. 

 

Кіріспе. Җазаҗ халҗының ҧлт ретінде ҧйысу ҥдерісі ерте кезеңнен басталса да, XV ғасырдың орта 

шенінде (1456 ж.) біртҧтас ҧлт ретінде дербес мемлекеттігін җалыптастырғаны белгілі. X-XV ғасырлар 

шегінде җазіргі тҥркі тектес халыҗтардың ҧлттыҗ тілінің арнасы җалыптаса бастады. Алғашҗы кезеңдерде 

тҥркі тілі қыпшақ тобы, оғыз тобы, қарлұқ тобы т.б. ҽлденеше тілдер тобына жіктеле бастады да,  XV 

ғасырдың соңына җарай бҧл топтар жекелеген ҧлт тіліне ҧласты. Җазаҗ тілі де алғашында җыпшаҗ тілдері 

тобы негізінде дами келе, XV ғасырдың соңына җарай халыҗтыҗ тіл ретінде орнығып, одан кейінгі ҽр 

ғасырлар сайын ҧлттыҗ ҽдеби тіл мҽртебесін нығайта тҥсті.  Сондыҗтан җазаҗ тілінің ҧлттыҗ арнада 

дамуының басталуы ретінде XIII-XIV ғасырдардағы җыпшаҗ ескерткіштерінің маңызы айрыҗша.  

Орта тҥркі дҽуіріне тиесілі (X-XV ғғ.)  җыпшаҗ жазба ескерткіштері біршама мол. Сондай-аҗ олардың 

тілдік ерекшеліктері де ҽртҥрлі. Белгілі тҥркітанушы, җыпшаҗтанушы ғалым Ҽ.Җҧрышжанҧлы орта тҥркі 

дҽуіріне жататын ескерткіштерді тілдік ерекшелігіне җарай былайша жіктейді: «Қыпшақ жазба ескерт-

кіштері ҽдеби тілде жҽне халықтың ауызекі сҿйлеу тілінде жазылған. Бірінші топ шығармалары екіге 

бҿлінеді: а) дҽстүрлі ҽдеби тілде жазылған еңбектер; ҽ) жергілікті халықтың ҽдеби тілінде жазылған 

Орта Азия мен Еділ (Алтын Орда) ескерткіштері» [1, 45]. Мҧнда дҽстүрлі ҽдеби тіл дегені – кҿне тҥркі 

кезеңінен бері жалғасын тауып келе жатҗан, бҥкіл тҥркі халыҗтарына ортаҗ жазба тіл (А.Н. Самойлович). 

Ҽ.Җҧрышжанҧлы осы жіктеуі бойынша Рабғузидің «Җиссасу-л-Ҽн-бия», Җҧтыбтың «Хусрау -Шірін», 

Хорезмидің «Мҧхаббатнаме» ескерткіштерін дҽстүрлі ҽдеби тілге  жатҗызады. Тіл тарихын зерттеуде 

тілдің ҽдеби нормаға айналған ҥлгілерін дереккҿз ретінде алудың маңызы жоғары. Сондыҗтан ғалымның 

жоғарыдағы тҧжырымдарын толыҗтай җуаттай отырып, ескі җыпшаҗ тілі кезеңіндегі мҿлшер категория-

сының тілдік табиғатын сҿз еткенде, осы дҽстҥрлі ҽдеби тілде жазылған аталған ҥш ескерткішті дереккҿз 

ретінде алынды.  

Негізгі бӛлім. Җыпшаҗ ескерткіштерінде
1
 мҿлшер семантикасы лексикалыҗ деңгейде кеңінен кҿрініс 

табады. Оны сҿз таптары шеңберінде наҗты кҿрсетуге болады. Ескерткіштерде мҿлшер семантикасы, ең 

ҽуелі, сын есімдер арҗылы беріледі. Сын есімдердің кейбір мағыналыҗ топтарының мҿлшер семантика-

сын білдіру җызметі тҥркі тілінің барлыҗ тарихи кезеңдеріне жҽне сҿз болып отырған орта ғасыр тҥркі 

тілінің барлыҗ топтарына тҽн. Тілдер тобында жекелеген сҿздердің морфологиялыҗ тҧлғасы мен җолда-

ныс аясында ҿзгешеліктер болғанымен, сын есімдердің жалпы семантикалыҗ жҥйесі ҧҗсас. Сондыҗтан 

тҥркі тілінің бір бҧтағына (тобына) тҽн семантикалыҗ жҥйе екінші бҧтағына да тҽн деп айтуға болады. 

Мҧны аталған кезеңдер мен тілдер тобы бойынша жасалған зерттеулер де кҿрсетеді. Айталыҗ, Мҽмлҥк 

җыпшаҗтары тілінде (оғыз тобының тілдік элементтері кҿп)  жазылған, «Китаб Муҗаддима» ескерткішін 

арнайы җарастырған Җ.Садыҗбеков аталған ескерткіште кездесетін сапалыҗ сын есімдерді семантикалыҗ 

ерекшелігіне җарай: «заттың түр-түсін білдіретін сын есімдер, заттың кҿлемін, аумағын білдіретін 

сын есімдер, заттың мҿлшерін білдіретін сын есімдер, заттың сапа, сыр-сипатын білдіретін сын 

есімдер», – деп тҿрт топҗа бҿледі [2, 48-49]. Мҧнда тҿрт топтың екеуі мҿлшер семантикасына тікелей 

җатысты. Демек, сын есімдердің   семантикалыҗ ҿрісінің едҽуір бҿлігін «мҿлшер» ҧғымы җҧрайды. Ал біз 

                                                           
1Дереккҿз ретінде алынған җыпшаҗ ескерткіштерінің транскрипциясын пайдалану реті мынадай:  

- «Адам Ата мен Хауа Ана» җиссасы бойынша Б.Сағындыҗҧлының «Ғаламның ғажайып сырлары» атты кітабындағы 

транскрипциясы мен аудармасы пайдаланылды; 

- «Хусырау уа Шірін» поэмасы бойынша А.Ибатовтың «Җутыбтың «Хусырау уа Шірін» поэмасының сҿздігіндегі» (1974 ж.) 

атты еңбегіндегі транскрипциясы мен аудармасы пайдаланылды; 

- «Мҧхаббатнаме» ескерткіші бойынша Б.Сағындыҗҧлының ««Мухаббат-наме» ескерткішінің (XIV) мҽтіні» атты оҗу 

җҧралындағы транскрипциясы пайдаланылды. 
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дереккҿз ретінде алған җыпшаҗ ескерткіштеріндегі мҿлшер семантикасының сын есімдер арҗылы берілу 

ерекшелігі тҿмендегідей:  

«Адам Ата мен Хауа Ана» җиссасында мҿлшер семантикасын білдіретін кҿп, чандан сҿздері кездесе-

ді. Бҧлар бірнеше есім, етістік сҿздермен аныҗтауыштыҗ, пысыҗтауыштыҗ җатынаста тіркесіп келіп, бірде 

іс-ҽрекеттің уаҗыт жағынан созылыңҗылығы мен мҿлшер жағынан кҿптігін (кҿп йығладылар (АХ, 211/40) 

// кҿп жылады), бірде деректі заттардың (алар кҿпдур (АХ, 185/19) // олар кҿп) немесе абстрактілі заттыҗ 

ҧғымдардың (кҿп михнат // кҿп бейнет) кҿптігі семантикасын, енді бірде адами іс-ҽрекеттің шектен тыс 

белең алуын (кҿп забандаразлық (АХ, 195/11) // кҿп сҿзділік) білдіреді. Тіпті кейде кҿп сҿзі кҥшейткіш 

ҥстеу җызметін де атҗаратыны байҗалады. Мысалы: «Хазрат Адамни терилари кҿп кҿрүглүг ерди, күн 

йаруғыдин һам раушанрақ ерди (АХ, 187/28-29) // Хазірет Адамның терісі ҿте кҿрікті еді, күн 

жарығынан жарығырақ болатын». Мҧндағы кҿп кҿрүглүг тіркесін тура мағынасы бойынша кҿп кҿрікті 

деп беруге болмайды. Ҿйткені сҧлулыҗ кҿптіктен тҧрмайды, тҧтастыҗ пен ҥйлесімділіктен тҧрады. 

Тіркесте кҿп сҿзі ҿте кҿрікті, тым кҿрікті мағынасында, кҥшейту мҽнінде жҧмсалған. Ал чандан сҿзі де 

кҿптік семантикасын білдіреді. Алайда кҿп сҿзіне җарағанда чандан сҿзінің кҿптік семантикасы кҥшейт-

пелі, ҽсірелеулі келеді. Мысалы: «Гаһи башларыға уруб (ұстап) гаһи тизларини тутуп чандан (ҿте кҿп) 

йығладылар кҽ кҿзларидин ақған йашлары бир улуғ су болуб ақышқа башлады (АХ, 211/36-39)// Кейде 

басын ұстап, кейде тізелерін құшақтап ҿте кҿп жылады: кҿзінен аққан жасы бір үлкен су болып, аға 

бастады». Мҧнда чандан (ҿте кҿп) йығладылар тіркесі кҿз жасы кҿл болу, етегі жасқа толу мағынасын 

білдіріп, іс-ҽрекеттің шамадан тыс мҿлшерде істелуін кҿрсетеді. Сондай-аҗ зат есім сҿздерге де 

аныҗтауыштыҗ җатынаста тіркесіп, зат мҿлшерінің шектен тыс шамасын білдіреді. Мысалы: «Аларны 

чандан (кҿп) күнаһлары бирла бараһна (жалаңаш) қылмаслар (АХ, 229/34-38) // Оларды сонша кҿп 

күнҽлары болса да жалаңаш қалдырмайды». Бҧған җарағанда, чандан сҿзінің ауыспалы мағынада, шектен 

тыс шамаларды білдіру ҥшін образды тіркестерде де келетіні байҗалады. 

Мҿлшердің кҿптігі семантикасын білдіретін чандан, аз, кҿп сҿздері «Мҧхаббатнаме» ескерткішінде 

де кездеседі. Мысалы:   

Ешиттиң ерса Йүсүфниң жамалин 

Сени хүсн ичра сад чандан йаратты// 

Естіп пе едің Жүсіптің сұлулығын? 

Сенің сұлулығыңды (содан) жүз есе артық жаратты (МН, 29, А/91-92).  

Берілген мысалда да чандан сҿзі артық, кҿп мағыналарын білдіреді. Ал кҿп, аз сҿздерінің җолданыс 

аясы, семантикасы негізінен ҧҗсас. Бҧлардан бҿлек, ескерткіште кездесетін фараван сын есім сҿзі де 

мҿлшер семантикасын білдіреді. Дастанда былай беріледі:  

Айыт, ей мехриң аз, ишваң фараван 

Нетар ол ағызда мунча йалған // 

Ей, мейірімің аз, қылымсуың кҿп де 

Неліктен аузыңда мұнша жалған (МН, 52, А/251-252). Бҧл ҿлең тармаҗтарындағы ишваң фараван 

тіркесіҽйел затына тҽн җылымсу, наздану ҽрекетінің шамадан тыс мҿлшерде жасалуын білдіреді. Мҧнда 

фараван сҿзі кҿп, мол мағынасын білдірумен җатар, сапалыҗ белгіні, җасиетті мҿлшерлік тҧрғыдан 

кҥшейту семантикасын да білдіреді. Бҧл тіркес ескерткіштің араб жазуымен хатҗа тҥскен тағы бір 

нҧсҗасында (1508–1509) хуснуң фараван деп те беріледі. Фараван сҿзінің, кҿптік мағынамен җатар, кемел-

дену, толысу, шегіне жету сынды образды мағыналарды да білдіретіні осыдан байҗалады. Тҥпнҧсҗада 

җалай берілетініне җарамастан, бҧл тіркестердің җай-җайсын да ағат җолданыс дей алмас едік.  

Мҿлшер семантикалы сын есімдердің ҥлкен бҿлігі Җутыбтың «Хусрау уа Шірін» поэмасында 

кездеседі. Оларды семантикалыҗ ерекшелігіне җарай бірнеше топҗа бҿлуге болады. Атап айтҗанда, 

салмаҗ, җашыҗтыҗ, кҿлем, сыйымдылыҗ, уаҗыт, кҿп/аздыҗ т.б. ҧғымдарды білдіретін сҿздер кездеседі.  

Ескерткіште салмаҗ семантикасы ағыр (ауыр), йҽсіргҽ (жеңіл) сҿздері арҗылы беріледі. Бҧл сҿздер 

кҿбіне деректі заттардың наҗты салмаҗ ҧғымын білдіреді. Мысалы:  

1) «Ағыр тур тағтег ырғанма бу йелдін (ХШ, 92p-44) // ауыр бол таудай, ырғалма бұл желден»;  

2) Йҽсіргҽ теггҽсҽн (ХШ, 92в-2) // жеңілге тигенсің». 
Таудың салмағы ҿлшеуге келмесе де, ауыр болатыны тҥсінікті. Ал бҧл «салмаҗ» ҧғымы образды 

тҥрде адамның җиындыҗтарға тҿзе білетін рухани кҥшінің мыҗтылығын бейнелеуге җолданылған. Ағыр 
(ауыр), йҽсіргҽ (жеңіл) лексемаларыҿзара градуалды оппозиция җҧрайды. Бҧл градуалды салмаҗ 
семантикасының арасында тҥрлі салмаҗ ҿлшемдері бар. Олар тілде кҿбіне шырай җосымшалары арҗылы 
беріледі. Кейде кҥшейткіш ҥстеулер арҗылы да салмаҗ семантикасының ҿрісін бҧл шектен де кеңейтуге 
болады. Міне, бҧлар тҥрлі шамалардан җҧралған біртҧтас «салмаҗ мҿлшері» ҧғымын җалыптастырады. 
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Э.Наджип бҧл сҿздің кҿне, орта ғасыр тҥркі ескерткіштерінде ауыр, салмақты, құрметті, бағалы, 
қымбат, берік, қатты, кҿп т.б. кҿптеген мағыналарды білдіретінін айтады [3, Т1/224-226].  

Поэмада кездесетін узун, узақ, йырақ, бҽдук, ағлақ, йінічкҽ сын есімдері җашыҗтыҗ  семантикасын 
білдіреді. Мҧнда узун, узақ, йырақ, ағлақ, йінічкҽ кҿлденең бағыттағы, бҽдук тік бағыттағы деректі 
заттардың наҗты җашыҗтыҗ шамасын білдіреді. Мысал:  

1) Бар ерді бір узун бодлуғ қыз (ХШ, 75в-27) // бар еді бір ұзын бойлы қыз. 
2) Йырақ йер кҽлміш ерді қайра сүрді (ХШ, 67в-31) // жырақ жерге келген еді, қайта кетті.  
3) Ош анда бір бҽдук қаршы қылыңыз (ХШ, 23p-4) // сонда бір биік сарай салыңыз. 
4) Алардын адырылыб тутты узақ йол (ХШ, 30р-24) // олардан айырылып, ұзақ жол жүрді. 
5) Айтурмҽн вҽлі болса йер ағлақ (ХШ, 18p-36) // жер аулақ болса дер едім. 
6) Қашытег йінічкҽ йолға сүрді Гулгун (93р-26) // қасындай жіңішке жолға түсті Гулгун. 
Мысалдағы узун сҿзі мен оның семантикалыҗ оппозициясы қысқа сҿзі ауыспалы мағынада уаҗыт 

мҿлшері семантикасын да білдіреді. Бҧл туралы сын есімдердің семантикалыҗ жҥйесін арнайы җарас-
тырған Ҽ.Аҗкҿзов те: «Ұзын сын есімі мҽтінге қарай уақыт ҿлшемінің де мағынасында жұмсала алады», 
– деп кҿрсетеді [4, 31]. Ал аталған сын есім сҿздерінің кҿпмағыналығын Р.Байымбетова егіз ҧғымдардың 
концептуалдануымен байланыстырады: «Уақытқа қатысты құбылыстар мен ұғымдарды кеңістік 
аясында, кеңістікке қатысты ұғымдар мен құбылыстарды уақыт аясында саралау қазақтың тұрмыс-
тіршілігінен, тілінен айқын аңғарылады. Мысалы, қазақ тіліндегі ұзақ лексемасы уақытқа да, кеңістікке 
де қатысты қолданыла береді. Уақыт ҿлшемін білдіретін – ұзақ уақыт, күн ұзақ, уақытты ұзақ, ұзақ 
күн, жасы ұзақ, қыс ұзақ болды; кеңістік ҿлшемін білдіретін – ұзақ жол, ұзаққа кету, жол ұзарту 
тіркестерінде қолданылған ұзақ сҿзі уақыт концептісінің де, кеңістік концептісінің де тілдік 
репрезентанттары болып табылады» [5, 108]. Мҧнда «кеңістік» концептісі – «җашыҗтыҗ» ҧғымын 
җамтып жататын жалпылама баламасы. Сапалыҗ сын есімнің аталған семантикалыҗ ерекшелігі җыпшаҗ 
тілі кезеңіне де тҽн. Мысалы: 

1) Узун күн тыңмадын тағ қазмыш (ХШ, 67р-29) // ұзын күн дем алмай тау қазған; 
2) Ҿмур қысқа ерүр һіммат бҽдік қыл (ХШ, 115в-33) // ҿмір қысқа болар, адамгершілікті биік қыл.  
Бҧл мысалдардағы узун күн, ҿмур қысқа тіркестерін алып, семантикалыҗ ерекшелігін тіркескен 

сҿздерімен җоса салыстырып җарасаҗ, логикалыҗ җайшылыҗтың барлығы байҗалады. Яғни бір кҥн ұзын 
болғанда, адамның тҧтас ҿмірі қысқа болмасы аныҗ. Демек, бҧл сҿздердің семантикасына екінші бір зат 
пен іс-ҽрекеттің ыҗпал етуімен җатар, субъектінің жеке кҿзҗарасы да (модальдыҗ) җатысы барлығы 
байҗалады. Бҧл – сын есім сҿздерінің басты җасиеттерінің бірі.  

Поэмада кҿптік/аздыҗ семантикасын білдіретін сҿздер де кҿптеп кездеседі. Атап айтҗанда, бҽса // кҿп, 
кҿб // кҿп, кҿп // кҿп (2), аз // аз (2), ҿкуш // кҿп, ҿкүш // кҿп, телім // кҿп, хайлі // кҿп, қалың // қалың, артуқ 
// артық  т.б. 

Бҧл сҿздер заттардың сандыҗ, шамалыҗ кҿп-аздығын, сондай-аҗ җимыл-ҽрекет мҿлшерінің де кҿптігі 
мен аздығын жҽне оған жҧмсалатын уаҗыттың да кҿп-аздығы семантикасын білдіреді. Десе де, ҽрҗайсы-
сының ҿзінің контекстік орны, аздаған семантикалыҗ айырым белгілері де жоҗ емес. Мысалы, бҽса сҿзі 
сын есім болса да, контексте заттанып, кҿпшілік, җауым мағыналарын білдіреді. Телім сҿзі кҿптік 
семантикамен җатар, жалпылау семантикасын да білдіреді. Ал қалың сҿзі җашыҗтыҗ ҧғымымен җатар, 
заттыҗ кҿптік, молдыҗ семантикасын білдіреді. Э.Н. Наджип бҧл сҿзді җазіргі тҥркі тілдерінің кҿпшілі-
гінде кездесетін жҽне кҿне, орта тҥркі кезеңінде де заттың сандыҗ кҿптігі, етістік ретінде ҧлғайту, тол-
тыру т.б. мағыналарын білдіретін кҿпмағыналы сҿз ретінде кҿрсетеді [3, Т3/224-226]. Бір қалың сҿзі ғана 
емес, жоғарыда берілген сын есім сҿздерінің барлығы да ерте, орта ғасыр тҥркі тілінде кҿпмағыналы, кең 
җолданыс тапҗан сҿздердің җатарында болған.  

Мысалы:  
1) Бҽлі бҽса кҿңлі бу // жҽне кҿп кҿңілі бұл (ХШ, 116p-6). 
2) Қалың ҿврҽккҽ кірміштег лачын (ХШ, 19р-39) // қалың үйрекке кіргендей лашын. 
3) Телім мал (26в-28) // кҿп мал. 
4) Аның чҽрігі хайлі (ХШ, 9р-9) // оның ҽскері кҿп. 
Поэма мҽтінінде кҿлем, сыйымдылыҗ семантикасын білдіретін сҿздер де кездеседі. Атап айтҗанда, 

ушақ // ұсақ сҿзі җатты заттардың сыртҗы кҿлемінің кішілігін, зҽррҽ // зҽррҽ сҿзі ең кіші кҿлемге ие заттыҗ 
бҿлшекті, тар // тар сҿзі белгілі кеңістік пен абстрактілі сыйымдылыҗ ҧғымдарын білдіреді. Мысалы:  

1) Ушақ таш ічрҽ мҽн һҽм іздҽсҽм кҽн (ХШ, 92в-39) // ұсақ тас ішінде мен де іздесем кен. 
2) Қуйаш бар не бушар ҽксілсҽ зҽррҽ (ХШ, 72р-31) // күн барда не қылады азайғанмен зҽррҽ.  
3) Жіһан болды үзҽмгҽ сенсізін тар (ХШ, 65в-2) // жіһан болды ҿзіме сенсіз тар.  
Мысалда ушақ сҿзі деректі заттардың кҿлемімен җатар, дерексіз заттардың да абстрактілі кҿлем 

семантикасын білдіреді. Бҧл сҿздің семантикалыҗ аясы кең, тҥркі тілдерінің тарихи кезеңдерінде 
ҽлденеше варианттармен, дыбыстыҗ ҿзгешеліктермен келеді. М.Ескеева аталған сҿздің тҥп-тҿркінін 
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етістіктен тарата келіп былай дейді: «Үк~уақ~үуақ: үк – ет., затты майдалап ұсақтау, уақ – зат., майда, 
ұсақ. Ортақ түбірі ug «размельчить, молоть». Бұл сҿздердің гомогендігі үгім~уақ~ұуақ етістіктерінен 
анық байқалады. Э.Севортян üg түбірінің тоғыз вариантын кҿрсетеді /62. 560-561/. Уақ сҿзі ұйғыр 
тілінде ügak түрінде қолданылады. Қазақ тілінде түбірдің архетипі сақталған» [6, 53]. Бҧған җарағанда, 
җазіргі җазаҗ тіліндегі уақ, ұсақ сҿздерінің негізі бір, автордың ойы җҧптарлыҗ. Ал тар сҿзі контексте 
абстрактілі сыйымдылыҗ семантикасын білдіріп тҧр. Яғни бҧл җолданыста сыйымдылыҗ семантикасы 
образды тҥрде беріліп, ауыспалы мағынада жҧмсалған. Негізінде бҧл сҿз деректі заттардың наҗты 
сыйымдылыҗ мҿлшерін білдіруге де җолданылады. Ал зҽррҽ сҿзі – зат есім. А.Ибатов бҧлсҿздің мағына-
сын «ең ҧсаҗ бҿлшек» деп береді [7, 89]. Яғни, ең ҧсаҗ заттың кҿлеміне байланысты җасиеті доминант 
семаға айналып, метафораланып, заттыҗ мағынасы сын есімге ауысҗан.  

Поэмада жалпылама мҿлшерлік мағынада җолданылғанымен, наҗты микромҿлшер ҧғымдарының 
ешҗайсысына толыҗ жатҗызуға келмейтін сҿздер де кездеседі. Солардың бірі – улу. Аталған сҿз кҿне тҥркі 
ескерткіштерінде улуғ тҧлғасында берілсе, одан кейінгі тілдің барлыҗ тарихи кезеңдерінде де кездеседі 
жҽне семантикалыҗ аясы кең, ауыспалы мҽнде кҿп жҧмсалатын сҿздердің җатарына жатады. Бҧл сҿз 
аталған поэмада былай беріледі: Кетҽрдің мендін ошбу улу захмат (ХШ, 69р-9) // кетірдің менен осы ұлы 
азапты. Бҧл җолданыста улу сҿзі белгілі зат пен затҗа біткен җасиеттің жоғары шегін де, заттардың 
сандыҗ кҿптігі семантикасын да (ҧлы шерік) білдірмейді. Керісінше, адамның рухани ҽлемі душар болған 
азаптың, җиындыҗтың ең жоғары шегін білдіреді. Бҧл азаптану җимыл ҥдерісінің абстрактілі салмағын, 
уаҗыт жағынан ҧзаҗтығын білдіреді. Мҧндай рухани җҧбылыстарға байланысты җолданылған мҿлшерлік 
бірліктердің семантикалыҗ ерекшелігін дҽл айту җиын.  

Җыпшаҗ ескерткіштерінде мҿлшер семантикасы есімдіктердің мағыналыҗ топтары арҗылы да 
беріледі. Есімдіктердің ішінде, җазіргі җазаҗ тіліндегідей, кҿбіне жалпылау есімдіктері арҗылы беріледі. 
Мҿлшер семантикалы жалпылау есімдіктердің ҥлкен бҿлігі «Хусрау  уа Шірін» поэмасында кездеседі. 
Атап айтҗанда, барча // барша (бҽрі), бары // бҽрі, бүтүн // бүтін, бүкіл, жҽм // барлық, қамуғ // барлық, 
тҽлім // барлық, түкҽл // түгел,  т.б. Жалпылау есімдіктердің мҧндай тҥрлері «Мҧхаббатнаме» ескерткіш-
терінде де кездеседі: барча // барша, бары // барлық, қамуқ // бар (барша, барлық), жүмла // барлық, т.б. 
Ал «Адам Ата мен Хауа Ана» җиссасында: жами‘ // барлық, тамам // барлық, һамма // барлық (бүкіл, 
барша) т.б. бірнеше тҥрі кездеседі. Ескерткіштердегі бҧл жалпылау есімдіктерінің барлығы да белгілі зат 
пен процестің сандыҗ, шамалыҗ, мҿлшерін тҧтас җамту, жалпылау семантикасын білдіреді. Бҧл туралы 
«Мҧхаббатнаме» ескерткішін арнайы җарастырған Б.Сҥйерҗҧл да былай деп кҿрсетеді: «Барча – қамуқ – 
бары – жүмла. Есімдіктен құралған синонимдік қатарлар бүкіл, барлық ұғымында қолданылған» [8, 96].  

Жоғарыда берілген жалпылау есімдіктерін жинаҗтай келгенде, барча, бары, бүтүн, тҽлім, түкҽл, 
қамуқ, жҽм, жами‘, тамам, һамма сияҗты он тҥрлі жалпылау есімдігін кҿруге болады.Бҧлардың ішінде 
тҽлім, қамуқ, һамма, жүмла сҿздерінен басҗалары аздаған фонетикалыҗ ҿзгерістермен җазаҗ тілінде җазір 
де җолданыста бар немесе кейбір кіріккен тҥбірлерде саҗталған. Айталыҗ, жҽм, жами‘ сҿздерінің негізі 
де бір. Бҧл жиылған топ, кҿпшілік мағынасын білдіретін жамағат сҿзі мен туысҗандыҗ җатынастағы 
адамдар тобын білдіретін жамағайын сҿздерінде саҗталған. Тамам сҿзі җазіргі җазаҗ тіліндегі тамам 
жұрт тіркесінде саҗталған. Яғни барша жұрт дегенді білдіреді. Ал жүмла сҿзі Шалкиіз жырауда жімле 
тҥрінде (жімле ғаламға күлкі етер) кездеседі. Демек, бҧл сҿз де бертінге дейін җазаҗ тілінің белгілі бір 
аймаҗтарында җолданыста болғанға ҧҗсайды. Ал тҽлім, қамуқ сҿздері кҿне тҥркі тілінде де, М.Җашҗари 
сҿздігінде де кездеседі жҽне заттардың сандыҗ кҿптік семантикасы мен процестердің шамалыҗ мҿлшерін 
жалпылау семантикасын білдіреді. Һамма сҿзі тҥркі тілдерінің җарлҧҗ тобында бҥгінге дейін җолданыста 
бар. Җыпшаҗ ескерткіштерінде бҧл есімдіктердің җолданыс ерекшеліктерін, семантикалыҗ аясын кҿрсе-
тетін җолданыстар жеткілікті. Десе де, ҽрбіріне бірден мысал келтірудің мҧнда реті келмейді, солардың 
ішінен маңызды бірнешеуін ғана мысалмен тоҗталайыҗ. Мысалы: 

1) Қатыңда йир ҿпарлар жүмла шахлар (МН, 45, А/206) //Барлық шаһтар сені кҿргенде құрмет 
кҿрсетіп, жерді сүйеді. 

2) Тҽлім бағлығ қабуғ дҽвлҽтдін ачлур (ХШ, 74в-21) // барлық байлаулы есік дҽулетпен ашылар. 
3) Тамам беһиштлариңни арайиш (шырай, сҽн) бергил (АХ, 197, 26-28) //  Барлық пейіштеріңе сҽн 

беріңдер. 
4) Һамма фаришталар мендин йүз үкүрдилар (АХ, 220, 11-13) // Барлық періштелер менен жүз 

бұрды. 
Бҧл мысалдардағы жалпылау есімдіктерінің җай-җайсы да белгілі кеңістіктегі заттардың сандыҗ, 

кҿлемдік шамасын тҧтасымен кҿрсетеді жҽне ҽр ескерткіште ҽртҥрлі сҿз җолданылғанына җарамастан, 
бір-біріне семантикалыҗ балама бола алады.  

Җыпшаҗ ескерткіштерінде мҿлшер семантикасы мҿлшер ҥстеулер арҗылы да беріледі. Мҿлшер 
ҥстеулердің саны жағынан ең кҿбі – «Адам Ата-Хауа Ана» ескерткіші. Ескерткіште мынадай тҥрлері 
кездеседі: андағ // сонша, анһама // сонша, анчунан // сонша (соншалық), мунча // осынша (осыншама, 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филологический науки», №3(69), 2019 г. 

  134  

қаншама) т.б. Ал «Хусрау  уа Шірін» поэмасында анча  // онша (сонша, кҿп), мунча // мұнша (мұншама, 
сонша) деген бірнеше тҥрі ғана кездессе, «Мҧхаббатнаме» ескерткішінде мунча // мұнша, неча // қанша 
(қаншалық) деген екі тҥрі ғана кездеседі. Ескерткіштердегі мҿлшер ҥстеулердің семантикалыҗ ерекше-
лігінің ҿзі екі тҥрлі: бірінші, белгілі бір наҗты мҿлшерлік шаманы сілтей, нҧсҗай отырып, соның орнына 
ауысып җолданылады; екінші, белгілі бір зат пен җимылдың сандыҗ, дҥркіндік, шамалыҗ мҿлшерін одан 
сайын асырмалау, кҥшейту семантикасын білдіреді.  

Аталған мҿлшер ҥстеулерді җазіргі җазаҗ тіліндегі мҿлшер ҥстеулермен салыстыра келіп, мынадай ҥш 
топҗа бҿлуге болады: 

Бірінші, җазаҗ тілімен негізінен сҽйкес келетін мҿлшер ҥстеу – мунча. Бҧл дереккҿз ретінде алынған 
җыпшаҗ ескерткіштерінің ҥшеуінде де бірдей кездеседі, сондай-аҗ тілдің кҿне-жаңа барлыҗ тарихи 
кезеңдерінде кездеседі жҽне бҽрінде бірдей белгілі мҿлшерлік шаманы кҿрсету, кҥшейту семантикасын 
білдіреді. Сондыҗтан мұнча сҿзін мҿлшер ҥстеулердің ең жалпы жҽне ежелгі нҧсҗаларының бірі деп 
айтуға болады. Екінші, семантикалыҗ жағынан ерекшеленетін мҿлшер ҥстеулер – андағ, анча, неча. Бҧлар 
негізінде мҿлшер ҥстеулер емес. Алайда кей контекстік җолданыстарда мҿлшер ҥстеудің семантикалыҗ 
җызметін атҗарады. Мысалы: 

 1) Йер андағ нала уа зары қылып йығлады // Жер сонша нала болып, зар илеп жылады (АХ, 181/1-3). 
2) Нічҽ дост ерсҽ йүз анча йағы (ХШ, 46p-21) // неше досы болса, сонша жүз жауы.  
3) Неча хошаматли султан болса болсун. 
Етман мал үчүн мадах-о санамин (МН, 104, А/611-612) // 
Қанша қошаметті сұлтан болса да, 
Мал үшін мақтамаймын, мадақ етпеймін. 
Бірінші мысалда андағ сҿзінің җазаҗ тіліндегі тікелей баламасы – андай. Яғни, сілтеу есімдігіне 

салыстыру формасы жалғану арҗылы белгілі шаманы ҧҗсату семантикасын білдіреді. Берілген мысалда 
белгілі процестің шамасын нҧсҗаумен җатар, мҿлшерлік семантика ҥстемелеп тҧр. Ал екінші мысалда 
анча сҿзі -ча ҧҗсату формасы арҗылы келгені аныҗ кҿрінеді. Сондыҗтан да аталған сҿздің мағынасын 
А.Ибатов «онша, сонша» деп береді [7, 35]. Бҧл сҿз поэмада ең жиі җолданыстағы (66 рет) мҿлшер ҥстеу-
лердің җатарына жатады. Берілген мысалдан анча сҿзінің ҥстеуіштік мағынасынан гҿрі, есімдіктерше, 
белгілі шаманы нҧсҗау, сол шаманың орнына ауысып жҧмсалу җызметі аныҗ байҗалады. Ҥшінші 
мысалдағы нича сҿзі – сҧрау есімдігі. Алайда контексте сҧраулыҗ семантикадан гҿрі, ҿзі белгілі шаманың 
орнына жҧмсалып, мҿлшерлік мағына ҥстейді. 

Ҥшінші, җазіргі җазаҗ тілінде кездеспейтін тҥрлері – анһама, анчунан. Бҧл мҿлшер ҥстеулер җазіргі 
җазаҗ тілінде дҽл осы тҧлғада кездеспейді. Алайда сҿздің тҧлғасына мҧҗият зер салғанда, ан сілтеу 
есімдігіне -һа (-ша), -ма (-ма) аффикстері жалғанған сияҗты да, соншама сҿзіне ҧҗсастығы байҗалады. Ал 
анчунан мҿлшер ҥстеуі де сол сияҗты, ан сілтеу есімдігіне -чу, -нан аффикстері җабаттаса жалғанған. 
Сондыҗтан бҧл сҿздердің морфонологиялыҗ җҧрылымы айтарлыҗтай ҿзгергені байҗалады. Ал бҧл 
сҿздердің семантикалыҗ ерекшелігіне келгенде, белгілі шаманы нҧсҗау мҽнінен гҿрі, ҥстеу, кҥшейту 
семантикасы басымдау. Мысалы:  

1) Йер анһама (соншама) нала уа зары қылды кҽ: хаддин (шектен) фузун (тыс) уа ‘аддин (саннан) 
бирун (сыртқары) (АХ, 180/31-33) // Жер сонша нала болып, зарлады: тіпті шамадан асып, шектен 
шығып кетті. 

2) Анчунан (соншалықты) улуғ болды ким ҿзидин ҿзгани билмади (АХ, 172/17-19) // Бақ-дҽрежесін 
ұлық сезінгені соншалық, ҿзінен ҿзге бар деп білмеді. 

Бірінші мысалда анһама мҿлшер ҥстеуі жер назасының наҗты мҿлшерін білдіріп тҧрған жоҗ, ҿте 
налыды, тым қайғырды деген кҥшейтпелі семантиканы білдіреді. Ал екінші мысалдағы анчунан сҿзі баҗ-
дҽреже ҧлыҗтығының наҗты мҿлшерін емес, солай сезінудің жоғары шегін кҥшейтпелі тҥрде сипаттап 
тҧр. Бҧл екі сҿздің де семантикалыҗ ерекшелігі җазіргі җазаҗ тіліндегі мҿлшер ҥстеулердің басты 
семантикалыҗ ерекшеліктерімен толыҗ сҽйкес келеді. Демек, мҿлшер ҥстеулер җай кезеңде җолданыл-
масын, жекелеген сҿздердің контекстік җолданысы мен җҧрылымында ҿзгешеліктер болғанымен, жалпы 
грамматикалыҗ мағынасы, семантикасы ҧҗсас болып келеді. 

3. Қорытынды. Җорыта келгенде, XIII-XIV ғасырларға жататын  җыпшаҗ ескерткіштерінде (ХШ, 
АХ, МН) мҿлшер семантикасы лексикалыҗ деңгейде кеңінен кҿрініс табады. Бҧлар негізінен «қашық-
тық», «уақыт», «салмақ», «кҿлем» ҧғымдарын білдіретінсапалық сын есім, сан есім, есімдік жҽне үстеу 
сҿздерінің кейбір мағыналыҗ топтары болып келеді. Җыпшаҗ ескерткіштерінде «сандыҗ мҿлшер», 
«сапалыҗ мҿлшер», «уаҗыт мҿлшері» ҧғымын білдіретін лексикалыҗ бірліктердің саны кҿбірек. Мҧны біз 
аталған ескерткіштердің таҗырыптыҗ, мазмҧндыҗ ерекшелігіне байланысты деп білеміз.  
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Аннотация 

Данная статья  рассматривает концепты в рамках традиционной лингвистики. Явление вежливости 
рассматривалось с позиции применения в речи устойчивых выражений, связанных с установившимися 
нормами общения. В статье приводятся примеры перевода казахских и русских реалий, связанных с 
концептом «вежливость» в оригинале и переводе. Проблема выбора того или иного слова является одной 
из центральных проблем перевода. В статье приводятся примеры перевода казахских реалий в оригинале 
и переводе. Следовательно, рассматриваются отступления, отклонения от оригинала, пропуски, 
неоправданные замены и различного рода стилистические погрешности. 

В статье рассматриваются также национально-культурные особенности данной категории, что ведет 
к пониманию поведения народа и является неотъемлемым компонентом межкультурной коммуникатив-
ной компетенции. 

Ключевые слова: концепт, лингвистика, национально-культурные особенности, межкультурные 
компетенции.  
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LINGUOCULTURAL FEATURES OF THE COLNCEPT “POLITENESS”  

IN M.AUEZOV’S NOVEL “THE PATH OF ABAY” 
 

Abstract 
This article examines concepts in the framework of traditional linguistics. The phenomenon of politeness was 

considered from the standpoint of the use in speech of stable expressions related to the established norms of 
communication. The article provides examples of the translation of the Kazakh and Russian realities associated 
with the concept of "politeness" in the original and translation.The choice of a word plays an important role in the 
process of translation. The problem of choosing a word is one of the central problems of translation. The article 
provides examples of translation of Kazakh realities in the original and translation. Consequently, deviations, 
deviations from the original, omissions, unjustified substitutions and various stylistic errors are considered in the 
article. The article also discusses the national and cultural characteristics of this category, which leads to an 
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understanding of the behavior of the people and is an integral component of intercultural communicative 
competence. 

Key words: concept, linguistics, national-cultural features, intercultural competences. 
 

М.А. Маукебаева
1 

1
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жҽне ҽлем тілдері университеті,  

Алматы қ., Қазақстан 

 

М.ӘУЕОВТЫҢ “АБАЙ ЖОЛЫ” РОМАНЫНДАҒЫ “СЫПАЙЫЛЫҚ” КОНЦЕПТІСІНІҢ 

ЛИНГВОМӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл маҗалада дҽстҥрлі лингвистика аясында тҧжырымдамалар җарастырылады. Сыпайылыҗ җҧбы-

лысы байланыс нормаларына җатысты тҧраҗты сҿйлейтін сҿздерді пайдалану тҧрғысынан җарастырылды. 

Маҗалада тҥпнҧсҗа жҽне аудармадағы «сыпайылыҗ» ҧғымымен байланысты җазаҗ жҽне орыс тілдерінің 

аудармасының мысалдары келтірілген. Җандай да бір сҿзді таңдау мҽселесі аударманың орталыҗ 

мҽселелерінің бірі болып табылады. Маҗалада келтірілген мысалдар аударманың җазаҗ болмысын 

тҥпнҧсҗада жҽне ауыстыру. Демек, ауытҗулар, тҥпнҧсҗадан ауытҗулар, рҧҗсаттамалар, аҗталмаған 

ауыстырулар жҽне ҽртҥрлі стилистикалыҗ җателіктер җарастырылады.  

Маҗала сондай-аҗ осы санаттағы ҧлттыҗ жҽне мҽдени сипаттамаларды талҗылайды, бҧл халыҗтың 

мінез-җҧлҗын тҥсінуге жҽне мҽдениетаралыҗ коммуникативтік җҧзыреттілік ажырамас җҧрамдас бҿлігі 

болып табылады. 

Кілт сӛздер: тҧжырымдамасы, лингвистика, ҧлттыҗ-мҽдени ерекшеліктері, мҽдениетаралыҗ 

җҧзыреттілік. 

 

Введение. Многочисленные исследования по проблемам межкультурной коммуникации, проводи-

мые как в нашей стране, так и за рубежом, убедительно показывают, что в общении с иностранцами люди 

легко прощают грамматические и лексические ошибки, так как объясняют их недостатком знаний языка, 

однако очень чувствительны к нарушению социокультурных норм общения, так как полагают, что они 

были нарушены преднамеренно с целью нанесения обиды или оскорбления (Janney&Arndt; Sifianou; Agar; 

Тер-Минасова, Виссон и др.) [1, с. 349]. 

Подобные коммуникативные ошибки могут вызвать культурный шок, стать причиной конфликтных 

ситуаций, неудач и провалов в межличностном общении и даже в межэтническом взаимодействии. 

Культурную дистанцию связывают даже с серьезными геополитическими последствиями. Существует 

мнение, что в ближайшем будущем основным источником конфликтов будут уже не идеология и 

экономика, а культурные различия [2, с. 33]. 

В настоящее время, когда расширяются контакты между представителями разных культур, особенно 

важной задачей является познание своей и других этнических культур, понимание их сходств и различий 

и «» [3., 56]. 

Коммуникативное поведение народа является компонентом его национальной культуры [4., 32]. Оно 

регулируется национальными нормами и традициями. Интерпретация поведения представителей другой 

культуры должна основываться на знании причин этого поведения. Многие сложности межкультурной 

коммуникации возникают именно в интернациональном общении и вызваны неумением собеседников 

взаимодействовать, т.е. демонстрировать свое отношение друг к другу в соответствии с нормами данного 

общества и конкретными ожиданиями партнера.  

Национально-культурные особенности поведения коммуникантов в данном типе общения связаны с 

тем, что в разных культурах существует свое понимание вежливости. Вежливость представляет собой 

категорию коммуникативного сознания и является отражением национального менталитета. Она является 

тем системообразующим стержнем, который регулирует коммуникативное поведение людей. Знание 

национальных особенностей данной категории дает ключ к пониманию многих особенностей комму-

никативного поведения народа и является неотъемлемым компонентом межкультурной коммуника-

тивной компетенции. Игнорирование их затрудняет общение и порождает многочисленные стереотипы  

[5, 117]. 

Следует отметить о том, что нет народов более вежливых или менее вежливых. Каждый народ 

вежлив по-своему. Русские так же, как поляки, немцы и греки, являются не менее вежливыми, чем 
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англичане или японцы с точки зрения своих национальных норм поведения, определяемых 

особенностями социально-культурных отношений, культурными ценностями, национальным сознанием. 

О различиях в понимании вежливости свидетельствует тот факт, что в каждой культуре существует свой 

концепт вежливости и само это слово имеет разное толкование. 

Методы. Последнее время наблюдается тенденция выделять вежливость в отдельную проблему, к 

которой проявляют интерес специалисты многих гуманитарных наук, таких, как психология, этнопсихо-

логия, культурология, антропология, психолингвистика, социолингвистика, прагматика, прикладная 

лингвистика, теория коммуникации и др., и это не случайно, так как вежливость может рассматриваться 

только на междисциплинарном уровне и в межкультурном аспекте. (6, с.20). Возросший интерес к 

вежливости указывает на важность этого вопроса в человеческих взаимоотношениях в целом и в 

межкультурном общении – в особенности. 

Знание данных коммуникативных особенностей, а также вызывающих их социально-культурных 

причин имеет важное значение для успешной межкультурной коммуникации, так как позволяет адекватно 

понимать поведение собеседника и строить собственные высказывания в соответствии с коммуника-

тивными нормами и традициями другой культуры. Знание стратегий вежливости, а также базирующихся на 

них коммуникативных доминантах, формирующих национальный стиль вербальной коммуникации, 

является важнейшей составляющей межкультурной коммуникативной компетенции  [7, 200]. 

Результаты. Рассмотрим теперь концепт «вежливость» в русском и казахском языках. С целью 

выяснения того, как понимают вежливость носители русской и казахской коммуникативных культур, 

нами был проведен ассоциативный эксперимент, который показал, что в понимании вежливости у 

русских и казахов имеются как существенные различия, так и определенные сходства, которые и 

объясняют многие особенности их коммуникативного поведения. Были приведены ассоциации (слово 

или словосочетание), из которых наиболее частыми являются следующие: тҽрбиелік- благо, адамдарды 

җҧрметтеу, сыйласу- уважать старших. В русском языке вежливость ассоциируется с уважением и 

добротой, а также порядочность, любезность и почет  [8, 175]. 

Основными содержательными элементами изучаемого концепта в казахской и русской лингвокуль-

турах являются воспитанность, уважение и доброта. Чем отличается вежливость казахов и русских? В 

обоих языках ситуация прощания в целом является достаточно многословной, включая в себя помимо 

самой формулы прощания ряд фраз, выражающих значения пожелания, напутствия, благодарность, 

оценку ситуации, приглашения, намерения продолжать контакты, заботу о партнере. Во-вторых, в обоих 

языках наблюдается тенденция к сокращению количества часто употребляемых формул прощания при 

том, что в целом они достаточно разнообразны. Наконец, ситуация прощания представляется наиболее 

демократичной в обоих языках, так как именно в ней наблюдается наименьшее количество различий в 

плане употребления (основным критерием употребляемости формул прощания является официальный / 

неофициальный характер коммуникации). Наряду со сходствами были отмечены и некоторые различия. 

Во-первых, в казахском языке присутствует суффикс, передающий значение вежливого обращения, -

ыныз. Во-вторых, значительно отличается семантика основных формул прощания (в казахском языке это 

пожелание здоровья + сҽлемайтыңыз, в русском - значение расставания до следующей встречи) [9, 120].  

В русском и казахском языках произносимая формула прощания предполагает долгое расставание, 

либо расставание навсегда. Считается, этот факт можно объяснить тем, что Россия и Казахстан занимают 

очень обширные территории, что, естественно, является причиной разбросанности семей, друзей, близких 

и знакомых, что накладывает определенные ограничения на возможности общения. 

В романе М.Ауэзова «Путь Абая» мы прослеживаем путь обучения и формирования личности Абая, 

когда он наблюдает за несправедливыми действиями отца Кунанбая против бедных и пытается 

противостоять ему, и помочь бедным людям справиться с джутом. Формирование личности Абая, когда 

он получает всенародное признание и уважение, как поэт – борец за справедливость, как показывает 

автор, события происходят в сложное и противоречивое время распада патриархальных устоев в 

казахской степи, проникновения прогрессивных идей, способствующих развитию национального 

общественного сознания  [10, 140]. 

Вот сцена разговора отца и сына. «Властное и окаменелое лицо Кунанбая словно сморщилось и 

уменьшилось, да и в упреках его звучало что-то детское, почти беспомощное. Но почтение к старшим – 

долг молодых; почтение к отцу – долг сына» [11, 134]. Речь каждого из персонажей предельно раскрывает 

их характеры. Например, Кунанбай использует в своих рассуждениях с сыном метафоры и сравнения: 

«Расточаешь свои сокровища безрассудно. Ты слишком доступен и прост, как озеро с пологими берегами. 

А такую воду и собаки лакают, и скот ногами мутит ….»  [12, 334]. 
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Обсуждение. Роман М.Ауэзова затрагивает самые глубинные стороны человека, взаимоотношения 

людей, уклады, когда у богатых людей была в руках власть и сила управлять слабыми и беззащитными 

людьми, заступится за которых, никто не мог. И только сильная воля, жесткий характер, смелые идеи и 

отважные поступки Абая помогли ему встать на защиту беспомощного народа и дать им надежду на 

будущее  [13, 107]. 

В этом произведении, получившем в 1949 г. Государственную премию I степени, необычайно 

выразительно и подробно изображена жизнь казахского народа в прошлом столетии. Уже в начале 

романа Ауэзова мы узнаем об одном из самых суровых наказаний, которые знал шариат – забрасывании 

камнями живого человека. Никто не проверял, были ли в чем-нибудь виноваты старый Ко-дар и его сноха 

Камка. Кунанбаю, отцу Абая, было просто необходимо уничтожить своего сверстника Кодара для того, 

чтобы беспрепятственно осуществить свои коварные замыслы. Маленький Абай был свидетелем этой 

трагедии. Уже тогда в нем пробудилось глубокое отвращение к существующему бесправию, уже тогда он 

стал задумываться о неправильных поступках своего отца. Абай еще не осмеливался высказать свое 

отвращение. Узы среды и воспитания были слишком сильны, и никто не слыхал, чтобы сын когда-нибудь 

не послушался своего отца. Но чистая детская любовь к отцу ушла от него прочь навсегда. О многом он 

начал глубоко размышлять и многое уже не казалось ему, как прежде, само собой понятным и 

правильным  [14, 19]. 

Еще большее бесправие увидел Абай во время спора старейшины Божея с Кунанбаем. Дело 

кончилось тем, что в соответствии с решением судей маленькую сестричку Абая Камшат отдали «на 

воспитание» семье Божея. Божей был не из худших. Он даже приобрел уважение Абая, и все же 

маленькая Камшат – невинная жертва безжалостного, гордого, сварливого Кунан-бая – скоро умирает, по 

всей вероятности, из-за плохого ухода за ней. Абай начинает понимать, что это вина не только семьи 

Божея, а первым долгом – его отца. 

В этом трагическом эпизоде Ауээов доказывает бесправное положение женщины в тогдашнем 

обществе. Кунанбай не посчитал нужным даже сказать своей жене о том, что у них возьмут ребенка. 

Какое ему дело до чувств жены! У Кунанбая четыре жены и несколько детей; что же случится, если на 

одного ребенка станет меньше, да ко всему это только дочка! 

Заключение. Исключением среди других женщин была бабушка Абая, мать Кунанбая – Зере, 

которая все же высказывала свое мнение и умела противопоставить его мнению Кунанбая. Нужно 

учитывать, что старая Зере была одной из самых старших женщин рода тобыкты, матерью родового 

старейшины. Но все, в конце концов, решал сам Кунанбай. В несравненно худшем положении 

находились женщины из простых юрт. Те были настоящими рабынями. Таланты, стремление к добру, к 

правде- вот главные черты народного характера, которые показывает М.Ауэзов сквозь бесчисленное 

множество индивидуальных судеб и характеров. При всех жизненных тяготах они сохранили высокие 

моральные качества.  

Таким образом, можно сделать вывод, в художественном тексте М.Ауэзова можно определить 

несколько видов ассоциаций вежливости, которые существуют и в творчестве русских классиков, но 

которые по- особому описываются в творчестве гениального казахского классика. Именно они передают 

дух своего народа  [15, 120].  
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Ф.ОҢҒАРСЫНОВА ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ ЭМОТИВТІК КЕҢІСТІК 
 

Аңдатпа 

Мҽтіндік кеңістік ҽр тҥрлі болады. Соның бірі – эмотивтік кеңістік. Эмотивтілік - тілдік категория, 

коммуникацияға җатысушылардың іс-ҽрекетке, җҧбылысҗа деген кҿзҗарасын, сҿйлеушінің эмоционал-

дылыҗ кҥйін жеткізеді. Сондай-аҗ сҿздердің мағыналыҗ ҥйлесімділігі, ҽр сҿздің ҿз орнында синтагмасын 

саҗтап орналасуы, тіркесімдердің ҧлттыҗ танымға сай болуы ҧлттыҗ кодтарды шығармашылыҗ тҧлғаның 

игергенін, танымының тереңдігін танытады. Эмоционалдылыҗ – сҿйлеушінің ҿз пікірінде субъективті 

бағалауды білдіруі, сҿйлеу кезінде жҽне сҿзді җабылдау кезіндегі ҿз сезімі мен эмоциясын танытуы. 

Эмоциясын поэзияда жеткізуі ерекше аҗындардың бірі – Ф.Оңғарсынова. Ол ҿз эмоциясы мен 

эмоционалды жай-кҥйін сипаттап, җазаҗ сҿзінің эмоционалды мазмҧнмен толығуын кҿрсетеді.  
Кілт сӛздер: кҿркем ҽдеби стиль, поэзия жанры, мҽтін, мҽтін кеңістігі, эмотивті кеңістік, эмотивті 

фразалар, эмоционалдылыҗ, аутодиалог, шығармашылыҗ тҧлға, эмотивті категория, аффикстер, 
фразеологизмдер, сҿйлем, тҧтас мҽтін, контекст, т.б.  
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EMOTIVE SPACE OF FARIZA ONGARSYNOVA’S LYRICS 
 

Abstract 
Text space is different. One of it is the emotive space. Emotivity is a linguistic category that serves to 

determine the emotional state of the participants on happening action and situation during the communication. 
Moreover, the correlation of meaning, the preservation of the syntagmatic order of words and the correspondence 
of the phrase with the national consciousness indicate that the language personality has mastered the national 
code. Emotionality is a subjective assessment of the representation of feelings and emotions of a speaker while 
speaking and analyzing of word. One of the magnificent representatives of emotion in poetry is Fariza 
Ongarsynova. She describes her emotions and emotional state with the help of Kazakh words that carry a full 
emotional content. 

Key words:  literary and art style, poetry genres, text, space of the text, emotive space, emotive phrases, 
emotionality, auto-dilogue,  creative personality, emotive category, affixes, phraseological units, sentence, whole 
text, context and etc.  
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ЭМОТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО В СТИХОТВОРЕНИЯХ Ф.ОНГАРСЫНОВОЙ 

 

Аннотация 

Текстовое пространство бывает разным. Одним из них является эмотивное пространство. 

Эмотивность – это языковая категория, которая служит для определения эмоционального состояния 

участников коммуникации по отношению к происходящему действию и явлению. Также соотношение 

значения, сохранение синтагматического порядка слов, соответвие словосочетании с национальным 

сознанием говорит о том, что языковая личность освоил(а) национальный код. Эмоциональность – это 

субъективная оценка репрезентации чувств и эмоции говорящего во время говорения и анализирования 

слова. Одним из великолепных репрезентатором эмоции в поэзии является – Ф.Онгарсынова. Она 

описывает свои эмоции и эмоциональное состоянии с помощью исконно казахскими словами, носящих в 

себе эмоциональное содержание.  

Ключевые слова: литературно-художественный стиль, жанр поэзии, текст, пространства текста, 

эмотивное пространство, эмотивные фразы, эмоциональность, аутодиалог, творческая личноть, 

эмотивная категория, аффиксы, фразеологизмы, предложение, целый текст, контекст и т.д. 

 

 
―Творчество писателя, его авторская личность, его герои, темы,  

идеи и образы воплощены в его языке и только  

в нем и через него могут быть постигнуты‖  

(Щерба Л.В.).  

 

Мҽтін атаулының алтын арҗауы, тҥпҗазыҗ-діңгегі – адам, яғни автор мен кейіпкер. Сонымен җатар 

адам – мҽтінді дҥниеге ҽкелуші ғана емес, мҽтінді талдап, зерттеуші де. Осыдан келіп адам антропо-

орталыҗты тҥзуші субъектіге айналады, ал бҧл адамның тҧлабойында антропоорталыҗтыҗ сипаттың 

җашанда басымдығын байҗатады. 

Шығарма иесі автор ҿзі суреттейтін аҗиҗат дҥние мен шындыҗты ҿз шығармасына арҗау ете отырып, 

оны барынша саҗтайды,  сондай-аҗ кейіпкер ҽлемімен да осындай байланысты ҥзбеуге бар кҥшін салады. 

Аҗырында автор мҽтінді жазып біткенде толыҗ аяҗталған, толымды кейіпкері бар тҧтас шығарманы 

дҥниеге ҽкелген орталыҗ тҧлғаға айналады. Осындай тҧлға туғызатын кҿркем шығарманы зерттеу җалай 

жҥзеге асуы тиіс?  

Кҿркем ҽдеби стилі жанрларының бірі поэзияны, оның ішінде лириканы зерттеуді В.А. Маслова 

этаптарға бҿлуден бастайды, алдымен наҗты бір мҽтіннің дҥниеге келуіне ыҗпал етуші мҽтіннен тыс 

аҗпараттарды білуді, оларды зерделеуді бірінші кезекке шығарады. Ондай аҗпарат тҥріне кезеңнің ерек-

шеліктері, мҽдени фон, автордың биографиясы  т.б. жатҗызылады. Кҿркем шығармаларды оҗып отырып, 

авторлардың ҽр кезеңге, ҿмірінің ҽрбір шағына орай ҿлең таҗырыптарын да, ой желісін де, ҿмірге деген 

ҧстанымын да, кҿзҗарасын да ҿзгертіп отыратынын бағамдауға болады. Бҧл мҽтіндік кеңістіктің тҥрлері 

ҽр кезең сайын ҿзгеріске тҥсіп отыратынын білдіреді жҽне бҧл ҿмір заңдылығы.   

Мҽтіндік кеңістік тҥрлі-тҥрлі болады. Соның бірі – эмотивтік кеңістік. Ҽсіресе шығарма авторлары 

жастыҗ шаҗта жазған ҿз шығармаларында, кҿркем мҽтіндерде эмотивті  кеңістікке еркін бойлап, эмоцияға 

кҿп бой ҧрады. Эмоция немесе сезім ҽлемі, сезім мен жан-дҥние кеңістігі – аҗын мен жазушылардың 

кҿбінің аттап ҿте алмайтын биік табалдырығы. Сондыҗтан мҽтін ауҗымында, мҽтінді зерттеп-зерделеуде 

жиі кездесетін җҧбылыс ҽрі зерттеуге сҧранып тҧратын кеңістік – мҽтіннің эмотивтік кеңістігі болуы, 

заңды. Эмотивті кеңістікті эмотиология арҗылы зерделеуге болады. Себебі ғалым В.И. Шаховскийдің 

пікірінше: ―Эмотиология – лингвистикадағы эмоцияның жеткізілуі мен бейнеленуін, эмоционалды сезім-

кҥйлер мен эмоционалды кҥй-җалыпты  экспликациялаудың тілдік җҧралдарын зерттейтін ерекше бағыт‖. 

Эмотиологияның негізгі ҧғымдары ―эмотивтілік‖ жҽне осы саланың іргелі проблемаларының бірі 

―эмотивтіліктің‖ ―эмоционалдылыҗпен‖ араҗатынасын, сҽйкестілігін җарастырады. Осы екі ҧғымға 

келгенде, кҿптеген зерттеуші ғалымдардың екеуін синоним ретінде тҥсінетінін айту керек. Біраҗ бір топ 

ғалымдар осы екі ҧғым туралы ҿзге кҿзҗарас танытады, олар екі ҧғымның синонимділігін җолдамайтын-

дыҗтарын білдіріп жатады. Екі ҧғым да психологияда, лингвистика саласында жиі җолданылатын 
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ҧғымдар, біраҗ мамандануға сҽйкес ҽрҗайсысы ҿзінше парыҗталады. Эмоционалдылыҗ адамның сезімін, 

ішкі жан-дҥниесі мен жай-кҥйін, психологиялыҗ характеристикасын жеткізу маҗсатында жиі җолданы-

латын болса, эмотивтілік – тілдегі эмоцияны жеткізуші наҗты бір принцип бойынша  тҥзілген белгілі бір 

җҧралдардың жиынтығы немесе тілдік категория. Яғни эмотивтілік тілдік категория санатына енеді, ал 

оның эмоцияны жеткізуші, тасымалдаушы, басҗаша айтҗанда, коммуникацияға җатысушылар арасында 

олардың ҽлденеге (іс-ҽрекетке, җҧбылысҗа) деген жеке кҿзҗарасын, җарым-җатынасын білдіруі, сҿйлеуші-

нің эмоционалдылыҗ кҥйін жеткізуге җолайлылыҗ тудыра алатындығы оның барынша  маңызды җызмет 

атҗаратынын наҗтылай тҥседі. Эмотивтілік коммуникацияға җатысушылар ҥшін ҽртҥрлі жағдаяттарда 

тілде даяр кҥйінде җолдануға болатын наҗты тілдік таңбаларды пайдалану мҥмкіндігін тудырады.  

Эмотиологиядағы келесі бір маңызды термин – ―эмотив‖ Бҧл терминмен кҿбінесе ауызша немесе 

жазбаша мҽтін авторының тілдің эмотивті категориясын жандандыруда җолданатын наҗты бір тілдік 

бірлікті атайды, біраҗ җай деңгей бірлігі эмотивті болып табылатындығын наҗты айҗындаудың  мҽселесі 

шешілмегені аныҗ. Зерттеушілердің бір тобы эмотивтіліктің бҥкіл тіл деңгейлерін, олардың  бірліктерін 

тҥгел җамтитындығын айтса, В.И. Шаховский, С.В. Коростова, т.б. тек сҿздің ғана емес, аффикстер, 

фразеологизмдер, сҿйлем мен тҧтас мҽтіндердің де эмотив бола алатындығын айтады. Бҧл пікірдің жаны 

бар. Сондай-аҗ сҿйлеуші эмоциясын жеткізу җызметі басым тілдік бірліктің эмотив болатынын айтҗан 

В.И. Шаховский пікіріне ден җоюға жҽне Ю.Н. Карауловтың тіл арҗылы эмоцияны жеткізудің ҽлі кҥнге 

дейін жеткілікті зерттелмегенін білдірген пікіріне назар аударуға болады. Дегенмен тіл арҗылы сезімнің, 

жан-дҥниенің толыҗ жеткізілуіне, җалтҗысыз жеткізілуіне, вербалдануына кҥмҽнсіз җарау җиын. Сезім-

кҥйлердің ішінде интерцептивтік немесе ағзаішілік, денеішілік сезінулерді тіл арҗылы сыртҗа шығару, 

сездіру мҥмкіндігі аз. Оның ішінде дененің бір тҧсының ауыруы мен жан-дҥниенің кҥйзеліске тҥсуін, 

депрессияны тілмен жеткізу, шынында да, кҿбіне мҥмкін болмай жатады.  Осындай сезім-кҥйлердің шығу 

тегін адамның физиологиясымен байланыста җарастыра отырып, оны тілдегі эмоционалды метафора-

лардың вербалдануын нҧсҗайтын  фактор ретінде бағалау бар. Метафоралардың бір тобын В.Ю. Апресян 

эмотивті метафораның физиологиялық типі деп атайды. Негізінен, ішкі сезімдердің вербалдануы 

лингвомҽдениеттану мен когнитологияда біршама зерттелген.  

Кҥнделікте тіршілікте ―бойым дір ете җалды‖, ―җорҗыныш бойымды алды‖, ―җуанғаннан жҥрегім 

лҥпілдеді‖ т.б. сезім-кҥйлер осылай суреттеліп, тілмен жеткізілгенмен, олардың наҗты суреті нейрофизио-

логия арҗылы барынша аныҗ бола тҥсетінін жоҗҗа шығаруға дҧрыс болмас еді. Біраҗ адамның денесінде, 

ішкі дҥниесінде болып жататын барлыҗ сезім-кҥйлерінің тілдік сипаттамасы бар, яғни олар җалай деген-

мен де, ҽйтеуір, тіл арҗылы мҥмкіндігінше жеткізіледі. Ол ҥшін кҿркем шығармаларда терең нейрофизио-

логиялыҗ тексерулер мен тҽжірибелердің нҽтижесін кҿрсетудің, тіпті арнайы зерттеудің керегі жоҗ. 

Дегенмен асып-тҿгіліп жататын сезім-кҥйлерді білдіруге келгенде ―тіл жетпей‖: ―айтуға сҿзім жоҗ‖, 

―сҿзім жетпейді‖, ―сҿз таппай җиналып тҧрмын‖ деу  наҗ осы мҽселенің  оңай ғана шешіле салатын жеңіл-

дігін емес, җиындығынан хабардар етеді. Психология мен психиатрияда бҧл кҥйлерді ―алекситимия‖ деп 

атайды. Осы сезім-кҥйлерді шығармашылыҗ иелері тілмен жеткізуде шеберлік танытып жатса, олардың 

дара стильмен ерекшеленгендігінің кҿрсеткіші деуге болады.  

Автордың кейіпкерге жҥктейтін сезімі екі тҥрлі болады: а) аҗиҗатында болатын, ырыҗтан тыс – 

объективті сипатты сезім; ҽ) автор сезінетін, автор арҗылы жеткізілетін – субъективті сипаттағы сезім. 

Алғашҗы сезім тҥрін ғылымда диктальды деп атаса, екіншісін модальды деп атайды. Екеуі екі деңгейлік 

сезім тҥрлеріне, яғни кейіпкер мен автордың сезіну  деңгейлеріне жатады, біраҗ ҽрдеңгейлік сезім тҥрлері 

болғанымен, мҽтін ішінде бірін-бірі толыҗтырып отырады, аралас кҥйде де кездеседі.  

Кейіпкер сезімі – кейіпкердің айналадағы, дҥниедегі тҥрлі жағдайлар мен жағдаяттарға байланысты 

ҿзгеріп тҧратын ҽрі кейіпкердің ҿзге кейіпкерлер мен олардың ҽрекеттеріне деген кҿзҗарасын білдіретін 

ішкі сезімдерінің жиынтығы. Ал сезімді білдіретін лексикалыҗ бірліктер аффектілік бірліктерге жатады.  

Мҽтіннен тыс, бҿлек алып, жеке җарастырғанда эмотивті бірліктер уҽжі жоҗ, бейберекет бір жерге 

жай ғана топтастырылған, жекелеген сҿздер тҥріннде болады. Айталыҗ, Ф.Оңғарсынованың ―Ғашыҗ 

сезім‖ (Астана: Фолиант, 2013, 224 б.) ҿлеңдер жинағынан ҽр мҽтіннен (бірнеше ҿлеңдерінен) теріп 

алынған осындай эмотивті бірліктер: қуану, күй, қыңырсоқтау, ұрынсақ, қылымсу, тебірену, мұң, 

елжіреу, абыржу, толқу, жаутаңдау, ұялу, ҿртену, сезім, тыншымау, күлімдеу, күлу, жабықпау, 

жасқанбау, дірілдеу, албырау, нұрлану, аңсау, зар қылмау, бақыт, қуаныштан тҽттірек қайғы, жүрегі 

алқыну, жанардан жан-күйді  ұғыну, бал сезім, сарғаю, сағына түсу т.б. осындай жай ғана сҿздер 

тобындай кҿрінеді. Бҧлардың  ҽрҗайсысы жеке-жеке стаикалыҗ кҥйде тҧрғанда, жекелеген сҿздермен 

сезімді жеткізу мҥмкін емесі аныҗ. Біраҗ осы сынды сҿздерді кірістіре отырып сезімді жеткізу жолы мен 

амалдары саналуан. 
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Соның бірі – контекст. Ал контекст арҗылы сезімді жеткізуді оның контекстік  тҥрі деуге болады. Бір 

фраза кҿлеміндегі, яғни контекстік эмотивті бірліктер кҥрделі микротаҗырыптарға җҧрылған синтаксистік 

тҧтастыҗтың  айырым семантикалыҗ компонентіне жатады жҽне фразалыҗ эмотивті мағынаны  білдіреді. 

Мысалы: 
 

Сен маған кҿктем боп кел 

                           нҽзіктеу жанымды ұғатын. 

Отты махаббатыңмен ҿктем боп кел 

                          асқақтығымды табындыратын. 

 

Җазаҗтың  ҽні боп кел 

                          жүрегімді дірілдететін. 

Сол ҽндердің сырлы ҽуен – нҽрі боп кел 

                          Жанымнан мұңым кететін (72-б.).  

 

Осы шумаҗтардағы асқақтықты табындыру, жүректі дірілдетер ҽн сияҗты җолданыстар – тҧтас 

сҿйлемнің, яғни синтаксистік тҧтастыҗтың ішіндегі эмотивті фразалар. Ал синтаксистік тҧтастыҗҗа 

җҧрылған тҧтас сҿйлем тҥріндегі жыр жолдары Фариза аҗынның лирикалыҗ жырларының деніне тҽн 

җҧрылымдар, мысалы:  

Сен маған кҿктем боп кел  

          нҽзіктеу жанымды ұғатын.  

Егер җарапайым тілмен жеткізер болсаҗ: Сен маған нҽзіктеу жанымды ұғатын кҿктем боп кел 

тҥрінде айтылар еді. Осы жерде айтып ҿту керек, Фаризаның аталған жыр жинағындағы ҿлеңдерінің 

җҧрылымы, негізінен екі немесе тҿрт  жолдың, кейде тҧтас ҿлең мҽтінінің бір ғана сҿйлем тҥрінде келіп, 

бір ғана ойды жеткізетін формамен келетіндігі. Соның бірі  – ―Сенің жҥзің мен ҥшін‖ деп басталатын жыр 

жолдары. 47 жолдан тҧратын ҿлең  бірыңғай мҥшелері арҗылы ҧйҗасып тҧрған бір ғана сҿйлем тҥрінде 

келген. Сҿйлемнің бастауышы МЕН жасырын тҧр, баяндауышы  – жолатпас ем, кҿнбес ем.  Жаныма – 

пысыҗтауыш. Ең җызыҗтысы бірыңғай мҥшелер кҥрделі компонентті немесе кҥрделі бірыңғай мҥшелер 

болып келген. Җазаҗ тілінің заңдылығы бойынша аныҗталушы-аныҗтауыштыҗ җатынастағы сҿздердің 

алдыңғы сыңары соңғысын аныҗтауы тиіс.  Ҿлең жолдарында осы заңдылыҗ ҥнемі саҗтала бермейді, 

керісінше, соңғы компоненті алдыңғы компонентті аныҗтайтын ҿзгеше җатынастарға җҧрылатын жолдар 

да кездесетінін айту  керек.  

Жалпы тіл заңдылығының саҗталмауы ҿлеңде, поэзияда жиі кездеседі. Айталыҗ, ҿлең мҽтіндерінің ҽр 

шумаңының жеке жолдары бас ҽріптен басталатындығы туралы емлелік җағида да ҿлең атаулыда ҥнемі 

саҗтала бермейді. Осыған җарап, тек осындай җҧбылыстар ғана жеке стильдік ерекшеліктерді тудырады 

деген ой тумаса керек. Сондай-аҗ тіл заңдылыҗтары, оның ішінде сҿздердің мағыналыҗ ҥйлесімдері 

болуы, ҽр сҿздің ҿз орнында синтагмасын саҗтап орналасуы, тіркесімдердің ҧлттыҗ менталитетке сай 

болуы шығарма иесінің ділдік ҧғым-танымының толыҗҗандылығын кҿрсетеді. Сонымен бірге, ҧлттыҗ 

кодтарды шығармашылыҗ тҧлғаның игергенін, танымының тереңдігінің белгісі ретінде танылады. 

Эмотивті фразалардан тҧратын бір ғана сҿйлем тҥріндегі синтаксистік тҧтастыҗтан җҧралатын ҿлеңді 

оҗып җаралыҗ:   

Сенің жүзің мен үшін 

         ай нұрындай болмаса, 

ҿзің барда жаныма 

               жайлы мұңдай болмаса; 

тыныс берер кеудеме 

             сенің демің болмаса, - деп басталатын ҿлеңдегі сҿйлемнің бірыңғай мҥшелері ҧйҗаса келіп, 

біртҧтас мҽтін тҥзіп, ҿлең җҧрылған: аймалаудан танбайтын еріндерің болмаса; үмітімді жалғайтын 

шын сенімің болмаса,  саған дейін қиял мен мұң серігім болмаса; сен жүргенде ақ жаңбыр жайлы күндей 

болмаса, күздің тұман кештері айлы түндей болмаса; сенсіз мынау ҽлемді кезбейтінім болмаса, 

азаптарды сен барда сезбейтінім болмаса; ҿзің  барда жер-кҿкті ұмытқаным болмаса; рақаттан сен 

барда тұншығарым болмаса; тек ҿзіңнің алдыңда қымсынарым болмаса; сен барыңда қайғыдан 

арыларым болмаса, шыдам таппай ҿзіңді сағынарым болмаса; мұңайғанда тек ҿзің жұбатарың 

болмаса, сенің махаббатыңмен гүл атарым болмаса;  маған ғана сыр ашып шешілерің болмаса, қате 

басқан сҽтімді кешірерің болмаса; от-сезімің жүректі табындырған болмаса, бей-жай жүрген 
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жанымды жалын қылған болмаса; бұла шақтың арманын сенен ғана кҿрмесем, қиналғанда күш беріп, 

бастамасаң ҿрге сен, сүю түгіл, жаныма жолатпас ем, көнбес ем (73-75 бб.)   

Аҗын ҿлеңдерінде кҿркемдігімен айрыҗшаланатын, авторлыҗ метафоралар бар. Олардың семантика-

лыҗ радиустары фразалар шеңберінен шығып кетеді, шеңбер ішінде җала алмайды, ҿйткені кҿркемдік ҽлеуе-

ті шеңбер ішінде җалуға жол бермейді: Көңілім құздан құлап жүрмін ессіз (77-б.), тҿсек аяз. Түндер боран 

(77-б.), Қуанышты мендегі сенің қайғың улайды (76-б.), Жанарың жанарымда тұрып қалды (103-б.), ... 

бұрқан-талқан кҿңілім. Жаным – қырау (111-б.), сен барда мынау қос бөлме ұқсайтын қазды қос көлге 

(114-б.), Иықтасып келеміз. Бірақ менен мәңгілікке алыстап бара жаттың (118-б.), Көңілімді алдаумен 

ұрлама, айым (119-б.), Күндей мүсін (115-б.), Өмірдің кейбір көлеңкелерінен салқындап (116-б.), Мазалай-

ды тағдырдың түні, желі, кҿкірегім ызадан тілінеді (169-б.), Тағдырымның дауылы азынап тұр (169-б.), 

ҿзгені сүйе алмай, жалғыздықпенен некелескенім (174-б.), Несіне ендің қиындау тағдырыма қайғы 

болып, жартылай бақыт болып (177-б.), немесе анау ақкҿңіл елге барам жусаны да жайымда  ұғына-

тын (178-б.), Мен сонда жылап қалғам ҿзіңді жек көргеннен  және де... ұнатқаннан (180-б.), сезім-сең 

соқтығады (186-б.), көңіл де – бәйге алаңы (186-б.), Қоштасудың мұңдысы-ай, кездесуді табиғат жазғай 

тағы (189-б.), Җалды да җойды жанымда жауғалы тұрған бір жаңбыр (12-б.), Арманның ақбоз арғыма-

ғын айға байлалық (55-б.);  Җаҗҗанменен жан есігін (13-б.), т.б. Бҧл җолданыстар функционалды тҧрғыдан 

ҽрбір жыр шумаҗтары жеткізетін жалпымҽтіндік  мҽнді, яғни жаҗсы кҿру, ҧнату, сҥю мҽндерін жаңа да 

җаныҗ бояулы  реңктермен толыҗтырады. 

Фрагмент яки ҥзік тҥріндегі эмотивті мағыналар  жеке мҽтін (жеке ҿлең я прозалыҗ шығарма 

бҿлімдері т.б.) жеткізетін микротаҗырыпҗа яки синтаксистік тҧтастыҗтың мҽніне сҽйкес болады, соны 

толыҗтырады, тереңдетіп, тҥрлендіреді. Ол не ҥшін җажет? Ол – кейіпкердің психологиялыҗ табиғатын 

ашу ҥшін җажет, сондыҗтан бір мҽтін ішінде бір сезім тҥрін җҧбылту Фариза аҗында жиі кездеседі. 

Айталыҗ, сезім тҥрі – жақсы кӛру. Сол сезімнің җҧбылулары Фаризаның мына бір ҿлеңінде былайша 

ҿрбіген: 

 

Җҧлай сҥйіп кҿрмеген жҥрегіңді  

Алҗындырып, кҿңіліңе җайғы алдырып 

келтірместен мҧршаңды ойлантуға 

отыруға пайымдап, жайларды ҧғып, 

 құздан құлап кҿрмеген ҿр басыңды 

кҿкке сүйреп, сонан соң Айдан жығып (203-б.).  

 

Бір ғана сезімнің кейіпкер жҥрегінде пайда болуы, ҿрбуі, тҧла бойды шарпуы, сол сезімнің жҥрекке 

сыймай ―жарылуы‖ бір леп, бір деммен ҿлең жолдары арҗылы сыртҗа шығуының тілмен жеткізілген 

сипаты осылай болып шыҗҗан. Ең соңғы ―құздан құлап кҿрмеген ҿр басыңды кҿкке сүйреп, сонан соң 

Айдан жығып‖ жолдары сезім кульминациясы, сезім шыңы, сезімнің тіл арҗылы сыртҗа тепсініп шығуы, 

жол табуы, жан бҧлҗынысы. Ҽсіресе, Айдан жығылу – нағыз жан бҧлҗынысы. Ҿйткені җазаҗта ―аспаннан 

айды алып беру‖ сынды фраза астарында ―җол жетпес биік, асҗаҗ арман, җиялмен ғана ҧғынуға болатын 

асҗаҗтыҗ‖, ―аҗиҗатында орындалмайтын ҽрекет‖ жатыр, ал айдан жығылу - сҥрініп җҧлау немесе аттан 

жығылу емес, ерекше сурет.  Җашан да фрагментті эмотивті мағынаға бай болып келетін поэзиядағы 

сезімді сыртҗа шығарудың бір варианты, бір амалы, бір жолы, ал аҗын җыз осы жан бҧлҗынысын фразаға 

сыйдыра алған. Сҿйтіп сезім серпіні, сезімнің асҗаҗ кҥй танытуы мен шыңы аҗын җыз ҿлеңдерінде ҿзінше 

бір кҿрініс тапҗан.  

Сезім адамның ішкі дҥниесін кҿрсететін жан, жҥрек, аҗыл бірлігімен дҥниені җабылдау ерекшелігін 

тудырады. Адамның эмоционалды кҥйі сансыз ҽрі олардың бҽрі дерлік сҽттік, тез ҿтетін җасиетімен 

ерекшеленеді, сондыҗтан адам жиі бастан кешетін жҽне ҧзағыраҗ сезінетін эмоционалдыҗ кҥйлер ғана 

тілде кҿрініс табады. Біраҗ адам басынан кешіретін эмоционалдыҗ кҥйдің бҽрін тілдік бірліктер тура сол 

кҥйінде жеткізе алмайды.  

Сезім мен эмоцияны айыруда сезімнің интеллектуальдылығы, эстетикалығы, моральдығы ескерілуі 

тиіс. Біраҗ ыҗылым замамннан бері сезімнің екі-аҗ тҥрі негізгі болып саналады: җанағаттанушылыҗ жҽне 

җанағаттанбаушылыҗ немесе жаҗсы жҽне жаман. Ал адам танымы кеңи келе җанағаттанушылыҗ пен 

җанағаттанбаушылыҗ атты екі сезім ҥмітке, алаңдаушылыҗҗа, мҧң мен уайымға ҧласады. Бҧлар – ҥміт, 

уайым, алаңдаушылыҗ, мҧң – кҥрделі эмоцияларға жатады. Бҧдан шығатын тҥйін – сезімдердің жанда-

нуының нҽтижесі эмоция, ал эмоция болса, аҗиҗаттың (шын мҽніндегі жан-дҥние ҿзгерісінің) наҗты 

кҿрінісі болады екен.  
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Эмоционалдылыҗ – сҿйлеушінің ҿз пікірінде субъективті-бағалаушылыҗ пен сҿйлеу кезінде жҽне 

сҿзді җабылдау кезіндегі ҿз сезімі мен эмоциясын танытуы. Егер мҧны процеске жатҗызсаҗ (эмоциялар-

дың ҥздіксіз алмасуын процесс десек), оның ойлаумен, сананың жҧмысымен байланысып жатҗаны 

бағалауыштыҗ пен сезім-кҥйден аңғарылады, Ой ҽрекетінсіз бағалау да, белгілі бір эмоционалдылыҗ 

кҥйге тҥсу де мҥмкін емес. Ал ой болса, сҿз арҗылы сыртҗа шығып, материалданады. Сондыҗтан 

эмоционалдылыҗ лингвистикалыҗ категорияға жатады, оның болмысы сҿйлеушінің ҿз эмоциясы мен 

эмоционалды жай-кҥйін сипаттау мен оны жеткізуге негізделеді жҽне сҿздің эмоционалды мазмҧнмен 

толығуын белгілейді.  

Тілдік бірліктердің ішінде одағайлар – эмоцияларды сыртҗа шығаратын, оларды ең бір тҿте жолға 

салатын тілдік бірліктер. Одағайдың кҿмегімен адам сҿз ҥстінде (сҿйлеу барысында)  айналадағы 

шындыҗҗа, аҗиҗатҗа деген ҿзінің кҿзҗарасын, дҧрысы, сол сҽттегі реакциясын сездіреді. Сондыҗтан да 

одағайлар аффектілерді жеткізуге җызмет ететін сҿз табы ретінде танылады.  

Одағай сҿздер – зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, ҥстеулер сияҗты негізгі сҿз таптарының 

біріне де  ҧҗсамайтын сҿз табы. Сҿйлемде тҧрлаулы, тҧрлаусыз мҥшелердің җызметтерін атҗармайды, 

сҿйлем ішінде сҿздермен байланысып, синтаксистік җарым-җатынасҗа тҥспейді. Олардың ең басты 

ерекшелігі  білдіретін мағыналарынан туындайды, яғни адамның сезімі мен кҿңіл-кҥйін білдірумен 

байланысты жҽне кҿңіл-кҥйдің җҧбылмалы болатыны секілді кҿп мағыналы болып келеді. Мағыналары 

сҿйлем ішінде ғана наҗтыланып, аныҗталады. Одағайлардың мағынасы тілді тҧтынатын ҧжымға (ҧлтҗа, 

халыҗҗа) тҥгел тҥсінікті болып келеді.  

Одағайлардың наҗты мағыналары контексте аныҗталады, сҿйлеу жағдаятымен тікелей байланысты 

болады. Сондыҗтан олар ҽр сҿйлемде ҽр тҥрлі мағынамен жҧмсалады. Бір одағай сҿз ҽрі таңырҗау, ҽрі 

шошыну, ҽрі җуану, ҽрі ҿкіну т.б. сияҗты адамның тҥрлі кҿңіл-кҥйін білдіріп, бірнеше сҿйлемнің җҧры-

луына җатыса алады. Мысалы: 

1. Беу, жастық шақтың кҿзіндей болған құрбым-ай! (сҥйсіну). Бҧл одағай айтылғанда екпін мен 

дауыстың ҿзгеше дірілі, ҽуезділігі басҗа сезім кҥйлеріне җарағанда ерекше җҧрылады. Сҿйлеу жағдаяты 

җорҗыныш, шошыну т.б. сезімді білдіруге җҧрылмаған. Одағайлардың мағынасына сҿйлеу жағдаяты  мен 

прессупозиция жҽне интонация, екпіннің ҽсері ерекше болады деудің себебі осыдан.  

2. Беу деген, сен ҿзің қалай-қалай ҽңгіме қозғап тұрсың?! (реніш аралас таңырҗау). Жағдаят ренішті 

кҥйді білдіруге җҧрылған. 

3. Беу, жаным, ризамын саған! (ризашылыҗ) т.б. 

Дҽл осы кҿңіл-кҥйді ҿзге одағайлар арҗылы да жеткізуге болады.  

Одағайлардың кҿбі бастапҗы кезде реалды дҥниедегі аҗиҗат җҧбылыстарды атайтын мағынасы бар 

сҿздер болған. Одағайлардың  бір ерекшелігі ретінде олардың ескі дҽуірлерде шыҗҗан сҿздермен бірге 

жаңа одағайлармен молайып отыратынын айту керек. 

C.Ю. Мамушкин одағайлардың тілдік сипатына, ерекшелігіне ҿзге бір җырынан, атап айтҗанда, 

сҿйлеудің функционалды-семантикалыҗ ерекше бір тҥрін атайтын ―аффектілік сҿйлеу‖ тілі ҧғымы 

тҧрғысынан келеді. Ол Ж.Вандриестің одағайларды ―сҿйлеудің арнайы бір формасы – аффектілік сҿйлеу 

тҥрі, эмоционалды немесе аса жанды, ҽрекетті‖ тҥрі деген тҥсінігіне ден җояды. Осы пікірі арҗылы ол 

одағайлардың җолданысын җатаң баҗылау мҥмкін еместігін айтҗысы келген.  Немесе ―аффектілік сҿйлеу‖ 

- дауыстап жіберу (восклицание), одағай сияҗты ешҗандай да бір ой тҥзетін емес, ішкі аффектілік кҥйді 

ғана білдіретін, җандай да бір болмасын жағдаятҗа деген җатынасты сездіретін кҥй. Бҧл одағайлардың 

җызмет аясын тым тарылтып, мҽнін азайтып, коммуникативтік җызметін солғындатып кҿрсетумен бірдей. 

Біраҗ олардың  саналы тҥрде ойланып ҥлгірместен айтылатын, орындалатын дыбыстар, кейде тіпті ешбір 

мағынасы жоҗ  тҥсініксіз рефлектрлі реакцияны білдіретін дыбыстар деңгейінде екенін де тҥйсіну керек.  

Бҧл сынды дыбыстар адамның бір жері җатты ауырғанда, җатты ашынғанда да шығады. Біраҗ оларды 

―Җҧдай атҗыр!‖, ―Ой, сығыр!‖ сынды бағалауыштыҗ мҽні бар сҿздермен җатар җойып, бір деңгейде 

җарастыруға болмайды. Дегенмен, коммуникант (бҧл жерде жазба тілді) тілдік бірліктерді сҿйлер сҿзінің 

мҽнін, негативті немесе позитивті позициясын білдіруде пайдаланады жҽне саналы тҥрде  пайдаланады. 

Ал эмоционалды жанайҗай мҽтінде (сҿйлеу барысында) одағайлармен де жеткізіледі жҽне ол жазушының 

немесе сҿйлеушінің табиғи яки аҗиҗат жай-кҥйін білдіреді.   

 

Сен жҥрсің ынтыҗ болып кҥлкіме бір, 

Не деген ғажап еді, шіркін, ҿмір?‖ (7-б.);  

Ҽдейі оны кҥнде жанап ҿтем, 

Ойпыр-ай, ғашыҗ болған жаман екен (5-б.);  
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Сҿзбен сынап-мінеп ілдім, 

 Біраҗ... җайсың баҗытым деп, 

Дҥрсілінен жҥрегімнің 

 Оңашада тыңдап җалам... 

Ой, җайсыңа сырды аҗтарам?! (14-б.).  

 

Бҧл сияҗты мысалдардан кҿркем мҽтіндегі одағайлар бірнеше җызмет атҗаратынын аңғаруға болады:1. 

Мҽтін җҧраушы бірлік (Не деген ғажап еді, шіркін, ҿмір?‖; 2. Сезім-кҥйді жеткізу ҥшін ( Ойпыр-ай, ғашыҗ 

болған жаман екен (5-б.); 3. Эмоцияны җоюландыра тҥсу ҥшін (Ой, җайсыңа сырды аҗтарам?! (14-б.).  Осы 

соңғы мысалда аффектілік те байҗалатын сынды. Мҧндай аффектілік мҥлде санадан тыс, ерікке тҽуелсіз 

деп айта алмаймыз. Ҿйткені ауызша сҿйлеу кезіндегі одағайлардың сҿзге араласуы мен мҽтінде, позияда 

бой кҿрсетуі  - екі бҿлек нҽрсе. Сҿйлеу кезіндегі одағайлардың аяҗастынан сҿзге енуі кҿп ретте еріктен 

тыс орындалады. Дей тҧрғанмен, коммуникация заңдылығы бойынша маҗсатсыз яки интенциясыз сҿз 

айтылмайды, ендеше  эмоционалдылыҗты наҗтылай, ҽсірелей тҥсу ҥшін кей жайттарда одағайлар ҽдейі 

айтылады деуге де негіз бар. Ал жазба мҽтінде одағайлар маҗсатты тҥрде жҧмсалады.  

Фариза ҿлеңдеріндегі сезімді, эмоцияны жеткізудің бір амалы  - демеулік шылаулардың җолданысы.  

 

Аңсауменен бҧл кҥнді ҿмірде мен 

Сонда біздер баҗыттың толҗынында 

Җос җайың боп, дҥние-ай, ырғалар ек! 

 

Җол жетпеске талпынар кҿңіл деген, 

Аңсауменен бҧл кҥнді ҿмірде мен 

ҿтемін ғой, Қҧдай-ай, җҧсалыҗтан 

жалғыз тамшы жас җалмай тҿгілмеген... (40-б.); 

 

Бҧл ҥзіндідегі – ақ аңсау, армандау сезімін, ҿкінішті білдіреді.  

Шылаулар аҗын ҿлеңдерінде тек эмоцияны білдіру ҥшін ғана емес, сонымен бірге: а) мҽтінді тҥзу 

жҽне ҽ) ҧйҗастыру җызметтерін де җоса атҗарады:  

 

Бҧл жырлар жазылмас еді-ау, 

Мен җайғы жҧтпаған болсам. 

Бҧл жҥрек табынбас еді-ау, 

Сен жҧртҗа ҧҗсаған болсаң. 

 

Мен бҧлай жҥрмес  те едім-ау, 

Ҿмірде болмаған болсаң. 

Сҥюді білмес те едім-ау, 

Сенімді җорлаған болсаң (1967) (48-б.). 

 

Шығармашылыҗ тҧлға ҥшін ҿлең ―ҿсекші, сырын сыртҗа жаюшы‖, дҧрысында ішкі жан җиналысын, 

җуаныш-сҥйінішін ҿзгемен бҿлісудің амалы, солайша жан азабын жеңілдетудің җҧралы да. Мҽтіннің 

лингвопоэтикалыҗ теориясында сондай амалдардың бірі ретінде аутодиалог аталады. 

Аутодиалог (кейіпкердің ҿзімен-ҿзінің айтысы) – адам ҥшін адам психологиясымен байланысты 

табиғи җҧбылыс, шығармашылыҗ процесте эмотивті лексиканың сыртҗа шығуының кҿрінісі, ал тҧлға 

ҥшін амал. Мҧны М.С. Каган ішкі ―диалогика‖ деп атаған, яғни адам жанының,  рухының ең биік деңгей-

де кҿрінуі, адам рухының барын білдіретін форма, адам рухының, ішкі дҥниесінің сырттай кҿрінуінің ең 

жоғарғы  тҥрі, шегі деп тҥсіндіреді. Аҗын Фариза ҿлеңдерінің кҿбін осы аутодиалог  тҥрінде жазылған 

деуге негіз бар. Бҧл ҿлең таҗырыптарынан-аҗ аңғарылады: ―Ҧнатым ем‖, ―Ҿзім туралы‖, ―Ҿмірге тҧрар 

ҥш кҥнім‖,  ―Арман‖,  ―Бойжеткеннің сҿзі‖,  ―Җҧштарлыҗ‖, ―Мен ҿмірді сен деуші ем...‖ т.б. Поэзияның 

ҿзі сезімнен тҧрса, сезім арпалыстан, іштей бҧлҗыныстан, психикалыҗ толғаныстардан, сезім атаулының  

шоғырлана келіп, арнасына сыймай лыҗсып, тепсініп сыртҗа шығуынан кҿрінеді, аҗындардың ҿзгеге де, 

ҿзіне-ҿзі мҧң шағатыны осыдан болса керек, ондай жырлар жиі жазылады. Сондыҗтан аутодиалогты 

ҿлеңі жоҗ,  ондай ҿлең жолдары мҥлде кездеспейтін аҗынның табыла җоюы аз. Жап-жас аҗын Фариза 

(1959 ж.) ҿзімен-ҿзі былайша сырласады:  
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Жігіттердің жүрегін 
Ұрлай бергім келмейді. 
Сүйдім деген тілегін 
Тыңдай бергім келмейді. 
              Кез келгенін ғашық қып, 
               Ҽлек еткім келмейді. 
              Аз күндік жай машық қып, 
               Жҽне де ҿткім келмейді. 
Алғашқы арман-тілекті 
Шетке ысырғым келмейді. 
Бірді сүйген жүректі 
Кҿпке ұсынғым келмейді. (11-б.) 
 

Эмоцияларды білдіретін сҿздер мҽтінде екі тҥрлі: бірі – препозитивті эмотивті сҿздер (номинация 
деуге де болады), екіншісі – постпозитивті эмотивті сҿздер. Ҿз сезімін жеткізу ҥшін іштей арпалыс кҥй 
кешіп отырған мҽтін иесі немесе кейіпкер оҗырманды сол сезімді җабылдауға даярлайды, сезімнің кҥрделі 
тҥрлерін бірге бастан кешуге оҗырманды жетелейді. Жетелеу ішкі жан-дҥниесін жеткізетін сҿзі арҗылы 
жҥзеге асырылады, оны ішкі монолог десе де артыҗ емес. Міне, Фариза аҗынның сезімге толы ішкі 
монологтарының сипаты осындай.                        
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ҚАЗАҚ-ДҮНГЕН  ТІЛДЕРІНДЕГІ  ТУЫСТЫҚ  АТАУЛАР  СЕМАНТИКАСЫ 
 

Аңдатпа 
Маҗалада җазаҗ жҽне дҥнген халыҗтарының туыстыҗ атауларының мағыналыҗ ерекшеліктері 

җарастырылған. Сондай-аҗ екі тілдегі туыстыҗ атаулармен җатар туыстыҗ җарым-җатынас ерекшелігі де 
жан-жаҗты сипатталады. Этнографиялыҗ бірліктерді лингвомҽдени аспект тҧрғысынан җарау арҗылы 
халыҗтың болмысы, дҥниетанымы мен философиясын тануға болады. Җытай мҽдениетінен шығып, ислам 
дінінің сҥзгісінен ҿткен дҥнген мҽдениетін ерекшелендіретін салт-дҽстҥр, ҽдет-ғҧрып тҥрі ҿте кҿп. 
Зерттеу жҧмысында дҥнген этносының ҧлттыҗ ерекшелігін танытатын линвомҽдени бірліктерді җазаҗ 
халҗының мҽдениетімен салыстыра сипаттап, сан алуан җырынан ашу маҗсат етілді. Туыстыҗ атаулар тек 
сипатталып җоймай, маҗал-мҽтел, наҗылдардың мҽтіндерімен салыстырады, сан мыңдаған жылдар бойы 
җалыптасҗан дҥниетанымды танытатын туыстыҗ атаулардың ерекшелігі талданады. Сондыҗтан дҥнген 
ҧлттыҗ мҽдениетінің бір кҿрсеткіші – туыстыҗ атаулардың сырына ҥңілу халыҗтың рухани болмысын 
танытуда ҿте маңызды. 

Кілт сӛздер: лингвомҽдени бірлік, ҧлттыҗ таным, этнос, дҥниетаным, ҧлттыҗ ерекшелік, т.б. 
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SEMANTIC OF TERMS OF KINDLESS IN THE KAZAKH AND DUNGAN LANGUAGES 
 

Abstract 
The article discusses the semantic features of kinship terms in the Kazakh and Dungan languages. As well as 

features of kinship in the spiritual culture of the Dungan people. The study of ethnocultural units from the 
linguocultural aspect gives an opportunity to learn about the national peculiarities, world outlook and life 
philosophy of the people. The culture born in China and passing through the filter of the religious laws of Islam is 
full of peculiarities in national traditions, customs and beliefs. The purpose of this article is to reveal the spiritual 
views, beliefs that limit the attitude to reality of the Dungan ethnos on the basis of linguocultural units in 
comparison with the Kazakh language. The terms of kinship are not only described but also give examples of their 
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reflections in proverbs and sayings, in customs and traditions. As well, the family, family relations of the Dungan 
people are considered. Disclosing the terms of kinship and studying the kinship of the Dungan people will 
certainly help in understanding the national essence, peculiarities and cultural color of the Dungan people. 

Keywords: linguocultural unit, national knowledge, ethnos, worldview, national peculiarity. 
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СЕМАНТИКА ТЕРМИНОВ РОДСТВА В КАЗАХСКОМ И ДУНГАНСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются смысловые особенности терминов родства в казахском и дунганском 

языках. А также особенности родственных отношений в духовной культуре дунганского народа. 

Изучение этнокультурных единиц с лингвокультурного аспекта дает возможность узнать  о национальной 

особенности, мировоззрении и жизненной философии народа. Культура рожденная на территории Китая 

и прошедшая через фильтр религиозных законов ислама полна особенностями в национальных 

традициях, обычаях и уверованиях. Цель данной статьи является раскрытие духовных взглядов, 

убеждений, пределяющих отношение к действительности дунганского этноса на основе лингвокуль-

турных единиц в сравнении их с казахским языком. Термины родства не только описываются но и 

приводятся примеры их отражений в пословицах и поговорках, в обычаях и традициях. А так же 

рассматриваются родственные, семейные отношения дунганского народа. Раскрытие терминов родства и 

изучение родственных отношений дунганского народа безусловно поможет в познании национальной 

сущности, особености и культурного колорита дунганского народа. 

Ключевые слова: лингвокультурная единица, национальное познание, этнос, мировоззрение, 

национальная особенность и тд. 

 

Кіріспе. Лингвомҽдени зерттеулерді салыстырмалы негізде жҥрізудің негізгі маҗсаты белгілі бір 

этностардың ҧлттыҗ ерекшеліктерін, мыңдаған жылдар бойы җалыптасҗан дҥниетанымы, җоршаған 

ортаға кҿзҗарасы, табиғат жаратылысына, кҥнделікті тҧрмысҗа, яғни ҿзге ҧлттарда кездесетін дҥниелерге 

деген ҿзіндік тҥсінік ерекшеліктерін таныту. Ҽрбір ҧлтты ерекшелендіретін, басҗалардың алдында 

танытатын ҧлттыҗ сипаттары: тілі, ділі, салт-дҽстҥрлері, ҽдет-ғҧрыптары жҽне т.б. этникалыҗ җайталан-

бастыҗты дҽлелдейтін этномҽдени җасиеттер бар. Җазаҗ халҗының осындай җайталанбас этникалыҗ 

җасиеті, халыҗаралыҗ деңгейдегі ―феномені‖ җонаҗжайлылығы болып табылады. Еуропадан, Ресейден 

келген этнограф, линвистерді тҽнті еткен осы бір дҽстҥрге дҥнген халҗы да кҿз жеткізді. Дҥнген халҗы-

ның Җытайдан жер аудару процесі 1877 жҽне 1882-1883 жылдары 2 кезеңде жҥзеге асты. Бірінші кезеңде 

халыҗ Җырғызстан Республикасының Ош, Пржевальск жҽне Тоҗмаҗ җалаларын мекен етсе, екінші кезең 

Жаркент, Шелек, Верный (Алматы) җалаларының маңына җоныстанды. 2017 жылы дҥнген этносының 

Җазаҗстанға җоныс аударуына 140 жыл толды. Осы мерзімде дҥнген тілі мен мҽдениеті бірталай ҿзгеріс-

терге ҧшырады. Тілдік деңгейде кірме лексикалыҗ атаулар жҽне фразеологиялыҗ бірліктер  кҿптеп енген. 

Мысалы, сүзбе – сỷзман, бешбармак-бешбармах, жарма-жярма, шапан - чяпан, бажа – баҗя, күйеу – 

күе, масақ – машақ, той – туҽй, мейрам – мэран, бесік той – бэшик туҽй, мейлі – мэли, қазір – хазы, 

ақымақ – ахмах, жайлау – җяйле, сағат – сахат, құдай қаласа – худа халаса, хайронхали – қайран 

қалдым, бажа – баҗа, ұр – айда – урайда, паша – патша, базар – базҽ, мащахҽ – машақат, оздан – 

онсыз да, ахҽ – ақыры, бикҽ – бекер, береке – береке, ақсақал – ахсахал, пщяз – пияз,энды – енді,, аспаз – 

ащпез, пенде – бҽнде, амал – амали, кҽдімгідей – кадимдэ, шекер – шекҽ, дастархан – дасхҽн, байи – бай, 

екен – екҽн, ҽтір – атҽ, пайда – пайда, дүние – дунйҽн, дұшпан – душман, болмаса – бомсҽн. Ал 

фразеологиялыҗ тіркестердің бір бҿлігі дҥнген тіліндегі варианттары болса, мысалы: сабудо нянҗин – көз 

ұшына ілмеу, мо лянди – бет жоқ, ұятсыз, шу нѐди – қол қышу – жұмыс істегісі келу, ұрлық жасағы 

келу щин нѐди – қызығушылықтың оянуы, тынышталмау; фэ са, зу са – көну. Ал җи ту – бас ию - 

құрмет көрсету және кешірім сұрау; ту  тэ го – мұңаймау; шу фонхащи – еңсесі түсу, мұңаю; щин 

тын (жүректің ауыруы) – аяу; щин вондо (жүректі ұмыту) – шошыну; арсыз; шу диха зу – қол 

астында жүру секілді җазаҗ фразеологиялыҗ бірліктер җазаҗ тілінен сҿзбе сҿз аударма арҗылы жасалды. 

Бір жарым ғасырға жуыҗ кезеңде дҥнген халҗы КСРО орнауы, 1932-1933 жылдардағы ашаршылыҗ, 

Ҧлы отан соғысы мен тың игеру жылдарының тауҗыметін жергілікті халыҗпен бірге кҿрді. Бір ауылда 
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ҿмір сҥрген жҧрттың алыс – берісі, суы, шаруашылығы, кҽсібі ортаҗ болған соң, той-томалаҗ пен ҧлттыҗ 

мейрамдар да ортаҗ болды. Той салттарының дҽстҥрлі формалары 1930-1940 дейін саҗталды. Аталған 

салт-жоралғылар мҽдениеттің тҥрленуі мен кҿршілес тҧрған басҗа ҧлт пен ҧлыстардың ҽсерінен ҿзгерді, 

яғни җысҗарып, той-томалаҗтың кҿп элементтері алып тасталынды. Җоғамдағы ҽйел орнының ҿзгеруі 

оның отбасындағы, бала тҽрбиесі мен некеге тҧру мҽселелерінде ролін толыҗтырды. 

Манйҥә (айдың толуы) – бала туылғана бір ай толғанда берілетін той. Җазаҗ дҽстҥріндегі ―җырҗынан 

шығару‖ тойы. Тойға негізінен ҽйелдер җатысып, нҽрестенің денсаулығына җауіпті саналған алғашҗы 40 

кҥндік кезеңнен аман-есен шығуына җуанып жасалады. 

Дҥнген салт-дҽстҥрінде ―манйҥҽ – җырҗынан шығару‖ тойын келіннің енесімен җатар, җыздың анасы 

да жасайды. Бҧл салт ―но вэрвэрди‖ деп аталады. 

Дҥнген халҗын баланың тууына байланысты ерекшелендіретін ―гуҽ гэ мян‖ салты бар. Бҧл салттың 

негізгі ерекшелігі келіннің босануға дейін, 8-9 айлыҗ кезінде тек җыздың анасы ғана ҧйымдастырады. 

―Гуҽ гэ мян‖ тіркесі җазаҗша ―җазаҗ җаҗпағындағы җамыр‖ деп аударылады. Ана җызының босануы-

ның җарсаңында җызы, енесі мен җҧдағиларын җонаҗҗа шаҗырады. Җыздан бҿлек җонаҗтардың бҽріне ас 

дҽстҥрлі ыдыспен таратылса, җызға җазанның җаҗпағына салынып, сол кҥйінде ҧсынылады. Бҧл салтта ас 

ретінде җамыр тамағы дайындалады. Җамыр болашаҗ нҽрестенің ҿмірі ҧзаҗ болсын деген тілекпен ҧзын 

җылып созылады. Ал тамаҗты җазаннан шығара сала лезде җызға ҧсыну келешекте җыздың уаҗытылы ҽрі 

жылдам босануына себепші болады деген сеніммен жасалады. 

―Но вэрвэрди‖ атауының җазаҗ тіліне ―ҧяны жылжыту‖ деп аударылады. Җырыҗ кҥн бойы бір ҧяда 

жатҗан сҽбиді елге шығарып, нағашыларына кҿрсетіп, аяҗ-җолы, сай-сҥйегі біршама җатайған баланы 

җоршаған ҿмірге, ауа райына, жҧрттың назарына, кҿпшілікке ҥйрету маҗсатында «ҧясынан шығарады». 

Бҧл салтты ҿткізу нҽрестенің нағашы апасының ҥлесіне тиеді. 

Җазаҗ жҽне дҥнген халыҗтарының ҧзаҗ та тығыз мҽдени, тҧрмыстыҗ, шаруашылыҗтағы җарым-

җатынасының нҽтижесінде ―Айт‖ мерекесін тойлау ерекшелігі де байҗалмайтын болды. Мҧсылман 

жҧртында ―айт‖ мерекесінің 2 тҥрі бар екені белгілі: ―Ораза айт‖ жҽне ―Җҧрбан айт‖. Дҥнген халҗының 

―Ораза айт‖ мейрамын тойлаудағы ҿзіндік ерекшелігі бар. Айттың бҧл тҥрінде дастархан мол жайылып, 

бҥкіл ауыл, туған-туысҗан, жора-жолдас, тамыр-таныстар бірін-бірі җҧттыҗтап, айттап жҥреді. Ал 

―Җҧрбан айт‖ кезінде җҧрбандыҗ шалынады, алайда жаппай җонаҗҗа бару, айттау алғашҗысынан гҿрі аз 

болып келеді. Ал жергілікті җазаҗ халҗында аталған мерекелер керісінше тойланады. Бҥгінгі кҥні бҧндай 

ерекшелік байҗалмайды. Дҥнген ҧлты ҿкілдері тҧратын Жамбыл облысындағы елді мекендерде екі 

мейрам бірдей тойланады. 

Әдістеме. Дҥнген халҗы Җытай елінен жер ауып келгеннен бері 140 жылдан астам уаҗыт ҿтті. 

Халыҗтың материалдыҗ жҽне рухани мҽдениеті кҿптеген ҿзгерістерге ҧшырады. Киім, баспана, тҧрмыс-

тыҗ заттар, ҥй жиһаздары, кҽсібінің ҿзгерістеріне җоса тілі жаңа бірліктерге толды. ―Рухани мҽдениет пен 

материалдыҗ мҽдениет – егіз ҧғым. Олар ҽрҗашан ҿзара бірін-бірі толыҗтырып, ҥйлесім тауып отырады. 

Кез келген кҿз алдымыздағы материалға берілген атау – санамыздағы рухани мҽдениеттің жемісі‖ 

екендігі белгілі [1, 147]. Ҽрбір материалдыҗ мҽдениетті җалыптастырушы топ немесе туынды иесі 

материалға атау бергенде ҿздерінің дҥниетанымы, шаруашылығының ерекшеліктерімен санасатыны рас. 

Араб-парсы, тҥркі, орыс тілінен енген кірме сҿздері шаруашылыҗ, экономикалыҗ, тҧрмыстың талабы 

болғанымен, кҥнделікті тҧрмыста җолданылып жҥрген туыстыҗ атаулар да кірме элементтермен байыды. 

Ҽсіресе җазаҗ тілінен енген кірме сҿздер кҿптеп кездеседі. Бҧл тек зат атаулары ғана емес, туыстыҗ 

атаулар да болуы мҥмкін. Этнограф-жазушы Сейіт Кенжеахметҧлы «Җазаҗ халҗының тек тану дҽстҥрі 

бойынша ҽр азаматтың 3 жҧрты болады. Ол ағайын яғни ҿз жҧрты, нағашы жҧрты, җайын жҧрты. Бҧл 

ҥшеуі де жанашыр, сҥйеніш, җорғаныш болып саналады» [2, 3] деп баға береді. Дҥнген халҗында да 

азаматтың ҥш жҧрты болады. Олар – пҽҕя-ағайын жҧрт, виҕя-нағашы жҧрт, нѐнҕя – җайын жҧрт. 

Жігіттердің отбасы җҧру уаҗыты 16-18 жас, ал җыздар ҥшін 12-16 жасты җҧрайды. Дегенмен кедей 

отбасынан шыҗҗан жігітке той җаражатын ҿзі табуға тура келетін болса, бҧл кезең 30 жасҗа дейін 

созылуы мҥмкін еді [4, 97]. Ҥйлену мҽселесі ағайын-туғандарымен аҗылдаса шешілді. Дҥнген халҗының 

отбасылыҗ җарым-җатынасы исламдыҗ шариғат ережелері мен җытайлыҗ конфуцийліктің сабаҗтастығы-

нан туған. Бҧл екі ҧлы ілімнің бірігуінен туған мҽдениет җаншалыҗты ҽмбебеп болса, отбасылыҗ җатынас 

сипаты да соншалыҗ ерекше. 

Ағайын жҧрт. Тэе – баба (атаның ҽкесі); тэтэ – ҽже (ҽженің анасы). Ҽулеттің асыл җазыналары. Тҽе 

жҽне тэтэсі бар шаңыраҗ берекелі, аталы, текті ҥй болып есептеледі. Аҗыл-кеңес, елде бҧрын соңды орын 

алған жағдайларды кҿрген «ауыл энциклопедиясы» атанатын тэе болса, жастар білмейтін я ҧмытыла 

бастаған салт-дҽстҥр, ырым-жырым, ҽдет-ғҧрып, ҽсіресе, тойға җатысты салттарды білетін, ҥйрететін тэтэ. 
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Е, ее, ае – ата. Ҽулеттің, рудың ең ҥлкені, җадірлісі, ―аҗ‖ дегені – алғыс, ―җара‖ дегені – җарғыс дейтін 

бедел мен абыройдың иесі. 

Не, нэнэ – апа. Отбасы даналығының ҧйытҗысы. Ел, туысҗан татулығын ойлайтын, ауыл-аймаҗтың 

сыйлы адамы. Ҥйдегі салт-дҽстҥр саҗталуын җадағалайтын жанҧя мҥшесі. 

Мучин, нѐн, ма, ама, мама – ана. Мейірімділік, җайырымдылыҗ, даналыҗ пен алтын сабыр иесі. 

―Нѐнлозыди щин зэ эрнүшонни, эрнүди щин зэ шытушонн‖ - ананың ойы ұяда, баланың ойы қияда; 

―Мамади щин шынгуҽ хэни, лозыди щин гогуҽ сани‖ - Ҽкенің жүрегі асқар тау, шешенің жүрегі шалқар 

кҿл; ―Гҽ нѐн ѐн, гҽ нѐн тын, лочў щяхади мо бу тын‖ - «Анаға баланың алалығы жоқ» деген сияҗты 

маҗал-мҽтелдер соның айғағы. 

Фучин, лозы, да, ада, - ҽке. Жанҧя тірегі, кҥш-җайрат, ҧрпаҗ иесі, ҥй асыраушысы. Дҥнген отбасында 

җыз бала ҽкесіне җарап сҿйлемейді. Бҧл болашаҗ кҥйеудің ҥйіндегі тҽрбиенің бастамасы. Ҽке ҧлы ҥшін 

ҿнерпаз, шебер де ҥлгі тҧтарлыҗ ҽкесі. Ер адамның идеалы. Ҽкеге җатысты маҗал-мҽтелдер кҿптеп 

кездеседі. Мысалы: ―Мамади щин шынгуҽ хэни, лозыди щин гогуҽ сани‖ - дейді халық даналығы. Қазақ 

тіліндегі нұсқасы- ―Ҽкенің жүрегі асқар тау, шешенің жүрегі шалқар кҿл‖. ―Нюхон лэди, нювазыхон е 

лэни‖ – ―атаңа не қылсаң алдыңа сол келер‖. Ата-ана деген жалпы атау дҥнген тілінде фуму, дада-мама 

деп аталады. 

Ва, вава – бала. Дҥнген отбасына негізінде кҿпбалалылыҗ тҽн. Ҧрпағы, балалары кҿп отағасы халыҗ 

арасында дҽулетті, беделді адам болып есептеледі. Дҥнген тіліндегі ―Эрзы дуҽ, нҥзы дуҽ, чыли нѐнлозы 

эрдуҽ‖ маҗалы җазаҗ тіліндегі ―балалы ҥй базар – баласыз ҥй мазар‖ маҗалымен ҥндес. Ҽрі екі халыҗтың 

балаларға деген җарым-җатынасы сабаҗтас екенін кҿрсетеді.  Сонымен җатар, бала тҽрбиелеудегі ҧҗсастыҗ 

та келесі маҗалдан байҗалады: ―ги ваму ги хо щин, бу ги хо лян‖ – балаға пышаҗ бермесе, бір жылар, 

пышаҗ берсең. екі жылар. Ал сҿзбе сҿз аудамасы «балаға жҥрегіңді берсең де бетіңді берме», яғни баланы 

асыра еркелетуге болмайды дегенді білдіреді. 

Эрзы – ҧл. Ҧрпаҗ жалғастырушысы, җара шаңыраҗ иесі. Ҽке жолын жалғастырушы. Ата ҽрдайым 

ҿзінің білгенін немересіне айтып ҿсіреді. Бҧл ҥрдіс, ҽсіресе, егіншілік, баҗташылыҗ баптауларында 

ерекше кҿрінетін. Атасының 7-9 жасынан бастап егінге апарып, жер, ауа райы, егін егудің ҧрпаҗтан-

ҧрпаҗҗа берілетін ҽдіс-тҽсілдерін тыңдап ҿсетін шҽкірті. Ал ҽке мен баласын топтап ―ефу‖ деп атайды. 

Щифур – келін. Ҿте сыпайы, кішіпейіл, отбасында ҥлкендерге орын беріп, кҧрмет кҿрсетеді. Келінге 

җҧрметпен, жасаған җателіктеріне кешіріммен җарайды. Ҽулет мҥшелері келінді жаҗын тҧтып, ортаға 

тартып отырады. Жаңа ҧясына ҥйренуіне жҽрдемдеседі. ―Да хун ню, җин хуон ню‖ (қызыл сиырды сабап, 

сары сиырға тиеді) – ―қызым саған айтам, келін сен тыңда‖, ―фҽ щифур гын пҽпҽ‖ – ―келін енесінің 

топырағынан‖. Аталған маҗалдар лексикалыҗ мағынасы тҧрғысынан җазаҗ тіліндегі нҧсҗаларымен 

бірдей. Оған җоса жоғарыда келтірілген бірінші мысалдан келін тҽрбиелеу ерекшелігі де екі халыҗта ҿте 

ҧҗсас болып келеді. Җазаҗ халҗының отбасылыҗ җатынастағы маңызды салттардың бірі – ―ҽмеңгерлік‖ 

дҽстҥрі. Ҽлеуметтік-җҧҗыҗтың басҗарудың бір тетігі, тҽрбиелік-гуманистік маңызы бар бҧл салт җазаҗ 

җоғамының ҿмірінде алған орны ерекше. Дҥнген халҗында бҧл салт бар болған. Бҧған дҽлел ретінде 

дҥнген тіліндегі ―Бу ҕѐ данлинди у кын вҽмуди гўду‖ – ―біздің сҥйгімізді бҿтеннің иті кемірмесін‖ 

мағынасындағы маҗалын келтіруге боолады. Алайда дҥнгендер арасындағы левират дҽстҥрінің ҿзіндік бір 

ерекшелігі бар. Мҽселен, келін кҥйеуі җайтыс болған жағдайда җайын ағасына тҧрмысҗа шыға алмаған, ал 

җайын інісінің жеңгесіне ҥйленуіне мҥмкіндігі бар еді. Аталған салттың мҽні туыстыҗ җатынас ерекше-

лігінде жатыр. Дҥнген салт-дҽстҥрінде җайын аға келіндеріне җайын ата ретінде саналды. Ҽрі олардың 

арасындағы җарым-җатынас та сҽйкесінше еді. Ал келін мен җайын атасының арасында неке җию ҽрекет-

теріне мҥлдем жол берілмеген. Левиратпен җатар сорорат дҽстҥрі де кезлдескен. Яғни, анасының җайтыс 

болған жағдайда балалардың ҽкесі ҽйелінің бойдаҗ ҽпкесіне, кҿп жағдайда сіңлісіне ҥйленген. Халыҗ 

балаларға ең жаҗын туысы болып келетін, шешесінің махаббаты мен җамҗорлығын кҿрсетен алатын ең 

жаҗын адам нағашы ҽпкесі деп сенген. Дҥнген халҗында келінге деген сҥйіспеншілік пен җҧрмет ерекше. 

Тойдан кейін 40 кҥн бойы кҥйеуі җонаҗ кҥтуде, ҥй шаруасымен  айналысҗанда  келіннің җасында болуы 

тиіс. Бҧл жаңа ҥйдің ҽдеттері, заңдары, туған-туысҗандарының мінез-җҧлҗы жайлы хабар беріп, тҥскен 

келіннің җайындарымен тезірек араласып, судай сіңуіне септігін тигізген. 

Нҥзы – җыз. Ҥйдің еркесі, ҽулеттің сҽні, ата-анасының җуанышы. Дҥнген ҧлттыҗ дҽстҥрі бойынша 

ҧзатылған җыз тҿркініне бірінші рет келгенде, ҥлкен той жасалып, җыз тҿркінінде җҧрметті җонаҗ болады. 

Бҧл дҽстҥрді  ―Хӯый мын‖ - деп атайды. Җазаҗша баламасы – тҿркіндеп келу. Ҧзатылған җыздың барлыҗ 

туысҗандарына, оның ішінде җайындарына  бірінші баруын осылай атайды. Җайындарында ҽдепті, 

сыпайы, тҿркінінде аға-жеңгелері, ҽпкелерімен ҽзілі жарасҗан ерке болады. Җызға деген җҧрмет 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филологический науки», №3(69), 2019 г. 

  150  

җаншалыҗты ерекше болса да, җыздың мҧраты неде екенін халыҗ жаҗсы тҥсінді. ―Чҥчӯчиди нҥр – пҽӯчиди 

фи‖ (Ҧзатылған җыз сыртҗа шашылған су) – ―җыз жат жҧрттыҗ‖ маҗалы осының дҽлелі. 

Нҥщҥ – кҥйеу бала. Дҥнген халҗында кҥйеу ерекше орынға ие. Җайындары җҧрметтеп, җадірлейді, 

җайын ҽпкелері мен сіңлілері кҥйеу баламен ҽзілдесіп, җалжыңдасып, ойнап отырады. Алайда сыпайы 

ҽзілдеседі. 

Сунзы – немере. Немере ата-ҽжесі ҥшін ыстыҗ болып, ата кҿріп, білгенін немересіне айтып, ҿнерін 

немересіне дарытады. Халыҗтың негізгі кҽсібі егіншілік болса, екіншісі сауда-саттыҗ болып табылады. 

Бала жасы кіші болса ҥйде атасынан аҗыл, ҿнер ҥйренсе, есейе келе ҽкесімен еңбек етіп, ҽкесінің 

білімінен сусындайды. 

Чунсунзы – шҿбере. Чунчунзы – шҿпше. Шҿбересі мен шҿпшегін кҿрген җарттар ҿздерін баҗытты 

санайды. Негізінен кҿпбалалы болған дҥнген отбасыларындағы балалардың отбасы җҧру уаҗыты 14-15 жас 

болғандыҗтан, шҿбересі мен шҿпшегін кҿрген ата-ҽжелер ҽдеттегі жағдай еді. Аталмыш ҧрпағын кҿре алған 

адамдардың ҽулеті текті, ел алдында абыройлы болып есептелді. Кеңес ҿкіметі орнағаннан кейін жапай 

сауаттандыру жылдарынан соң тҧрмыс җҧру жасы 20-22 жасҗа артты. Алайда бҥгінгі 21 ғасырда Җырғыз 

Республикасындағы кейбір дҥнген ауылдарында 16-17 жасында җыздардың тҧрмысҗа шығу жағдайлары 

кҿптеп кездеседі. Бҧл, ҽрине, болашаҗта жоғарғы білім алуда кедергі болып жҥргені тҥсінікті. 

Гҽ, гҽгҽ – аға. Ағаның айтҗанын інісі екі етпеу керек. Аға кеңесін тыңдап,  ҽкесінен бҧрын ағасына 

барып аҗылдасуы тиіс. Дҥнген отбасындағы ҧл ҽкеге ҥйлену жайлы хабарын тікелей ҿзіне айтпай, бірінші 

ағасына, кішісі бар болса кіші ағасына айтады. Бҧл ҧл баланың ҽкесіне деген җҧрмет белгісі. Ҽкесіне кез 

келген мҽселемен бармай, бірінші ағасымен аҗылдасҗан абзал. 

Созы, сосо – жеңге. Жасы кішілер ―созы – жеңге‖ деп атаған. Ҽулеттің сыйлы, сҥйкімді адамы. 

Җайын сіңлілеріне, ауыл, отбасының җыздарына сырлас бола білетін, жігіттерімен ҽзілі жарасатын адамы. 

Җайын інілері, сіңлілерінің сыр, җҧпияларын адал саҗтап, аҗыл-кеңес берген. 

Ҕыэрзы – немере іні (аға, інісінің баласы). Ҕынҥзы, ҕынҥр – немере сіңлі (аға, інісінің җызы). 

Отбасылыҗ җатынаста немере інісі немесе немере сіңлінің ҿзіндік орны бар. Айталыҗ, ҿз баласына не 

җызын жҧмсауға келмейтін шаруалар, айтуға келмейтін сҿздер не җҧпия тапсырмалар ҽрдайым немере 

інісі, ҽйел адамдар җатысты болғанда, немере сіңлісінің ҥлесіне тиеді. Немере іні жҽне немере сіңлі аға-

апаларының җасында жҥріп, солардың тҽрбиесін алған. Оларға җамҗор болып, ҥйленіп, тҧрмысҗа 

шығатын кезде тойдағы сыйлыҗ пен жасау дайындауда сыйлығын аямайтын. 

Щҥнди – іні. Жанҧяда кіші болғандыҗтан, жеңіл-желпі жҧмыстарды атҗаруы тиіс ағасының тірегі, 

сенімді адамы. Ағасының жҧмсауларына җынжылмай, ерінбей җарау җажет. 

Щянхуму – абысын. Дҥнген халҗында келіндер тҽрбиесіне кҿп кҿңіл бҿлген. Себебі бір-біріне 

абысын болатын олар ҽулеттің шаңырағына береке, бірлік дарытатын, отымен кіріп, кҥлімен шығатын 

еңбекҗор адамдары. Абысындары араз болса, ағайын да араз болуы мҥмкін. Ҽйелдің табиғатын тҥсінген 

халыҗ абысындарының тату болғанын җалаған. Оған дҽлел җанатты сҿздер де бар. ―Щянхўму нэ цэ: җя 

фынлѐ» (Абысындар байлық сүйсе, отбасы шаруашылығын бҿліседі) - ағайын араз болса - жау кҿп, 

абысын араз болса – дау кҿп‖. 

Ҕеҕе – ҽпке. Ата-анасынан інісі мен ағасының җателерін жасырып, сіңлісіне сырлас бола білетін 

отбасы мҥшесі. Сіңлісі анасына айта алмаған сырын, ҽпкесімен бҿлісе алатын. Ҽпкесі сіңлісіне ҽрі дос, ҽрі 

ана бола білген. 

Дищҥн – ағайындылар (ағалы- інілер). Ағайын ҥйдің тҿрт бҧрышы, тҿрт җабырғасы, тҿрт җорғаны 

іспеттес. Бір-біріне дҥние, кҿңіл аямай, ылғи кҿмектесіп жҥретін балалары. Тонфу дищҥн – ағайындылар 

(бір атадан тараған ағайындылар, ҽке жағынан туыс ағалар). Дҥнген халҗында ағайындылар ҿте тығыз, 

достыҗ җарым җатынаста болды. Біріншіден, бҧған рухани бірлік себеп болса, екіншіден дҥнген халҗының 

ҥй җҧрылысы мен туысҗандар ҥйлерінің орналасу ерекшелігі. Ағайындардың ҥйлері бір аулада 

орналасты. Ауласы ортаҗ болып, жаңадан шаңыраҗ җҧрған ер адам сол ауланы айнала ҥй соҗты. Бҧл 

ҥйлердің орналасу ерекшелігі җытай мҽдениетінен бастау алады. Ҥй-жайлардың осылайша орналасуы 

отағасының билігін кҥшейтіп, ағайындардың арасындағы татулы, ынтымаҗтастыҗ, бауырмалдыҗ 

җасиеттерінің саҗталуына кҿмегін тигізді. Оған җоса егіншілікпен айналысҗан халыҗтың шаруашылығын-

дағы бейнеті мол жҧмыспен бірге айналысып, егін жеткілікті дҽрежеде баптау алды. Осы тҧста җазаҗ 

мҽдениетінен енген салттардың бірі – ―хҽн ащар‖, яғни ―асар шаҗыру‖. Дҥнген халыҗының негізгі шаруа-

шылығы егіншілік, баҗташылыҗ болып табылады. Сол себепті ҥлкен аймаҗты алатын суармалы егінші-

лікпен айналысу кҿп еңбектенуді җажет етеді. Асар егін егілгенде бір шыҗырылса, егін жинау кезінде 

екінші рет шаҗырылады. Бҧдан бҿлек асар ҥй соғу кезінде де жиі ҧйымдастырылады. 
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Зымый – апалы-сіңлілер. Фунҥ-вава- ҽулеттің жалпы җыздардың топтап аталуы. Тонфу зымый – ҽке 

жағынан туыс апалы-сіңлілер. Гýҕюзымый – нағашы жағынан туыс җыздар (бҿлелер – җыз балаларға ғана 

җатысты). Туған- туысҗан җыздары бір біріне ―зымый‖ болады. Олар неғҧрлым тату болса, бажалары, 

җайын ағалары бір бірімен соғҧрлым тату болады. Дҥнген туыстыҗ җатынас дҽстҥріндегі апалы-сіңлі, 

ҽйел-җыздарға җатысты ҿзіндік ерекшелік бар. Ҥйлену, тҧрмысҗа шығу тойларында «щи» аталатын ҧлт-

тыҗ тағамды ҽйелдер емес, ерлер дайындайды. Бҧл салт, ҽсіресе Җордай ауданында тҧратын дҥнгендерде 

жаҗсы саҗталған. Дайындалуы кҥрделі, ҽрі физикалыҗ кҥш жҧмсау тҧрғысынан кҿп кҥш-җайратты җажет 

ететін бҧл тағам тҥрін ерлер ҽзерлейді. Ерлер тойдың асын дайындағанда ҽйелдер җонаҗ кҥту жҽне т.б. 

шаруалармен айналысады. 

Ҕефур – жезде. Җайын сіңлілері жездесімен кҿп ҽзілдеседі. Бҧған җатысты дҥнгендерде ―чѐн хэ‖ – 

―аяҗ киімін жасырып җою‖ салты бар. Кҥйеу бала җайындарына бірінші келіп, шай, той-томалаҗтан кейін, 

җайын сіңлілері жездесінің аяҗ киімін жасырып җояды. Ал жезделері олардың җалаған затын беруі тиіс еді. 

Мыймый – җарындас, сіңлі. Олардың жолы жіңішке болғанымен, отбасында ҥлкендерге җарағанда 

батылдау, ҽрі ерке болады. Җарындас, сіңлінің кҥйеуі мыйфу деп аталады. Мыйфу ҥлкен кҥйеу баладан 

кішілеу болғанымен, җайындарының җадірлі адамы. 

Тѐдан - бажа. Бажалар бір-бірімен тату болады. Җайын атаның ҧл балалары болмаған кҥнде, 

бажалары барлыҗ шаруашылыҗ ауыртпалыҗты ҿз мойындарына ала білген. Бҧл апалы-сіңлілерінің 

жетістігі. ―Тѐдан‖ атауы соңғы кезде җолданыстан шығып, орнына тҥркі тілінен, ҽсіресе җазаҗ тілінен 

енген ―баҕа‖ сҿзі кҿбірек җолданылады. 

Далозы – кҿке (ҽкенің ағасы). Отбасындағы далозының алар орны ерекше. Балаларға екінші ҽке бола 

білетін, інісі жоҗ кезінде җамҗор болған адамы. Далозы сҿзі біріккен сҿз. ―Да‖ - ҥлкен мағынасындағы сын 

есім болса, ―лозы‖ - ҽке дегенді білдіреді. Осыдан кҿрінетіндей, ―далозы‖ ҥйдің ҥлкен ҽкесі. Җырғызстан, 

Ҿзбекстан елдерінде тҧратын дҥнгендер ҽкенің ағасын атау ҥшін абый, быйбый сҿздерін жиірек 

җолданады. Ал Җазаҗстанның Жамбыл облысы Жамбыл ауданы, Җордай аудандарында далозы атауы 

кҿбірек җолданылады. 

Дама, данѐн – тҽте, жеңге (ҽке ағасының ҽйелі). Данѐн сҿзі де біріккен сҿз, ―да‖ – ҥлкен, ―нѐн‖ - ана 

деген мағынаны береді. Ағайындылардың ең ҥлкенінің ҽйелі болған соң белгілі бір дҽрежеде җайын 

інілері арасында сҿзі ҿтімді адам. Ҽдетте җайын іні мен җайын сіңлілер даманың кҿмегіне жҥгініп, 

җанағаттанарлыҗ шешімге җол жеткізген. 

Ба, баба – кҿке (ҽкенің інісі). Дҥнген туыстыҗ атауларының ерекшелігі ҽкенің аға, інілері бірдей атал-

май, ҽрҗайсысының ҿз атауы бар. Ҽкенің ағасы баласына далозы болса, інісі баба болады. 

Шыншын – тҽте, ҽке інісінің ҽйелі. Кҿкелердің тҥрлеріне җоса, ҽйелдерінің атаулары да бар. Мҽселен, 

ҽке ағасының ҽйелі – дама болса, інісінің ҽйелі шыншын болады. 

Гýма, гýгý - тҽте (ҽкенің ҽпкесі). Ҽкенің ҽпкесі-гума, җарындасы – нѐннѐн, ал олардың кҥйеулері, 

сҽйкесінше, гума-гуда, нѐннѐн-гӯфу болады. Гýгý атауы едҽуір ескіріп кеткен. Җазір гýма атауы жиірек 

пайдаланылады. Кез-келген ҽулеттегі ҽжесінен кейін тҧрған җҧрметті адам. Гуманың сҿзі, ҿтініші жерге 

тасталмайды, ҽрі бҧлжытпай орындалады. 

Тонфу, гýҕю – туысҗан (бір атадан тарағандар). Тонфу ҽке жағынан туыстардың атауы болса, гýҕю 

нағашы жағындағы туыстар. Мысалы, гýҕюдищҥн – ағайын (туысҗан нағашы аға-інілер). 

Нағашы жҧрт. Виҕя – нағашылар. Ҕюе, вие – нағашы ата. Ҕюнэ, винэнэ – нағашы апа. Дҥнген 

туыстыҗ атауларындағы ағайын жҧрттағы кҿке, тҽте атауларының ҽртҥрлілігіне җоса, нағашы жҧрттың да 

кҿке, тҽтелері де тҥрліше аталады. Мысалы: Ҕюжю – нағашы кҿке (ананың аға, інісі). Ҕюҕю жиендеріне 

аса ыстыҗ болады. Җалаған, тілегендерін беріп, жиендерін айрыҗша еркелейтін ағасы. ―Ён эрзы гын ҕюҕю, 

ѐн нҥзы гын гýгý‖ – ―ҧл нағашы кҿкесіне җарап тусын, җыз тҽтесіне җарап тусын‖ маҗалы дҥнген туыстыҗ 

җатынас дҽстҥріндегі нағашы кҿкенің ерекшелігін кҿрсетіп тҧр. Ҕюҕюнің ҽйелі ҕюму деп аталды. 

Йинѐн – нағашы апа, ананың ҽпкесі. Жиендеріне бас-кҿз болатын, сіңлісіне ҽрдайым жҽрдемдесіп, 

жаңа отбасында ҿзін-ҿзі ҧстау, отбасылыҗ ҿмірдің тҥрлі жағдайлары бойынша аҗыл беретін адам – йинѐн. 

Сіңлісі җайтыс болып, җайғылы жағдай орын алған кезде балаларын алып, бағатын бірден бір адам 

нағашы ҽпкесі. Нағашы ҽпкесінің кҥйеуі – йифур болады. 

Нѐннѐн – нағашы ҽпке, ананың сіңлісі, жиендерін еркелететін туысы. Нѐннѐн ҽпкесіне барлыҗ той-

томалаҗтарда кҿмектесуге бірінші келетін туғаны. Ҽрі жасы кіші болған соң ҽпкелерінің барлыҗ 

тапсырмаларын орындауға міндетті. Гýфу – нағашы ҽпкенің кҥйеуі.  

Вэсын – жиен (ҧл бала). Вэсыннҥр – жиен (җыз бала). Жиен нағашыларына барып ерекше еркелікке 

тҥседі, нағашыларының арасында ҿзін еркін сезініп, җалағанынша ҽзілдесе алады. Җазаҗтың ―балалығың 

ҧстаса, нағашыңа бар‖ дегені дҥнгендерге де тҽн. Оған җоса җазаҗ тіліндегі ―жиен ел болмайды, желке ас 
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болмайды‖ маҗалымен мҽндес ―вэжя гу, йи чы йи зу‖ маҗалы жиендерге деген туыстыҗ-җарым-җатынас-

тары ҧҗсас екенін байҗауға болады.  Вэсунзы – немере, жиеншар (җыз бала). Вэсуннҥр – немере, жиеншар 

(җыз бала). 

Қайын жҧрт. Чинҕя – җҧдалар. Дҥнген тілінде келін жаҗтың җҧдағилары – нѐнҕя, ал.  кҥйеудің 

туыстары, кҥйеу жағының җҧдағилары - пҽҕя деп аталады. Осы атауларға җатысты дҥнген ҧлтында ―дэ 

чинҕя‖ немесе ―дэ ненҕя‖ салты бар. Бҧл – ҥйлену тойының соңғы кҥнінде кҥйеу жаҗ ҿздерінің җҧдағи-

ларын җонаҗҗа шаҗырып, сыйлап, кҥту салты. Бҧл іс-шараға тек ҽйелдер ғана җатысады. Айта кетерлік 

жайт, аталмыш салт тек келіннің туыстарына ғана җатысты болады, ҽрі той кҥні немесе арасына 1-2 кҥн 

ҿткенде ҧйымдастырылады. Ал кҥйеу жаҗтың туыстарын җонаҗҗа шаҗыру (дэ пэҕя) кейінге җалдыры-

лады. Яғни той кҥні кҥтудің міндеті жоҗ. Келін алған отбасы җҧдағиларын җонаҗҗа шаҗырып, тойлау 

кезінде кҥйеу бала җайындарының кҿзіне тҥспей, ҥйден кетіп җалуы тиіс. Ҽдетте тойда кҿрсеткен кҿмегі 

ҥшін алғыс айту ретінде жолдастарын шаҗырып, алып кетеді. Җайындарының кҿзіне алдын-ала тҥспеген 

жігіт җайындарының алдындағы абырой мен беделі жоғары болып, җарым-җатынастары тату болады деп 

сенген. Осы сияҗты тҥсініктен җҧда тҥскен җҧдалардың да бір-бірімен кҿріспеуге, кездескен сҽтте 

шаруаларын тезірек тындыруға тырысу ҽдеті де җалыптасҗан. Бҧл болашаҗ җҧдалардың алдындағы кез-

келген кикілжіңнен саҗтанудың амалы болып табылады. 

Чи – ҽйел (фольклорда); пэе – ҽйел. Дҥнген халҗында ҽйелге деген җҧрмет пен җадір ерекше. Ал 

жҧбай, ерлі-зайыптылар дҥнген тілінде ―лѐнкузы, лѐнкур‖ деп аталады. Отбасындағы ҽйел – баланы 

дҥниеге ҽкелуші, тҽрбие беруші, кҥнделікті тҧрмыстыҗ шаруалардың атҗарушы ғана емес, егіншілікте 

барлығына дерлік егін баптау процестеріне җатысҗан. Алайда ислам дінінің ҽсерінен дҥнген халҗында 

―дҥмше молдалар‖ да кҿп таралды. Җытай жерінде тҧрып-аҗ дҥнген жҧртшылығынан арасына тҥрлі діни 

ағымдар җалыптаса бастады. Осы ағымдардың талаптарынан ҽйелге деген җатынас ҿзгеріп, җыз 

баласының еркіндігіне, ҧлттыҗ болмысындағы тҥсінігіне ҿзгеріс енді. Бҧл ҥдеріс XX ғасырдың 50 

жылдарына дейін жалғасты. 

Ҽйел отбасындағы ҽрбір жағдайға шыдамдылыҗпен җарап, жоҗты бар җылып, барды кҿбейтіп тҧруға 

тырысҗан. Осыған ―нанжын сы папар, пҽисы щящяр‖ – ―ер табуы, ҽйел саҗтаушы‖ маҗалы дҽлел бола 

алады. Бҧдан бҿлек ҽйел жаратылысының ҿзіндік ерекшелігін де тҥсініп, бір җасиеті ―чи лҥди туй бу щян, 

ленгҽ пҽиди зуи бу щян‖ – ―есек мінгеннің аяғы тыншымас, екі ҽйелдің ауыздары тыншымас‖ маҗалында 

кҿрініс тапты. 

Вэфу – җайын ата. Җыздың ҽкесі жігітке ―вэфу‖ болады. Халыҗта жігіттің ―вэфуге‖ кҿрсететін 

җҧрмет-җадірі ерекше болуы тиіс. Дҥнген халҗында җҧда тҥсуде сҿз байласудың ерекше бір тҥрі бар. Ҧлы 

жоҗ җайын атаның ҥйінде ҧл бала немесе жетім бала тҽрбиеленіп, кейін отбасындағы бір җызға 

ҥйлендірген. Кҥйеу бала дҥние-мҥлікке мҧрагер бола алады. 

Вэму, вэмунѐн, ҕонму, ҕонмунѐн – җайын ене. Кҥйеу ҽйелінің анасын җадірлеп, җҧрметтеуі тиіс. 

Җыздың анасы ҽдетте кҥйеу баласына ―хӯый мын-тҿркіндеп келу‖ кезінде, гҥлімді, баҗытымды саған 

табыстадым - деп сыбырлап, җыздың тағдырын кҥйеу баласына аманат етеді. 

Чигҽ - җайын аға; чисозы – җайын жеңге, чищҥн – балдыз, дайизы, дайизыҕе – җайын ҽпке; щѐйизы – 

балдыз, ҽйелдің сіңлісі. 

Қыздың қайын жҧрты. Гунгун – җайын ата, келіннің җайын атасы. Дҥнген отбасылыҗ җатынас 

мҽдениетінде келін җайын атасымен бетпе-бет кездеспеуге, сҿйлеспеуге, кҿзіне тіке җарамауға тырысҗан. 

Бҧл келіннің җайын атасына деген зор җҧрметтің белгісі. Айтылар сҿз тек енесі я кҥйеуінің кҿмегімен ғана 

жеткізілген. Кҥнделікті дайындалар тамаҗ та җайын атасының җалауымен дайындалады. 

Пҽпҽ – җайын ене. Җайын ене - келіннің анасы, ҧстазы. ―Фҽ щифур гын пҽпҽ‖ (келін алсаң, енесіне 

ҧҗсап кетеді) – ―келін енесінің топырағынан‖ дейді халыҗ даналығы. Енесі келінін жаңадан, жаңаша 

тҽрбиелеп, ас дайындау, шаруашылыҗ жҥргізуде ҿзінше айла, ҽдістер ҥйретеді. ―Мо пҽпҽди щифур, мо 

ҕоншынди лҥр‖ - енесіз келін, жҥгенсіз есекпен тең, - деген маҗалы енесіз келін мен ененің җолында 

тҧратын келіннің айырмашылығын атап ҿтеді (4, 88). Җонаҗ кҥту міндеті ҽрдайым ененің җолында 

тҧратын келіннің мойнында болады. Ондай келін салт-дҽстҥр жолын білумен җатар, җайындарының 

кҿрсетер ерекше җҧрметіне де ие болады. 

Нанжын – кҥйеу; ҕонфу – кҥйеу (фольклорда). Дҥнген ҧлттыҗ танымында отбасындағы кҥйеуге 

деген тарихи җалыптасҗан кҿзҗарасы бар. Ол – асыраушы, отбасының барлыҗ мҥшелеріне жауап беретін, 

балаларының саналы азамат болып ҿсіруге міндетті адам. Оған җоса діннің җатаң талабы бойынша ҽйел 

адамға жҧмыс істетпей, елдің кҿзіне тҥспей, жҧртпен араласуға җарсы болған. Шариғат заңына сҽйкес 

ерте заманнан бастап бҥгінгі кҥнге дейін кҥйеуі ҥйінде болмаған ҥйге бҿтен ер кісінің ешҗашан кіруіне 

болмайтын дҽстҥрі ҽлі саҗталып келеді. Ҽйеліне җол жҧмсаған ер кісіні халыҗ ҧнатпаған. Бҧған җатысты 
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―хо гунҕи дҽ муҕи бу даҕон, хо нанжын дҽ нҥжын бу маҕон‖ – ―тҽуір җораз тауыҗпен тҿбелеспейді, 

жаҗсы еркек ҽйелмен ҧрсысыспайды‖ маҗалы бар. 

Абыйзы – җайын аға. Дҥнген мҽдениетінде җайын ағаның орны бҿлек. Җайын аға іні мен келіндеріне 

җайын ата іспетті болады. Сондыҗтан җайын ағасына кҿрсетілетін җҧрмет те бҿлекше болады. Ҽзілі 

жарасып жеңгесімен җалжыңдасатын җайын іні болса, келінге җайын ағасымен ҽзілдесуге җатаң тыйым 

салынады. Отбасылыҗ җатынаста җайын іні – щѐфузы, җайын ҽпке - дагýр, дагýрҕе, җайын сіңлі – щѐгýр 

деп аталады 

Ганда (вэчил дада) – ҿкіл ҽке. Ганма (вэчил мама) – ҿкіл ана. Ганнҥр – ҿкіл җыз; ганэрзы – ҿкіл ҧл. 

Ҿкіл ҽке  мен ҿкіл ана ҿкіл балаларының алдында ҥлкен жауапкершілікке ие. Ҿкіл балаларын ҿмір бойы 

җамҗорлығына алып, оларды тура жолдан тайдырмай, халҗының саналы азаматы болуларына жҽрдем-

деседі. Той-томалаҗтарда ҿкіл ҽке мен шешеге тартылатын сый да ерекше болады. Ҿкіл ата-ананың ҥйіне 

міндетті тҥрде тҿркіндеп бару җажет. Туыс, жолдастарының балаларына ҿкіл ҽке не шеше болған адам, 

жастайынан ҿкіл ҧлы не ҿкіл җызына җамҗорлыҗ жасаған. Ҥйлену, тҧрмысҗа шығу кезінде сыйлыҗтарын 

аямай, жасау дайындауға ат салысатын негізгі отбасы мҥшелерінің бірі. Ҽрі кез-келген отбасылыҗ 

мейрамдарда тҿрдегі орындардың бірден-бір иелері. Дос-жарандардың балаларына ҿкіл ҽке-шеше болу 

екі отбасы, екі ҽулеттің арасындағы достыҗ җарым-җатынасты орнату, немесе таныс отбасына жҽрдем-

десудің амалы. Кҥйеуі җайтыс болған отбасының балаларына җамҗорлыҗ жасап, демеушілік кҿрсету 

маҗсатымен де ҽкесінің жолдастары ҿкіл ҽке жауапкершілігін ала алады. 

Худада, хулозы – ҿгей ҽке; хумама, хунѐн, хунѐнмузы – ҿгей шеше; хуэрзы – ҿгей ҧл; хунҥзы, хунҥр – 

ҿгей җыз. Ҿгейліктің җайсыбір халыҗтарда сипаты ҧҗсас болып келеді. Алайда саналы адам ҿгей ҽкесі мен 

шешесіне ҿмір бойы тиісінше җҧрмет кҿрсете білуі тиіс. 

Дапҽзы – бҽйбіше. Щѐпҽзы – тоҗал. Діні ислам болғандыҗтан, дҥнген халҗының ҧлттыҗ салт-

дҽстҥрінде ер кісі шариғат бойынша 4 ҽйелге дейін ҽйел алуға җҧҗылы. Алайда оның талаптары бар: 

алғашҗы ҽйелдерінің келісімі болуы шарт; тҿртеуіне бірдей җарап, бҿлмеу; ҽрҗайсысына бірдей жағдай 

жасау җажеттігі. Бҥгінгі кҥні дҥнген ауылдарында кҿп ҽйел алу кездеспейді десек болады. Алайда тҧрмыс-

тыҗ жағдайы тҿмен ауылдарда бҧл салт ҽлі де саҗталып тҧр. Кҿпҽйелділік орта не кедей отбасыларында 

кездеспеген, кҿбінесе ауҗатты, бай адамдардың арасында болды. 

Нәтижелер. 140 жыл бойы җазаҗ жерінде җазаҗ халҗымен етене жаҗын ҿмір сҥріп, мҽдени, тҧрмыс-

тыҗ җатынасҗа тҥскен дҥнген ҧлтының тілі, ділі, мҽдениеті, ҽдет-ғҧрпы кҿптеген ҿзгерістерге ҧшырап, 

кҥрделенді. Җытай жҽне ислам дінінің элементтерінен бҿлек, тҥркі халыҗтарының рухани мҽдениеті 

ҽсерімен де толыҗты. Ҧлттыҗ мҽдениеттің кейбір элементтері мҥлдем жойылса, жергілікті халыҗтың 

салт-дҽстҥр ҥлгілері, ҽдет ғҧрыптары, ырымдары да җабылданды. Бҧл ҥдеріс тілдің бойында да кҿрініс 

тапты. Бҧндай ҿзгерістерге тек жергілікті халыҗпен җоғамдыҗ ҿмірінің барлыҗ салаларында араласҗан 

жҽне тіл табыса алған ҧлт, җиын-җыстау кезеңдерде бір җазаннан ас ішкен, ҽрі ҧлттыҗ дҥниетанымы, 

ҿмірлік философиясы, діні мен ділі бір-біріне жаҗын халыҗтардың ғана арасында болатын процесс. Бҧған 

тек тілдің җҧрылымдыҗ деңгейдегі тіл бірліктердің ауысуы ғана емес, кҿп жылдар бойы җалыптасатын 

рухани ерекшеліктерін таныта алатын ҧлттыҗ җҧндылыҗтар мен лингвомҽдени бірліктердің ауысуы дҽлел 

бола алады. 

Дҥнген туыстыҗ җатынас мҽдениетіне жалпы шығыстыҗ сипатынан бҿлек, ислам дінінің ерекшелік-

тері тҽн. Діннің тҧрмыстыҗ җатынас җҧрылымына тигізген ҽсері мол. Діні ортаҗ җазаҗ жҽне дҥнген 

халыҗтарының туыстыҗ мҽдениеті ҧҗсас болып келеді. Ал туыстыҗ атаулардың кҿптігі дҥнген ҧлтының 

этникалыҗ ерекшелігін кҿрсетеді. 

Талқылау. Җазаҗ тіліндегі туыстыҗ атауларға җатысты зерттеулер аз емес. Мҽселен, С.Бизаҗов: 

―Җазаҗ тілі туыстыҗ атауларының кҿптігімен ерекшеленеді. Җазаҗ шежірелі ел. Ҽр азамат ҿз ата жҧрты-

ның җадір-җасиетін ардаҗ тҧту ҥшін ең алдымен ҿзінің кім екенін, ҿз еліне, туған ортасына ата-бабасының 

җосҗан ҥлесін, атҗарған істерін, кҿрсеткен ерлігін ҿнеге җып ҧрпаҗтан ҧрпаҗҗа жеткізен...Тілімізде 

туыстыҗ атауға, туыстыҗ җарым-җатынасҗа, сондай-аҗ адам атауына җатысты кҿнеден жеткен, атадан 

балаға жалғаса айтылып келе жатҗан ҿмірлік маңызы бар ғибратты наҗыл сҿздер мен маҗал-мҽтелде 

адамдар арасындағы сыйластыҗты, сҥйіспеншілікті, жанаырлыҗ пен бауырмалдыҗты, адамгерілік пен 

жаҗсылыҗты, білім-парасат пен саналылыҗты жас ҧрпаҗҗа ҥлгі ҿнеге етіп ҧсынады‖, - деп туыстыҗ 

атаулардың ҽрбір халыҗтың ҧлттыҗ җасиетін танытудағы ерекше орны бар екенін айтып ҿтеді [5, 215]. 

А.Т. Җоңырова «Туыстыҗ атаулардың этноментальдыҗ ерекеліктері» маҗаласында туыстыҗ 

атаулардың тек мағыналарына тҥсініктеме беріп җана җоймай, кейбір атаулардың шығу тегі, дыбыстыҗ, 

мағыналыҗ ҿзгеріс ерекшеліктеріне де тоҗталып ҿтеді. Бҥгінгі кҥні җолданылмайтын «ҽйелім, жарым, 

җосағым» мағынасындағы «алғаным» атауына җатысты җызыҗты дерек келтіреді. «Сірҽ, ҿткен кезеңдерде 
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кҥйеуінің ҽйеліне ҥй ішінде айтатын җаратпа сҿзі немесе жалпы ҿз ҽйеліне атауы ҥшін айталатын сҿз 

жоғары поэтикалыҗ бояуы бар жарым, жҧбайым, җосағым деген сҿздер де емес, кейінгі кездерде тҧрпайы 

сипат алып кеткен җатыным деген сҿз де емес, арабтың сҿзі де емес, бейтарап мҽндегі алғаным сҿзі болған 

болу керек» [6, 32]. 

Н.Р. Шеңгелбаева «Туыстыҗ атауларды сҿздікте беруде ең алдымен сҿздіктің ҧлттыҗ ерекшеліктерді 

кҿрсетушілік җызметі ескеріледі. Туыстыҗ атаулар – җазаҗ халҗының этногенетикалыҗ җҧрылымынан 

хабар беретін, оның ҿзіндік ерекшеліктерін байҗататын басты лексика-семантикалыҗ топтардың бірі. 

Сондыҗтан ол топҗа кіретін лексикалыҗ бірліктердің мағынасындағы ҧлттыҗ этномҽдени компонент 

ашылуы керек» дей келе, туыстыҗ атауларды аударматану тҧрғысынан зерттеу барысында туыстыҗ атау-

лардың сҿздіктерде біркелкі берілмей, жҥйеленбегенін атап ҿтеді (Н.Р. Шеңгелбаева, С.Ж. Мырзияров, 

2015: 165). 

Қорытынды. Туыстыҗ атаулар ҧлттың рухани болмысы, этникалыҗ ерекшелігі, туыстыҗ, отбасылыҗ 

җарым-җатынасы, җоғамдағы моральдік ҧстанымдарды танытады. Дҥнген ҧлтының туыстыҗ атаулары, 

туыстыҗ мҽдениетін, лингвистикалыҗ тҧрғыдан җарастыру җазаҗ жҽне дҥнген халыҗтарының бір-бірімен 

мҽдени сабаҗтастығының деңгейін аша тҥседі. Еліміздің ҧлтаралыҗ толеранттылыҗ жҽне келісімді 

нығайту саясаты ҽрҗашан ҿзекті болып җала береді. Сондыҗтан җазаҗ елінің ҧшса җҧс җанаты талатын 

ҧлан-байтаҗ жерінде тҧратын ҧлттардың рухани, этномҽдени болмысын тану бейбітшілік, ынтымаҗтас-

тыҗ дҽстҥрін жалғастыруда зор септігін тигізеді. Жоғарыда келтірілген ҧлттыҗ салт дҽстҥрлер, діни 

мейрамдардың дҥнген халҗына җысҗа мерзімде, ҽрі ҿзгеріссіз җабылдануы рухани сабаҗтастыҗтың 

кҿрінісі. Оған җоса җазаҗ жҽне дҥнген халыҗтарының арасындағы ҧлтаралыҗ неке санының артуы да 

ҧлттыҗ дҥниетаным бірлігінің айғағы. Дегенмен җытай елінің мҽдени ортасынан шыҗҗан дҥнген 

этносының ҿзіндік ерекшеліктері мол, ҽрі сан алуан. Дҥнген мҽдениеті ислам дінінің җатаң талаптарының 

сҥзгісінен ҿткен, ҽрі сол талаптарға бейімделген җытай мҽдениетінің элементтері кҿп кездеседі. 1877 

жылдан бері җазаҗ жерінде басҗа ҧлттармен бірге ҿмір сҥретін дҥнген ҧлтының тілі, ділі, мҽдениеті, салт-

дҽстҥрі, рухани болмысы, дҥниетанымы лингвистикалыҗ аспектіде зерттеліп кҿрген емес. Біздің 

жҧмысымыз аталған бағыттағы алғашҗы җадам десек болады. 
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ҚАЗАҚ  ЖӘНЕ  ДҮНГЕН  ТІЛДЕРІНДЕГІ  ЛИНГВОМӘДЕНИ  БІРЛІКТЕР:  
СӘУКЕЛЕ, БЕСІК  ЖӘНЕ  ҚАЗАН-ОШАҚ 

 
Аңдатпа 

Маҗалада дҥнген тіліндегі ―лова‖, ―ѐфонзы‖, ―гуҽ лан гуҽту‖лингвомҽдени бірліктер җазаҗ тіліндегі 
―сҽукеле‖, ―бесік‖ жҽне ―җазан-ошаҗ‖ лингвомҽдени бірліктерімен салыстырыла  җарастырылады. Җазаҗ 
мҽдениетіндегі сҽукеле, бесік жҽне җазан-ошаҗ җазаҗ халҗының этникалыҗ ерекшелігі, ҧлттыҗ колориті 
жҽне ҧлттыҗ танымын танытудағы мҽдени аҗпараты мол лингвомҽдени бірліктер болып табылады. 
Дҥнген халҗының тҧрмыстыҗ ҿмірінде аталған дҥниелерге ҧҗсас, ҿмірдің белілі бір саласында фило-
софиялыҗ кҿзҗарасын танытатын ҿзіндік ҧлттыҗ мҽдени-рухани элементтер бар. Маҗалада дҥнген 
тіліндегі ―лова‖ шаш ҥлгісі, ―ѐфонзы‖ жҽне ―гуҽ лан гуҽту‖ лингвоомҽдени бірліктері арҗылы дҥнген 
халҗының этникалыҗ ерекшелігі, отбасындағы баланың, ҽсіресе җыздың тҽрбиесіне, ошаҗҗа җатысты 
сенім, тҥсініктері сипатталып, җазаҗ халҗының ҧлттыҗ танымымен сабаҗтастыҗты кҿрсету маҗсат етілді. 

Кілт сӛздер: лингвомҽдени бірлік, наным-сенім, этнос, ҧлттыҗ таным, этникалыҗ ерекшелік, т.б. 
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LINGUO-CULTURAL UNITS IN THE KAZAKH AND DUNGAN LANGUAGES:  
SOUKELE, BESIK AND KAZAN-OSHAK 

 
Abstract 

The article discusses the lingvocultural units ―lova‖, ―Yofonzy‖, ―Gue lan Guetu‖ of the Dungan language in 
comparison with the linguistic-cultural units ―Saukele‖, ―Besik‖ and ―Kazan-Oshak‖ in the Kazakh language. 
―Saukele‖, ―besik‖ and ―kazan-oshak‖ in Kazakh culture are cultural units in which a lot of information has been 
collected about ethnicity, national colors and national knowledge of the Kazakh people. The everyday life of the 
Dungan people has its own variants of the above-mentioned cultural elements that show philosophical views in 
certain areas of life. The article describes the ethnic peculiarity of the people, the attitude to the girl in the family 
and the upbringing of the child, beliefs in relation to the cauldron and the hearth, as well as the spiritual and 
cultural interrelation of the Kazakh and Dungan peoples. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ЕДНИЦЫ В КАЗАХСКОМ И ДУНГАНСКОМ ЯЗЫКАХ: САУКЕЛЕ, 
БЕСИК И КАЗАН-ОШАК 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются лингвокультурные единицы ―лова‖, ―ѐфонзы‖, ―гуҽ лан гуҽту‖ дунганского 
языка в сравнении их с лингвокультурными единицами ―cаукеле‖, ―бесик‖ и ―казан-ошак‖ в казахском 
языке. ―Саукеле‖, ―бесик‖ и ―казан-ошак‖ в казахской культуре являются культурным единицами в которых 
собрано много информаций об этнической особенности, национальном колорите и национальном познании 
казахского народа. В бытовой жизни дунганского народа есть свои варианты вышеназванным культурным 
элементам, которые показывают философские взгляды в определенных сферах жизни. В статье описывается 
этническая особеность народа, отношение к воспитанию ребенка, особенно к воспитанию девочки, 
верования по отношению к котлу и очагу, а также  духовно-культурная взаимосвязь казахского и 
дунганских народов. 

Ключевые слова: лингвокультурная единица, верование, этнос, национальное познание, этническая 
особенность, т.д. 
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Кіріспе. Киім – адамзат баласының ҿмір табалдырығынан аттаған сҽттен бастап жалаңаш тҽнін 

жауып, рухын, ар-ожданын җорғап, кҥзететін, ҧлттыҗ дҥниетанымы мен мінез-җҧлыҗ болмысының 

ерекшелігін җалыптастырып, ҽсемдік пен сҧлулыҗ табиғатын, тҥр мен тҥсті җабылдаудың кҿркемдік-

эстетикалыҗ талғамын тҽрбиелейтін тағылымы мол, рҽміздік мҽні бар атаусҿз. 

Киім арҗылы оның иесі җай елдің ҿкілі екенін, ҽдет-ғҧрпы мен салт-дҽстҥрі, ҽлеуметтік иерархиялыҗ 

мҽртебесі мен җызметін, мамандыҗ машығын, т.б. белгілерін жазбай ажыратуға болады. Демек, киімнің 

негізгі җызметі – табиғи ортаның суығы мен ыстығынан, жауын шашыны мен жел-җҧзынан җорғаумен 

җатар, ҧлт жаратылысының җалыптасуы мен кемелденуінің ҧзын-ырға ҧзаҗ ғҧмырнамалыҗ рухани парасат 

келбетін танытатын этнорафиялыҗ жҽне философиялыҗ, мифологиялыҗ жҽне теологиялыҗ, дизайндыҗ ҽрі 

тҽлім-тҽрбиелік тҥрлі җыр-сырынан аҗпарат беріп, ойшылдыҗ ҿре деңгейінің ҿнерге кҿшкендегі даралан-

ған тҿлтума жасампаздыҗ җолтаңбасын жарнамалайтын, бойына сан алуан җызмет жҥктеген ҧғым. 

Сондай ҧғымдардың бірі – сҽукеле. Дҥнген халҗында сҽукелеге ҧҗсас бас киім ҥлгісі болмағанымен, 

сҽукеленің мҽн-мағынасына ҧҗсас, ҧлттыҗ-философиялыҗ, танымдыҗ, этностың біршама ҧлттыҗ җасиет-

терін бойына сіңірген, җыз балаға, отбасы җҧруға җатысты кҿзҗарасын таныта алатын дҥние бар. Ол –

―лова‖ - дҥнген ҧлттыҗ шаш ҥлісі. 

Киім ҥлгісінен кейін җандай да бір ҧлт болмасын, оны ерекшелендіретін ҽрі басҗаларымен ҧҗсасты-

ратын кҥнделікті тҧрмыстыҗ заттар бар. Аталған заттардың халыҗтың материалдыҗ дҥние ретінде ғана 

емес, рухани ҽлемінде, ҧлттыҗ танымындағы алар орны, ҧлттыҗ ерекшелікті таныта алу җасиетіне ие 

болады. Җазаҗ мҽдениетіндегі бҧндай дҥниеге, сҿзсіз, җара җазан немесе җазан-ошаҗты жатҗызуға болады. 

Дҥнген ҧлттыҗ тағам жасау дҽстҥрінде де җара җазанның жҿні бҿлек. Орта Азия жҽне Кавказ елдерінде от 

шоҗтары мен тандыр сияҗты басҗа да тамаҗ дайындауға җажетті җҧрылғылар болса, дҥнген халҗында 

барлыҗ тамаҗ җазанда дайындалады. Сондыҗтан отбасының береке, бірлік, ырыс пен молшылыҗ, 

бейбітшілік символы – җазан болып табылады. 

Әдістеме. Сонымен, сҽукеле жҽне җара җазанмен җатар ҧлттың этнотанымдыҗ ерекшелігін таныта 

алатын, болашаҗ ҧлпаҗтың тағдырына, тҽрбиесіне деген ойынан хабар беретін дҥниелерге бала тҽрбиелеу 

салты, бесік жҽне нҽрестеге җатысты жҿн-жоралғыларды жатҗызамыз.  

―Сҽукеле  – ҧзатылған җыз киетін җымбат та бағалы, кҽделі де киелі, ҿте ерте заманнан келе жатҗан 

ҽсем бас киім. Оны тек җана бас киім емес, җазаҗ халҗының байлығы мен сҽн салтанатының, мҽдениеті 

мен ҿнерінің озыҗ ҥлгісі, ҿнер туындысы ретінде бағаланатын ҿте җымбат этнографиялыҗ мҥлік деуге де 

болады. Җҧлаҗтың тҧсында оны жауып тҧратын ҽшекей салпыншаҗтарр болған. Оның бір себебі җазаҗ 

җалыңдыҗҗа, жас келіне кҿз тимесін деген ниетпен асыл тастарды ҽшекейлерді аямай таҗҗан‖ [1, 5].  

Аманҗол Мектептегі сҽукеле сҿзінің шығуы жайында тҿмендегідей пікір айтады: ―Тіліміздегі 

этномҽдени сҽукеле сҿзінің о бастағы шығу тегі Саҗ дҽуіріне барып тіреледі. Атауды морфологиялыҗ 

жағынан талдасаҗ, екі компоненттен җҧралған: алдыңғы буынындағы ―сҽу‖ байырғы  ―саҗ‖ тайпа атының 

тілдік ҿзгеріске тҥсуінен җалыптасҗан. Сҿздің екінші бҿлігіндегі ―келе‖ бас киім ҧғымындағы архаизм. 

Яғни, сҽукеле этнографизмінің мағынасын ―саҗтардың бас киімі деудің мҥмкіндігі бар‖ [2, 7]. 

Ҽдетте ҧзатылатын җыздың арнайы ҥйлену тойына дайындалған киімі мен сҽукелесін жеңгесі 

киіндіреді, оған ҽкесі тҥгіл шешесі де араласпайды. Ҧлттыҗ җолҿнер саласының жанашыры С.Җасиманов 

―Сҽукеле тҿбесінің биіктігі екі сҥйем, кейде одан да биік болады. Тҿбенің ҿн бойын алтын, кҥміс, 

меруерт, маржанмен, асыл тастармен ҿрнектеп, алтын жіппен ҽшекейлейді. Ертеде Кіші жҥздегі Байсаҗал 

дегеннің җызының осындай бір сҽукелесін 500 биеге бағалаған. 

Сҽукеленің екі жаҗ самай тҧсынан бетке жеткізе шолпы тҽріздендіріп бірнеше җатар маржан тізілген 

салпыншаҗтарды бетмоншаҗ немесе сҽукеленің бетмоншағы деп атайды. 

Сҽукеленің тҿбесінде алтынмен, кҥміспен ҽшекейленген җатырғы болады. Тізілген моншаҗты, асыл 

матадан, аҗ жібектен жҥргізген желекті осы җатырғыға бекітеді. Мҧны ―бергек‖ деп атайды. Кейде 

бергекке тоты җҧстың бірер тал җауырсынын тігінен җыстырып бекітіп җояды, оны җарҗара дейді Сҽуке-

ленің арт җҧлағы шашаҗ тҽрізді белге дейін жетеді. Сҽукеленің ең сыртынан жауып җойған шашаҗты, 

ҽшекейлі жібек мата бар, кҿйлектің етегі җҧсап, жерге сҥйретіліп жҥреді‖ деп, сҽукеленің җымбат дҥние 

екенін атап ҿтіп, жан-жаҗты сипатталады [3, 38]. 

Сонымен бірге сҽукелеге міндетті тҥрде жҧҗа аҗ желек ілген. Ол беташар айтылғанда җалыңдыҗтың 

жҥзін, бҥкіл денесін жауып тҿгіліп тҧратындыҗтан, җыздың денесі ҿте нҽзік, сымбатты етіп кҿрсететін. 

Осындағы аҗ желек ілу мен дҥнген дҽстҥріндегі орамал жабу салтымен ҧҗсас келеді. Бҧл салттың алғы-

шарты тіл кҿзден саҗтау болса, екіншіден келінді ҧяңдыҗҗа, ҥлкенді, җайындарын җҧрметтеуге тҽрбиелеу 

ҽрекеті болып табылады. 
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Дҥнген халҗының діні ислам діні болғанымен мҽдениеті: киім ҥлгісі, тағам тҥрлері мен ҧлттыҗ салт-

дҽстҥрлер җытай мҽдениетінен бастау алады. 

―Ҿнер этностың ҧлттыҗ болмысының ертеден келе жатҗан мҽдени-рухани җҧндылығы мен тҧрмыс-

тыҗ мҽдени ҿмірінің кҿрсеткіші болып табылады. Ал аҗиҗат ҿмірде ҿнердің җандай да бір тҥрі болмасын 

ҧлт тілімен ҧштасып жатады. Ҿнердің ҽралуан тҥрлері мен олардың бітім болмысы тіл арҗылы таңба-

ланып, сҿз арҗылы бедерленетінін ескерсек, ҿнердің тілге, тілдің ҿнерге җатысы барын  кҿруге болады‖ 

дей келе, С.А. Жиренов ҧлт мҽдениетіндеі ҿнердің ерекше орнын атап ҿтеді [4, 90]. Ҿнердің бір тҥрі 

болып табылатын дҥнген ҧлттыҗ шаш ҥлгісін жасау барысында халыҗтың санасындағы арман-мҧраты, 

тілегі мен сенім элементтері кҿптеп кездеседі. 

Җазаҗ халҗында келіннің бас киім ҥлгісі сҽукеле болса, дҥнген келінінің осындай ерекше бас киімі 

жоҗ. Бҥгінгі кҥні Орта Азия аумағында орналасҗан дҥнген келінінің тойдағы бас киім ретінде белінен 

тҿмен тҥсіп тҧратын җызыл тҥсті, бетті жауып тҧратын орамал тағылады. Алайда ҿзіндік жҿн-жоралғысы, 

ҽдет-ғҧрыптыҗ ерекшеліктері мол той дҽстҥрінде җазаҗ сҽукелесінің мҽн-мағынасымен сабаҗтас келетін, 

ҧлттыҗ дҥниетанымынан хабар беретін, тек келінге, тек алғаш рет тҧрмысҗа шығатын җызға ғана тҽн 

ҧлттыҗ ―шаш ҥлісі‖ бар. Оның атауы – ―Лова‖. ―Лова‖ җарға деген сҿз.  Җордай ауданы Шортҿбе ауылын-

дағы ҧлттыҗ шаш ҿнерінің шебері Зенибе Арваҗызы ―Лова‖ шаш ҥлгісін жасау анасынан җызына җала-

тын, ҧрпаҗтан-ҧрпаҗҗа берілетін ҿнер тҥрі екенін, ҽрі кейбір дҥнген ауылдарында ―җарға‖ емес ―җарлы-

ғаш‖ деп аталатынын айтады. Дҥнген халҗының тҥсінігінде җарға бойжеткендіктің, кҥш пен шыдамды-

лыҗ символы. Шаштың җарға пішініне ҧҗсастып жасалуы, бой жетіп, тҧрмыс җҧруға, отбасы җҧруға 

дайын болуды білдіреді. Җарға жанҧсына адал, балапандарына бола жанын аямайтын җҧс екені белгілі. 

Сондыҗтан шаш ҥлгінің осылайша аталатыны тектен тек емес деп ойлаймыз. Җалай болғанда да җарға мен 

җарлығаш җҧстарының атауымен келінге җатысты дҥниені тектен атамаған. Аталған екі җҧстың җазаҗ 

философиясында ҿзіндік орынға ие екенін білеміз. Җазаҗ тілінде җарғаға җатысты адам баласының бір-

біріне жанашырлығы мен шаруаға жҧмыла, бірге кірісетін татулыҗты, достыҗты білдіретін ―җарға 

тамырлы җазаҗ‖ тіркесі, ―җарға сҥйеді баласын аппағым деп‖, җарғам, җарғаш деп җарға атауы ҧнамды, 

жағымды мағынада жҧмсалады. ―Җарға бойлы Җазтуған‖, ―җарға адым жер‖, ―җарғадайынан‖, ―җарға 

җарғаның кҿзін шҧҗымайды‖, ―җара җарғаның миы җайнайтындай ыстыҗ‖, ―басыма баҗыт җҧсы җонар‖ 

мағынасында жҧмсалатын ―җолыма җарға тышар‖ секілді тіркестер де җазаҗ халҗы ҥшін җарға җҧсының 

жай җҧс емес екенін байҗаймыз. Дҥнген тілінде җарғаға җатысты ―Лова лэ ща щҥҽ‖ – ―җарға келсе җар 

жауады‖ наҗылы болса, җарлығаш җҧсы туралы ―янҕизы лэ за эрвизы‖ – ―җарлығаш келсе җыз баланың 

җҧлағын тесіп сырға тағу кезі‖ келді дейді. ―Лова‖шаш ҥлгісі тек тойда жҽне келінге ғана жасалады. Бҧл – 

җазаҗ халҗындағы ―сҽукеле‖ киюдің мҽнімен сабаҗтас болатын ең басты ерекшелігі. Дҥнген отбасы-

ларында җыздардың шашын җимауға тырысҗан. Бҧл келешекте тойға аталған шаш ҥлгісін жасау ҥшін 

җажет еді. Шаш ҥлгісі җҧстың пішініне ҧҗсастырып ҽзірленеді жҽне 3 бҿліктен тҧрады: алдыңғы, ортаңғы 

жҽне артҗы бҿлігі. Шаш ҿрімге кҥйеу туыстары арнайы шебер шаҗыртып жасалады. Аталған процесте 

кҥйеу туыстарынан жасы ҥлкен, җадірлі, кҿпбалалы ҽйел җатысады. Бҧл болашаҗ отбасыға кҿпбалалы 

жҽне келініне келген ҽйел сиҗты сыйлы болсын дегенді білдіреді. Шаш ҿру барысында туыс ҽйел шебер-

ден келін шашының ерекшелігін сҧрастырған, себебі жҧмсаҗ шаш жҧмсаҗ мінез, җитыҗсыз, тіл алғы 

җасиеттерінің белгісі деп саналады. Алдыңғы бҿлігі ―җарға җанатына‖ ҧҗсастырып ҿріліп, бекітіледі. 

Аталмыш бҿлік җатты ҽрі тегіс җып жасалып, екі җанатҗа бҿлінеді, ҽр бҿлік бірдей кҿлемді ҽрі бір деңгей-

де, мҥмкіндігінше симметриялы жасалады. Җаттылыҗ болашаҗ отбасының татулығы, екі жас махаббаты-

ның беріктігін, ал симметриялығы отбасындағы тепе-теңдік, ҽр отбасы мҥшелерінің ҿзінің міндетін жете 

тҥсінуді білдірсе, тегістік отбасына жайлы ҿмір, мезгілсіз җайғы келмесін дегенді білдіреді.  

Ортаңғы бҿлігінде ―җарға басы‖ кҿтеріңкі, ҥшкір болып жасалады. Бҧл келіннің жаңа отбасы, ҽулетін-

дегі ҿз орнын тауып, җҧрметті мҥшесіне айналуына тілектестіктің белгісі. 

Артҗы бҿлігі ―җарғаның җҧйрығы‖ җатты болады жҽне біршама дҿңес җылып дайындалып, келіннің 

басында арнайы біздермен бекітіледі. Бҧл бҿліктің ерекшелігі ―җарғаның җҧйрығы‖ жіппен җоса ҿріліп, 

җҧйрыҗтың ҿзі ҧзын җып жасалады. Бҧл җос жастың ҧзаҗ ҿмір, нағыз махаббат, шын достыҗтың символы. 

Шаш ҥлгісі дайын болған соң шашҗа гҥлдер бекітіледі. 

―Лова‖ дайын болған соң келіннің басына орамал тағылады. Бҧл салт ―дагэту‖ деп аталады. Орамал 

міндетті тҥрде җызыл тҥсті болады. Дҥнген танымындағы җызыл тҥс тіл кҿзден саҗтау, җорғаныштың, 

баҗыт, җуаныш пен шаттыҗтың, кҥш-жігердің тҥсі болып табылады. Бҧл той ҥйінің җаҗпасына ―җызыл 

байлау‖ дҽстҥрінен де кҿрінеді. ―Җызылға‖ җызыл мата, я болмаса җызыл тҥсті, матадан жасалған ―җытай-

лыҗ шам‖ да алынады. Җызыл мата җыздың ҥйіне келін жҽне оның жасауын алып келетін арбаларға, 

җазірде машиналарға да байланады. Орамалды кҥйеу жаҗтан келген ҽйел тағып, басындағы бір гҥлін ҿзіне 
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сыйлыҗ ретінде алады. Җазаҗ халҗындағы орамал тағу салтын кҥйеу туыстарының ҿкілі жасаса, дҥнген 

дҽстҥрі бойынша да кҥйеу жағынан келген адам тағады.  

Орамал жабылған келінді ҽйелдер кҥйеу ҥйіне алып келіп, жабылған орамалды кҥйеудің туыстары-

нан бойдаҗ җыз алады, келешекте тҧрмысҗа тезірек шыҗсын деген тілектен туған салт. Бҧдан кейін 

дайындалған шашты ҽсемдеу басталады. Шаш ҽсемдеуде диадема, кҥміс салпыншаҗ жҽне ҽр тҥрлі гҥлдер 

пайдаланылады. Гҥл салтанаттылыҗ, жастыҗ символы болса, диадема тектілік, байлыҗ, дҽулеттілік белісі. 

Ал салпыншаҗтың мҽні бҿлек. Шаш ҽсемдеуде пайдаланылатын барша металды ҽшекейлер таза кҥмістен 

җҧйылған. Кҥміс ҽшекейі кҿптігі – җыз ҽкесінің абыройлылығы, дҽулеттілігінің белгісі. Салпыншаҗ келін 

ҥшін жаңа отбасындағы тҽрбие берудің бірінші сатысы десек болады. Себебі ―салпыншаҗ астымен‖ 

җарап, отбасы мҥшелері җайын атасынан бастап барша җайын туыстарының беттеріне тік җарамауға ҥйре-

теді. Бҧл келіннің бойындағы ҧяңдыҗ, сыпайылыҗ җасиетті җалыптастыру дҽстҥрі. Аталған ҽсемдеу дайын 

болған соң келін кҥйеудің жаҗын туыстарына сҽлем салады. Аталған шаш ҥлгісінің дҥнген ауылдарында 

бҽрінде бірдей саҗталмады. Оның орнына келіннің басына орамал жабылып, келін орамалмен сҽлем 

салады. Бҧл салт шариғат талаптарына сҽйкес ҽйел адамның шашын кҿрсетпеу тыйымына бағынған. 

Аталған ауылдарда сҽлем салғанда келін орамалы ашылмайды. Бҧл келін бойындағы ҧяңдыҗ, сыпайылыҗ 

белгісі болып табылады. Сҽлем салу кезінде келіннің оң жаҗ шетіне ҽулеттің беделді, җҧрметті, кҿпбалалы 

жҽне тек бір рет тҧрмыс җҧрған, сол тҧрмыста тату-тҽтті ҿмір сҥретін жеңгесі тҧрады. Бҧның мҽні җазаҗ 

тойындағы ―бет ашарда‖ келіннің оңы мен солында бала тумаған бедеу, тҧрмыс җҧрмаған җыздар, науҗа-

сы бар, баласыз ҽйелдерді тҧрғызбау ырымымен бірдей. Оған җоса дҥнген халҗының дҥниетанымында 

кез-келген той-томалаҗ, іс-шарада елдің алдына жҥкті ҽйелдерді де шығармаған. Жҥкті ҽйелге кҿз тиеді 

деп сенген. 

Келіннің шашын кҥйеу туыстарынан бір ҽйел таратады, бҧл ҽйелге келіннің басындағы екінші гҥл 

тиеді. Алайда шаш ҥлгісіндегі ―җарғаның җҧйрығы‖ деп аталатын жіппен байланған бҿлігі мен бір гҥл 

кҥйеудің еншісіне тиеді. Ҥшінші ―җарғаның җҧйрығы‖ деп аталатын артҗы бҿлік – шаш ҥлгісін дайындау-

дағы аса җиын, бейнеті мол бҿлігі, ҽрі ҿте ҧзын жіп пайдаланылады. Аталған салт кҥйеу жігіт келінінің 

шашын тарату барысында сол җиындыҗты сезініп, җыз тҽрбиелеу, җызды тҧрмысҗа беру мен тойға дайын-

дыҗтыҗтың бейнетін тҥсініп, отбасылыҗ баҗыт, тыныштыҗты бағалау, җадірлеуге, жас жҧбайын 

җадірлеуге тҽрбиелейді. 

―Бесік – жас нҽрестені бҿлеп жатҗызуға арналған арнайы тҿсек. Сҽбилер жатуға арналған бесіктер 

кҿптеген елдердің мҽдениетіне тҽн‖ [5, 652]. Дей тҧрғанмен, кҿшпелі ҿмір салтына бейімделген җазаҗтың 

дҽстҥрлі бесікке бҿлеу тҽсіліне, бҿленген баланы алып жҥруге арналған ерекшеліктеріне байланысты 

җазаҗтың материалдыҗ мҽдениеттің бірегей ҥлгісі болып табылады. 

Бесіктің сҽби денсаулығына пайдасы ҿте зор. Сҽбидің бойы таза болады, ыстыҗтың аптабынан, жел-

дің ҿтінен, жердің сызынан, суыҗтан саҗтап, сҽбидің тез ширауына ыҗпалын тигізеді. Ҽсіресе җыс 

айларында бала жылы жатады. 

Бесік пҽк нҽрестені бҿлеуге арналғандыҗтан, оны жасау процесі җорғау магиясына байланысты тҥрлі 

салт жоралғылар орындалады. Бесік жасау алдында шеберлер ата-бабалары мен ҧстаздарына сыйынып, 

Алла тағаладан жҧмыстың сҽтті аяҗталуын тілейді. Бесікке пайдаланылатын ағаштарды арша тҥтінімен 

ҥш җайтара айналдырып, аластап тазартып алғаннан кейін ғана іске кірісетін. 

Дҥнген халҗының кҥнделікті ҿмірінде ―ѐфонзы‖ – ―термелмелі ҥй‖ пайдаланылады. Җазаҗ халҗын-

дағы бесіктің бҧл тҥрі ―аспалы бесік‖ деп аталады. Негізінен еггіншілікпен, баҗташылыҗпен айналысҗан 

дҥнгендер отырыҗшы халыҗтар җатарына жатады. Кҥнделікті тҧрмыста ―аспалы бесікті‖ җолданған 

дҥнгендер бесігінің ҿзіне тиісті җҧрылысы мен ҥйдегі орналасу жері болған. 

―Тербелмелі бесік‖ ені 10-15 см таҗтайшалардан, бҧрыныраҗ кезеңде ағаштың жуандау бҧтаҗтарынан 

ҧзындығы 80-110 см, ені 50-60 см болатын тҿрбҧрышты җылып бір-бірімен бекітілді, ал тҥбі җалың 

матамен жабылды. Аталған бесік тҿрт бҧрышынан жіппен байланып, бҿлменің бір бҧрышында тҿбеге 

алдын-ала дайындалған ілмекке ілінді. Ҽдетте бҿлменің бҧрышында орналасҗан ―кон - тапшандағы‖ 

ҥйдің ҽжесі отыратын бҧрышына ілінді. Бертін келе темір серіппе секілді металл җолжетімді болған соң, 

серіппе кеңінен пайдаланылды. Енді бесік тек тҿрт жаҗҗа ғана емес, жоғары тҿмен де тербеле басталды. 

Бесіктің ҥстіне жҧҗа ашыҗ тҥсті мата жабылды, ол баланың ҥстіне тҥсетін ҧсаҗ-тҥйек заттар, шыбын-

шіркейлерден җорғады. Бесіктің орналасҗан жері бҿлмеде адамдардың жҥріп-тҧруына ыңғайлы еді, ҽрі 

басҗосулар мен отырыстар кезінде бесік оңай жиналды. Бесіктің биіктігі 10-15 см болғандыҗтан, оны 

жинап саҗтауға да ыңғайлы болған. Бесіктің ішіне җойылған жастыҗша мен кҿрпеше жерге тасталмаған, 

оны аяҗпен басуға, балалардың җолына ойнауға берілмеген. Баланың тыныш ҧйҗысын бҧзады деп сенген. 

Бҧдан бҿлек җазаҗтың бос бесікті тербетуге болмайды секілді сенімі де болған, бҧл ҽрекет җайғылы 
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жағдайдың нышаны деп білген. Бесіктегі балаға теріс җарауға болмайды, балада җылилыҗ пайда болады 

деп сенген. Сол җолмен тербетуге тиім салынды, бҧл ислам дінінің ҽсерінен туған тиім деп білеміз. 

Бесік дайындау – нағашы жҧрттың бесік дайындап ҽкелу салты. ―Дҥниеге келген нҽрестеге нағашы 

жҧрты бесік, балаға кҿрімдік – сҥйінші, бала шешесіне ана болғанына орай кимешек пен жейтін җалжа 

асын, немересіне кҿйлек-кҿншек апаратын болған. Кейбір ҿңірлерде нағашыларынан бесік ҽкелгенше 

баланы бҿлемеген. Бҧл байырғы аналыҗ дҽуірдің неке салтынан саҗталған сілем болса керек‖ [5, 654]. 

Бесікті дайындау мен апару бойынша салттар җазаҗтардан дҥнген дҽстҥріне сол җалпында енген. 

―Бесік керту – отпен аластау ғҧрыптарының бірі. Бесік керту баланы бесікке алғаш бҿлердің алдында 

атҗарылады. Сондай-аҗ бала ҧйыҗтамай, тынышсыздана беретін болса да бесік керту ғҧрпы жасалынады. 

Ҽдетте бҧл ғҧрыпты баланың ҽжесі җыздырған темірмен бесіктің бала жатар тҧсын, арҗалығын жҽне 

басын җари отырып: ―Алас, алас, а җҧдайым, тіл-кҿзден саҗтай гҿр! Тфҽ, тфҽ‖ – деген аластау, җорғау 

магиясында җолданылатын сҿздерді айтады‖ [5, 655]. Мҧнысы бесіктегі балаға жын-шайтан жоламасын 

дегенді ырымдаған. Сондай-аҗ бесікті отпен аластаудың тҿмендегідей бесікті сырыҗтау деп аталатын тҥі 

бар. Кҥндіз болсын, тҥнде болсын бесікке баланы саларда, металл немесе җыш ыдысҗа салынған 

адыраспан, арша, җаражусан т.б. хош иісті ҿсімдіктердің бірін тҥтетіп, җас кҥштерді җуып, бесікті тазала-

ды. Кейде сіріңке шағып, отпен аластап, зиянкестерден җорғану шараларын жасайды. Дҥнген сенімінде 

аластау ғҧрпы бар, алайда тек адыраспан ғана пайдаланылады. 

―Бесік җҧда/бесіккертті җҧда – бесікте жатҗан сҽбилеріне җҧдаласу жоралғысы. Бірінің ҧлы, екіншісі-

нің җызы бар, җыз алысуға болатын адамдар, җҧдаласу салты бойынша, җалыңмалын алдын ала ҿтеп те 

җояды. Оны ―җарғы бау‖ деп атайды. Мҧнан кейіні җҧдандалыҗ жора-жосындар дҽстҥрлі ортада җалыптас-

җан норма, җағидаттар бойынша ҿткізіледі. 

Бесікке салу – бала дҥниеге келгеннен кейін кҿп уаҗыт ҿтпей атҗарылатын отбасылыҗ ғҧрып, кіші-

гірім той. Бала туған соң бір апта ҿткен шамада, кіндігі тҥсіп, оның орны жазылған кезде атҗарылар осы 

рҽсімде мал сойылып, кҿші – җолаң, жаҗын ағайын – туыстар, ауылдың беделді аналары мен келіндері 

шаҗырылады‖ [5, 657]. 

Бесіктегі бала бес тҥлейді – шамамен айтҗанда, бесік жасындағы баланың дамуында бес тҥрлі кез 

болады деген мағынаны білдіретін тҧраҗты сҿз орамы. Җазаҗы тҧрмыста нҽрестенің бес жасҗа дейінгі 

кезеңін бесік жасы дейді. Кҿшпелі тҧрмыста баланы беске дейін бесіктен шығармайды. Ҿйткені буыны 

бекімеген нҽрестені кҿшпенді тҧрмыста җҧндаҗтаулы кҥйде ат-кҿлікте алып жҥру – җауіпсіз ҽрі ыңғайлы. 

Ал бесікте танулы баланы кҿш бойы алып жҥру саҗтыҗтың кепілі, яғни саҗтыҗ шараларының бірі. 

―Отырыҗшылыҗ тҧрмыспен айналысҗанда баланы бесіктен ҥш жастан-аҗ шығара береді. Осы санды 

таратып айтсаҗ, бірінші тҥлекте бесіктегі нҽресте мойны җатып бір тҥлейді, тҥлегенде мойны җатҗан 

нҽресте басын ҧстайтындай кҥйде болады. Екінші тҥлегенде нҽресте денесін ҧстап отыратындай халге 

келеді. Тҿртінші тҥлегенде кеудесін кҿтеріп, ҽр нҽрсеге сҥйеніп тҧра бастайды, еңбегі җатады. Бесінші 

тҥлегенде җаз басып жҥре бастайды. Нҽрестенің ҽр тҥлеуі (физиолоияялыҗ ҿзгерісі) уаҗытымен, тіпті 

уаҗытынан ертелеу болып жатса, анасының сҥті жеңіл болғаны деп біледі‖ [5, 658]. 

Җазаҗ халҗындағы бес тҥлеуге ҧҗсас дҥнгендер халҗы да тҥлеу кезеңдерінің барына сенеді. Алайда 

дҥнген тҥлеу санауында 4 кезең бар. ―Сан фан, лю зуҽ, ҕю папа, йи суи хан дада‖ – ―ҥш айда бала 

аунайды, алтыда отырады, тоғызда еңбектейді, бір жасында ҽкесін шаҗырады‖. Расында да, ҥш айлыҗ 

бала жатҗан жерде аунай бастайды екен, сондыҗтан бҧл кезеңнен бастап баланы жалғыз җалдырмауға 

тырысады. Алты айлыҗты бала сҥйектері, мойны җатып, отыруға шамасы келеді. Тоғыз айында бала 

еңбектеуге келеді, җызыҗтыратын заттарға ҿзі жететін шамаға келеді, ҽрі анасы тҿмен жерде орналасҗан 

баланың денсаулығына җауіпті заттардың бҽрін де жоғары җоюға тырысады. Бір жасында ҽдетте баланың 

тілі шығып, ҽке-шешесін шаҗыруға җабілетті болады. Халыҗтың жылдар бойы байҗаған адам баласының 

физиологиялыҗ дамуының ерекшеліктерін атап ҿтетін бҧл тҥлеудің табиғи негіздері бар екені сҿзсіз. Бала 

тҽрбиесі, баланың дамуына кҿп кҿңіл бҿліп, назарында жіті ҧстаған җазаҗ пен дҥнген халыҗтарының 

рухани ҥндестігін осыдан кҿруге болады. 

Дҥнген тілінде адам ҿмірі, ғҧмырының тҧтастай кезеңін атағанда ―бесіктен кҿрге дейін‖ тіркесінің 

дҥнгенше нҧсҗасы ―да йѐфонзы до фынкын‖ тіркесі җолданылады.  

Җазан – ҥйдің бас мҥкі. Җазаҗы дастарҗанға җойылатын тағамдарының тҥгелге жуығы дерлік җазаннан 

шығатындыҗтан, оның кҥнделікті дҥниеауи тіршіліктегі орны да ерекше болды. ―Җазан – җоладан, 

мыстан, жезден, шойыннан тҥбі шҧңғыл етіп жасалған, екі жағында ҧстауға арналған җҧлаҗшасы бар, 

тамаҗ пісіруге арналған ыдыс‖ [5, 360]. Җызға жасау бергенде җазанды ошағымен береді. ―Бҥркіт җырыҗ 

җырсыҗтың бетін җайтарады деп, ел ішінде ошаҗтың ҥш бҧтына деп ырымдап, арнайы кҽдеге бҥркіт 

бергені айтылады. Ҧлға енші беріп, бҿлек шығарғанда җазан беру міндетті саналған. Ҧлына енші беріп, 
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бҿлек ҥй еткен, ҿз парызын ҿтеген ҽке ―җойнына җатын салып, бауырына җазан орнаттым‖ дейді [5, 361]. 

Бҧл – ―баламды ел җатарына җостым‖ дегені.  

Кҥнделікті тіршілік, отбасының кҥнкҿрісін айтҗанда җара җазан сары баланың җамы деп ―җазанды‖ 

кірістіріп айтады. Ҽйел толғатып, туайын деп жатҗанда ошаҗтағы җазанға абысындары ет салып җяды. 

Җара җазан бҧрын җайнай ма, җара җатын бҧрын туа ма деп ―жарыстырады‖. Халыҗ тҥсінігіндегі туатын 

бала җайнайтын пісетін җазанмен жарысып, жарыҗ дҥниеге бҧрын келуге ҧмтылады дейді. Җолы билікке 

жеткен адамды қазанның құлағын ұстады деп, материалдыҗ артыҗшылыҗҗа ие болғанын меңзейді. 

Дҥнген халҗында ―ҕуа гуҽ‖ (җазан ҧстау) тҥсінігі де бар, алайда лексикалыҗ мағынасы тамаҗ дайындау, ас 

җамымен айналысу дегенді білдіреді. Біршама жол жҥріп келгенде мініс атты кешкі ас җазаннан тҥскенше 

суытып, җаңтарып җоюды җазан суыту дейді, яғни келген җонаҗтың атын қазан суытумен отқа қояды.  

―Җазан – рухани дҥниенің җасиетті ―мҥлкі‖. Этностың конитивтік санасындағы ―җазанның‖ материал-

дыҗ дҥние фрагменті бейнесі абстракциялана келіп, оның ҽлеуметтік бейнесі пайда болды. Заттыҗ 

мҽдениеттен рухани мҽдениеттің сатысына кҿтерілді‖ [5, 362]. Җазаҗ халҗында җҧн заңы бойынша җҧнның 

җҧрамына кірмейтін, біраҗ сҥйек җҧнға міндетті тҥрде айыпты жаҗ беретін җара нар, җара ат, җара кілем, 

җара мылтыҗтың җатарында җара җазан да болған. ―Керейдің Ботаханын тірідей кҿрге салған Абылайдың 

ҥш кҿшкенде асулы җазанын кҿшкен жҧртына җалдырып кетуі айыбын мойындағандыҗ болып саналады. 

Ҽрине, тҿрелерді, сҧлтандарды билер сотының җарауға җҧҗығы жоҗ. Кҿңіл җоятын тағы бір жайт – 

Абылай ҧрпаҗтарының җалы кілем жабылған җара нар беріп, җара җазанды ҿздеріне җайтарып алуы‖                      

(5, 363). Ҿйткені җазанның халал җазан болып, ҧрпаҗтарына җайтуы, ырыстың, җҧт-берекенің җайта 

айналуы деген тҥсінікпен байланысты болған. 

Җазан халыҗ санасында ырыс пен берекенің, молшылыҗ пен тоҗшылыҗтың символы деп санал-

ған.―Тойда җазанға җатысты җызметшілерге басшылыҗ жасап, реттеп жҥретін жауапты адамды җазанбасы, 

җазан басшысы деп атаған. Жиындарда ҽсіресе астарда җонаҗтың җҧрметіне җарай малдың сыйлы 

мҥшелерін табаҗҗа іріктеп салатын, жҿн-жосыҗты, жол-жоралғыларды жаҗсы білетін кісі болған. Ондай 

кісіні ―Җазан җҧлағын (тҧтҗасын) ҧстады‖ дейді. Белгілі бір җызметке ие болды, билікке җол жетті деген 

сҿз. Осыған байланысты ―Җазаншының еркі бар җайдан җҧлаҗ шығарса да‖ деген мҽтел җалған. Оның 

бірінші мағынасы, җазан жасайтын шеберді айтып тҧрса, екінші мағынасы җолына билік тиген кісінің 

ҽрекетін атады‖ [7, 589]. 

Дҥнген тойларында ҥй иелері той шаруасымен айналыспаған. Тойға дейін ―дин жызы‖ – ―той 

уаҗытын белгілеу‖ кҥні белгіленеді. Бҧл кҥні бас җҧданың җатысуымен той уаҗыты аныҗталады. Салттың 

атауы да бҧдан җалған. Осы кҥні бас җҧданы сыйлап аттандырған соң, ҽулеттің ҥлкендері кеңесіп тойдың 

ҽр җызметіне жауапты адамдарды тағайындайды. Солардың ең жауапкершілігі мол, абыройлы җызметі 

―ҕудун‖ деп аталады. Бҧл җызметтік тағы бір ерекшелігі ер адамдар мен ҽйелдерге бҿлек ―ҕудун‖ 

белгіленді. Бҧл тағы да діннің талабынан туған җажеттілік. Той ҧйымдастыру барысында арасындағы 

кикілжіңді болдырмас ҥшін ер кісі мен ҽйел адамның арасындағы җарым-җатынасты шектеу җажет еді. 

Сонымен җатар бҧл салттың пайда болуына ислам дінінің ҽсері де болған сияҗты. Ҽрі ―ҕудун‖ болатын 

адам отбасы ҽулетімен туыстығы жоҗ, біраҗ дос-жарандардың арасынан болуы мҥмкін еді. Оған җоса той-

дағы ҽрбір ҽйел адамға емін-еркін сҿйлеп, тапсырма беріп тҧру да орынсыз болатын еді. Ҽдетте ―ҕудун‖ 

болып тағайындалу җҧрметіне тойдың җыр-сырын, жҿн-жосығын, ҽдет-ғҧрыптарын жаҗсы білетін, ауыл-

аймаҗта белгілі, җҧрметті адам аллынды. Җазаҗ дҽстҥрінде бҧндай адамды ―җазанбасы‖ деп атайды.  

Бҧдан бҿлек ―зайи фонзы жын‖ аталатын җызмет болған. ―зайи фонзы жын‖ тек ет мҽселесімен айна-

лысҗан адам. Бҧл җызметке сойылған етке жауап беріп, ҥш кҥн бойы дайындалатын ҽр тҥрлі тағамдарға ет 

ҥлестіретін, етті дҧрыс пісіріп, ет танитын адам белгіленді. Дҥнген ҧлттыҗ тағам тҥрлері ҿте кҿп, ҽрі сан 

алуан. Ҽрбір тағам тҥрлеріне тиісті ет ҿлшемі мен мҥшелері бар. Мҽселен, ет тартҗыштан ҿткізілген еттен 

дайындалатын  ―щи‖ тағамына жҧмсалатын етке аса кҿп талап болмағанымен, ―сы пян‖ – ―тҿрт табаҗ‖ 

аталатын тағамға негізінен малдың җабырғасы, тҿсі алынады. Дҥнген ҧлттыҗ тағам мҽдениетінде малдың 

ең сыйлы мҥшесі малдың җабырғасы болып табылады. Җария-аҗсаҗалдарға, җҧда мен җонаҗтарға, сыйлы 

җонаҗтарға тартылатын да малдың җабырғасы. Тойларда негізінен сиыр малы сойылады. 

Тойдағы келесі җызмет - ―гуҽтухон жын‖ деп аталады. ―Җазан басындағы адам‖ делінетін җызметті 

басҗа сҿзбен ―аспаз, аспазшы‖ деп атасаҗ болады. Дҥнген ҧлттыҗ тағам тҥрлері ҿте кҿп, ҽрі басым 

кҿпшілігі җуырылып жасалады. Сан тҥрлі тамаҗ дҽмдеуіштерін ажырата алатын, ҽрі тиісінше пайдалана 

алатын ҧлттыҗ тағам дайындаудың шебері, білгір аспаз осы җызметке тағайындалады. Ҽйелдер ҽдетте 

тамаҗҗа җажетті дҽмдеуіштерді ҥйде ҿсіреді. Ал жергілікті ауа-райының ерекшелігінен ҿспейтін шҿптер 

кҿршілес елді-мекендерден сатып алынады. 
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Бҧдан бҿлек шай дайындаушы, ыдыс-аяҗ жуушы секілді җызметтер де бар. Жоғарыда аталған җызмет 

тҥрлерімен салыстырғанда беделі тҿмендеу болғанымен, тойдан кейін берілетін сыйлыҗ пен бҿленетін 

җҧрмет аз емес еді. 

Җазаҗ халҗында ҧзатылған җызға жасауын жасағанда җазан мен ошағын җосып берген. ―Ҧлға енші 

беріп, бҿлек шығарғанда җазан беру міндетті саналған. Ҧлына енші беріп, бҿлек ҥй еткен, ҿз парызын 

ҿтеген ҽке ―җойнына җатын салып, бауырына җазан орнаттым‖ дейді. Бҧл – ―баламды ел җатарына 

җостым‖ дегені [6, 361]. 

Дҥнген танымындағы җазанның кҥнделікті тҧрмыс тіршіліктегі ас ҥй жабдыҗтарынан бҿлек, ерекше 

мҽн-мағынасы бар екені тҥсінікті. Ол – ырыс, берекенің символы. Җазанды ешкімге бермеуге тырысҗан, 

отбасының жаҗын туысы, бауырына берген жайдайда тегін алмаған, җазанның орнына басҗа дҥние ҽкеліп 

ауыстырған.  

Җазан лингвомҽдени бірлігіне җатысты тағы бір дҽстҥр атауы ―фын гуэ‖ деп аталады. Җазаҗ тіліне  

―җазан бҿлу‖ деп аударған дҧрыс болады. Отбасыдағы ҧлдың ҥйленіп бҿлек шығару кезінде ҧл балаға 

җара җазанды міндетті тҥрде береді. Бҧл җазаҗ халҗындағы ҧлына енші беру кезінде җазан берудің 

салтының мҽнімен ҧҗсас болып келеді. Бҧл жаңа җҧрылған отбасының берекелі, тату, ынтымаҗты болсын 

дегенді білдіреді. Дҥнген танымында ер адамның ҥйде тамаҗтануы, ҥйде җазан кҿтеріліп тамаҗ дайындалу 

ынтымаҗтың белгісі деп саналады. Сондыҗтан балаларды жастайынан ҥйде тамаҗтануға ҥйретеді. 

Җазаҗ халҗының тҧрмысында җазан-ошаҗтың бірнеше тҥрі җолданылады. 

Тасшаҗ – җазан асылатындай, астына отын салынатындай етіп ірі-ірі ҥш-тҿрт тасты җойып жасалған 

ошаҗ тҥрі. Бҧл ошаҗ жасау ең җарапайым тҽсілі болып табылады. Оны алғаш жайлауға кҿшіп барғанда 

тездетіп ас дайындап жіберу ҥшін жасауға ҿте җолайлы. Сонымен бірге, ірі-ірі тас табылмаған жағдайда 

кҥрекпен жерден җазып та ҽзірленеді. 

Жерошаҗ – от жағып, җазан асуға жерден җазылған ошаҗ. Жерошаҗты жерден ҥш, тҿрт бҧрйыштап 

җазады. Жерошаҗ ашыҗ алаңҗайдан немесе жердің җабаҗтау болып келен жерінен асылатын җазан кҿле-

міне шаҗталып җазылады. Оның җазан асылатын жері дҿңгелек пішінде, ал оның алдыңғы жағынан от 

шығуға аузы, артынан тҥтін шығатындай жырыҗ жырылады. 

Җазылған жерошаҗты кҿшкен жағдайда кҿміп кететін болған. Себебі, җазылған ор мен ошаҗ, җағыл-

ған җазыҗ аттылы адамға җауіп деп білген.―Сонымен җатар җазаҗ тҧрмысында темірошаҗ, тасошаҗ, 

жерошаҗтан ҿзге кірпіштен җаланып жасалған ошаҗ тҥрлері де болды. Оны есік алдына, сонымен җатар 

тҿбесі, жан-жағы жабылған арнайы орынға бір немесе бірнеше җазаҗ асылатындай етіп ҽзірлейді. Оның от 

жағатын аузы, тҥтіні шығатын мҧржасы болады. Мҧндай ошаҗты җалап жасалғаннан кейін тҥтін шыҗпас 

ҥшін сырты шҿп, сабан җосылған сары топыраҗпен сыланады‖ [6, 361]. 

Дҥнген халҗының кҥнделікті тҧрмысында негізінен 2 тҥрлі ошаҗ пайдаланылды: жерошаҗ пен 

кірпіштен җаланған ошаҗ. Жерошаҗтың едҽуір айырмашылығы болмағанымен, ―кірпіш ошаҗтың‖ 

орналасу, ҽрі пайдаланылуында біршама ерекшеліктер бар. 

Дҥнген ҥҥй җҧрылыс мҽдениетінде негізінен җарапайым халыҗ ҥйі 2 бҿлмелі еді. Бірі – жатын бҿлме 

болса, екіншісі – ас бҿлмесі. Кірпіш ошаҗ ас бҿлмесіне җойылды. Біріншіден, тамаҗ дайындау ҥшін болса, 

екіншіден ҥй жылыту жҥйесінде пайдаланылды. Шалғай ауылдарға газды отынға дейін ҥйлер ағаш не 

кҿмірмен жылытылған. Жатын бҿлмелерде ―кон‖ деп аталатын ―жылы тапшан‖ орнатылған. ―Кон‖ кҿрші 

бҿлмеде орналасҗан пеш арҗылы жылытылса, ас бҿлмесіндегі сол пеште тамаҗ дайындалып жатады. Бҧл 

практикалыҗ жҥзінде бір ошаҗпен екі бҿлмені жылыту болса, җауіпсіздік шарасы тҧрғысынан тҥтіннен 

уланудан җорғану болып табылады. 

Ҥйде орналастырылатын ошаҗтан бҿлек, ҥш жағы, тҿбесі жабыҗ бастырма, жаппаның бір бҧрышына 

да җойылды. Бҧл ошаҗҗа кҿбінесе ҥлкендеу җазан орнатылып, той-томалаҗтарда пайдаланды. Аталмыш 

җазанды дҧрыс ҽрі сҽнді җылып жасау ҥшін арнайы шебер шаҗырылды. Ошаҗ жасау біткен соң, дастархан 

жайылып, җонаҗтар шаҗырылды. Җҧран оҗылып, ҥйдің берекелі болуын тілеп, дҧға җайырылды. Ошаҗ 

жасаған шеберге сый берілді.  
―Ҽйелдер ошаҗтың ҥш бҧтынан асырып отын ҥймейді. Олай болғанда кҥйеуінің кҿңілі басҗа ҽйелге 

ауып кетеді деп тҥсінген. Халыҗ арасында: җазан-шаҗты тебуге болмайды; ошаҗтағы отты ҥрлеп сҿндір-
мейді; ошаҗтың киесі, җазанның җарғысы атады делініп җазанды сҥйеп җойғанда ауызын босағаға җарат-
пайды; ошаҗҗа җазан асҗанда тҥзулеп асады, ернеуі босағаға җарай җисайса ―несібесі‖ тҿгіледі; ошаҗ 
орнын, кҥлді басуға болмайды; ошаҗтан от кетпесін, жын-шайтан иектемесін, пҽле-жала аулаҗ болсын 
деген ниетпен жас отауды аластайды; ҿмірге келген нҽрестенің кіндігін ҥйдің җҧты болсын деген 
ырыммен ошаҗ тҥбіне кҿмген‖ – деп келетін ырым-тыйымдар жетерлік [6, 362]. Җазан ошаҗҗа җатысты 
дҥнген халҗының баланың тууына байланысты ―гуҽ гэ мян‖ салты бар. Бҧл салттың негізгі ерекшелігі 
келіннің босануға дейін, 8-9 айлыҗ кезінде тек җыздың анасы ғана ҧйымдастырады. 
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―Гуҽ гэ мян‖ тіркесі җазаҗша ―җазаҗ җаҗпағындағы җамыр‖ деп аударылады. Ана җызының босануы-
ның җарсаңында җызы, енесі мен җҧдағиларын җонаҗҗа шаҗырады. Җыздан бҿлек җонаҗтардың бҽріне ас 
дҽстҥрлі ыдысҗа таратылса, җызға җазанның җаҗпағына салынып, сол кҥйінде ҧсынылады. Бҧл салтта ас 
ретінде җамыр тамағы дайындалады. Җамыр болашаҗ нҽрестенің ҿмірі ҧзаҗ болсын деген тілекпен ҧзын 
җылып созылады. Ал тамаҗты җазаннан шығара сала лезде җызға ҧсыну келешекте җыздың уаҗытылы ҽрі 
жылдам босануына себепші болады деген сеніммен жасалады. 

Җазан-ошаҗҗа байланысты дҥнген халҗының наным-сенімдері кҿп. Бҧл дҥнген мҽдениетіндеі діни 
сенімдерден бҿлек отҗа табынудың болғанын дҽлелдейді. Мҽселен, ас ҥй – ―хуҽ фон - (от) бҿлмесі‖ деп 
аталады. Яғни от жағылып, тамаҗ пісірілетін бҿлме дегенді білдіреді. От не ошаҗҗа тҥкіріп, не басҗаша 
отпен ойнауға тиім салынады. Ошаҗтағы отынды аяҗпен, ҽсіресе ҽйел адамға аяҗпен тҥзетуге болмайды. 
Бҧл ошаҗҗа җҧрметсіздіктің белгісі деп саналған. Дҥнгентанушы А.А.Джон айтуынша ―дҥнгендер ошаҗ-
тан шыҗҗан кҥлді баспаған, себебі халыҗтың сенімі бойынша кҥлдің ішінде ―пері‖ болады, оларға җҧрмет 
кҿрсету җажет деп сенген‖. А.Джон осындағы халыҗ сенген ―перінің‖ атауы кейіннен ирандыҗ мифтерден 
енген, ал дҥнген халҗының ҧлттыҗ дҥниетанымында ―перінің‖ орнына басҗа рух, ошаҗ җҧдайына сенім 
болды деп есептейді.  

Дҥнгендердің тҧрмыстыҗ мҽдениетінде (ҽсіресе, Ош җаласының дҥнгендері арасында жаҗсы саҗтал-
ған) пешке җазан орнатылған соң ҥйдің иесі җҧттыҗтап келген җонаҗтарға жаңа орнатылған җазанға етті 
тағам дайындап сыйлайды. Бҧл дҥнген танымындағы җазан-ошаҗҗа деген җҧрмет белгісі, ҽрі ежелгі отҗа 
табынудың сарҗыншаҗтары болып табылады. Ал ошаҗты жасаған шеберге сый беріледі. Сый-сыяпат 
негізінен киім тҥрінде дайындалды. Бҥгіні кҥні дҥнгендер отҗа җатысты салттарды отҗа табынушылыҗпен 
байланыстырмайды, дегенмен отҗа тҥкірмеу, отты судан басҗа еш сҧйыҗтыҗпен ҿшірмеу, тҥнге җарай 
ашыҗ отты җалдырмау сияҗты тыйымдар бар. Сонымен җатар, җазаҗ халҗындағы сҿзге сендіру, нандыру, 
сҿз беру, ант ету маҗсатында жҧмсалатын ―нан ҧрсын‖, ―җҧдай ҧрсын‖ секілді тіркестері дҥнген тіінде ―дў 
мэмэ‖, ― дў Худа‖ болса, оған җоса отҗа җатысты ―дў хуҽ‖ (отпен ант етемін) тҥрі де жҧмсалады. 

Дҥнгендерде шаҗҗа җатысты ҥйде адам болмаған кезде, я болмаса тҥнге җарай, жатарда ошаҗҗа ағаш 
болсын, кҿмір болсын отын салмау, ошаҗтағы отты җараусыз җалдырмау тыйымы бар, ҽрі җатаң саҗталып, 
балаларға ҥйретіледі. От җауіпсіздік шарасымен җатар, ҿшкен оттың тҥтінінен уланбаудың алдын алу 
амалы болып табылады. Бҥгінгі кҥні ҥй жылыту жҥйесінде негізгі отын тҥрі газ болғандыҗтан, жоғарыда 
аталған тыйымдар да җолданыстан шыҗты. 

Дҥнген тіліндегі ―Ба гуҽ гэ бу ҕэ‖ – ―җазан җаҗпағын ашпа‖ тіркесінің мағынасы алдын ала айтпау, 
сыр білдірмеу мағынасында жҧмсалатын җазаҗ тіліндегі ―Жабулы җазанды жабулы кҥйінде җалдыру‖ сҿз 
орамымен бірдей жҧмсалады. 

Җазаҗ халҗының кҥнделікті тҧрмысында ҽр ҥйдің тҥтінін аңдып, җыдырып ас ішетіндерді ―җырыҗ 
җазанның җҧлағын тістеді‖ немесе ―җазан ҥстінен кҥн кҿрді‖ деп еңбектенбей кҥн кҿретіндерді айтады. 
Дҥнген тілінде аталмыш кісілердің ҽрекетін сынау ҥшін де җазан сҿзі негізге алынды. Кҥнделікті ҿмірде 
туған-туысҗан, жора-жолдас, кҿрші-җолаңдардың ҥйіне ас ішетін уаҗытта барып тамаҗ ішіп жҥретіндерді 
―бу ҕѐ гуҽ дизы жҽ‖ - ―җазан тҥбін жылытпайды‖, яғни җазан кҿтерілуін тосып, ҥйдің тҥтінін аңдитын 
адам деп атайды. 

―Җазан‖ лингвомҽдени бірлігі маҗал-мҽтелдерде кездеседі. Мҽселен, җазаҗ тіліндегі ―бір җҧмалаҗ бір 
җарын майды шірітеді‖ деген маҗалының дҥнген тіліндегі нҧсҗасы ―йигҽ лофў хуэ йи гуҽ тон‖ – ―бір тышҗан 
бір җазан сорпаны җҧртады‖ наҗылы бар. Дҥнген халҗы отырыҗшы, егіншілікпен айналысатын халыҗ бол-
ған соң, тышҗанның кҥзде жиналған егін, азыҗ-тҥлік, даҗылдарға тигізетін зияны мол екені аныҗ. 

Сонымен җатар җазанды тебуге болмайды, тамаҗ пісіру барысында җазанға, җазан җҧлағына ожаумен 
таҗылдатпайды, дайындалатын тағам піспей, отбасынан җҧт-береке җашады; тҥнге җарай җазанның ішінде 
тамаҗ җалдыҗтарын җалдырмай, жуып җою җажет, себебі таңертең періште җазанға җҧт дарытады деп 
сенген. 

―Фонни бу шын щян жынлэ, зохуҽ мын чянту бу шын щян цэлэ‖ – ―ҥйде бос адам болмасын, ошаҗ-
тың алдында артыҗ отын җалмасын‖ мағынасындағы маҗал бар. Яғни ҥйде жҧмыссыз, бос адамды 
җалдырмау ҽдеті еңбекҗорлыҗҗа тҽрбиелеу болса, ошаҗ алдында артыҗ отын җалдырмау  җауіпсіздік 
шарасы болып табылады. 

Нәтижелер. Җазан-ошаҗҗа җатысты кҿптеген ырым-тыйымдар, салт-дҽстҥр, наным-сенімдердің 
болуы аталған дҥниелердің халыҗтың дҥниетанымындағы, дҥниенің тілдік бейнесіндегі алатын ҿзіндік 
орны бар екенін дҽлелдей тҥседі. 

Җазаҗ жҽне дҥнген халлыҗтарының мҽдени-рухани сабаҗтастығын җыз немесе келінге, кҥнделікті 
тҧрмыстағы дҥниелерге, бала тҽрбиесіне җатысты салттардан, ырым-тыйымдардың бойынан байҗауға 
болады. Яғни сҽукеле, җазан-ошаҗ, бесікке җатысты наным-сенімдерден наҗты кҿрінеді.  

Дҥнген отбасындағы ҽйелдің, җыздың орны ерекше. Оған ҽрбір жігіт ҥйлену ҥшін, отбасы җҧруға 
дайындығын дҽлелдеп, салт-дҽстҥр бойынша кҿп җиындыҗты басынан ҿткеру җажет екені дҽлел. Аҗы-
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рында болашаҗ отбасыға җол жеткізен жігіт җыз баланың җадірін тҥсініп, болашаҗ келін җҧрметке ие бол-
ды. Җазаҗ мҽдениетіндегі сҽукеле мен дҥнген ҧлттыҗ ―лова‖ шаш ҥлгісінің ҧлттыҗ-танымдыҗ мҽн-мағына-
сы ҧҗсас. Оған җоса, ҥйлену тойы кезінде җызға җатысты жҿн-жоралғы тҥрлері де оның дҽлелі бола алады. 

Җазаҗ халҗында жанҧяда туылған нҽрестенің денсаулығы, тҽрбиесіне аса кҿп кҿңіл бҿлінеді. Болашаҗ 
азамат, халыҗ җорғанышы, отағасы, ел билеуші азамат болар ҧл, ошаҗ иесі, ҧрпаҗ жалғастыруғы, ҧлт 
тҽрбиелеуші, асҗан даналыҗ иесі, жайдары мінез, ҿзіне лайыҗ бағасын білетін җыз тҽрбиелей білген. Ол 
ҥшін кҿшпелі тҧрмысҗа лайыҗ, гигиеналыҗ тҧрғыда ҿте тиімді бесік җолданылды. Дҥнген халҗы оның 
орнына җазаҗ халҗында да бар, ―аспалы бесік‖ пайдаланды. Бесік жҽне жас нҽрестеге җатысты салттар мен 
сенімдердің бойынан халыҗтың бала тҽрбиесіне кҿзҗарасы, танымын кҿреміз. 

Җазаҗ жҽне дҥнген халыҗтарының рухани сабаҗтастығы, ҥндестігін кеңінен аша тҥсетін дҥниелерінің 
бірі – җазан-ошаҗҗа җатысты наным-сенімдер. Екі ҧлтты тҧтастыратын отбасы берекесі, тыныштығы, 
шаңыраҗ бҥтіндігін бағалау, җҧрметтеу, җадірлеу дҽстҥрі тҧрмыста җолданылатын җазан-ошаҗҗа деген 
салт-дҽстҥрлерден кҿрініс тапты. Оның кейбір дҥниелері җазаҗ халҗының мҽдениетінен енген кірме 
элементтер. Ал мҽдении ауысулар танымдыҗ сабаҗтастығы бар халыҗтардың арасында болатыны 
баршамызға аян. 

Талқылау. Җазаҗ тіліндегі лингвомҽдени зерттеулерде ―Сҽукеле‖, ―бесік‖ жҽне ―җазан-ошаҗҗа‖ 
җатысты зерттеулер аз емес. Мҽселен, ф.ғ.д. Р.Шойбековтің җазаҗ җолҿнері оның ішінде сҽукелеге, бас 
киім ҽшекейлеріне җатысты зеттеулерін айтсаҗ болады. Этнораф-археолог Т.Т. Аршабеков ―Сҽукеле 
ҿзінің пайда болу кезеңі сонау мыҗ замаңы җола дҽуірден бастау алып кҿшшпелі халыҗтың ең бір җасиетті 
заты болып җала берді. Ортағасырлыҗ саяхатшылардың жазбаларынан да біз сҽукелені ерекше җадір 
тҧтҗанын кҿреміз‖ дей келе, сҽукелеге җатысты сенімдер мен ырымдар ежелгі дҽуірлерден бастау 
алатынын айтады [7, 25].  

А.Мектептегі ―сҽукеле‖ ҧғымына ―жанарыңды арбайтын сҽукеленің сҽн-салтанатының ғажайып 
кҿркі мен композициялыҗ җҧрылысының ҥйлесімі кҿңіл ҽлемін шуаҗҗа бҿлейтін ҧлттыҗ дҥниетаным 
ілімінің шоҗтығы биік кескіндемесі‖ деп аныҗтама беріп, ―сҽукеленің‖ ҧлттыҗ-мҽдени ерекшелікті 
танытудағы җабілетін атап ҿтеді [8, 9]. Этнораф-археолог Д.Ҥ. Мҧстапаева җазанның тарихи, мҽдени, 
ҧлттыҗ мҽнін, Тҥркістан аумағында кездесетін жҽдігерлерді талдап, җазаҗтың кҥнделікті тҧрмысында 
пайдаланылған җазанның тҥрлері туралы жан-жаҗты мҽлімет береді.  

Этнораф, жазушы Зейнеп Ахметова җазаҗ ҿміріндегі бесіктің җасиетін тҿмендегідей сипаттайды: 
―Җазаҗ халҗы шаңыраҗты, бесікті, табалдырыҗты җасиет тҧтҗан. Бҧл ҥшеуін ешҗашан аяҗпен баспаған... 
Осынау җасиетті ҥш затты җатты тозып, тым ескірен кезде де аяҗтың астына тастамай, ҿртеп жіберетін 
болған ҽрі кҥлін де аяҗасты җылмай кҿміп тастаған...Дҥниеге жаңа келген бала періштедей пҽк, таза сҽби 
мен періштенің аты җатар аталады, сондыҗтан да бесікті җазаҗ таза ҧстаған‖ (З.Ахметова, 2010: 8). Дҥнген 
тілінде ―лова шаш ҥлгісі‖, ―ѐфонзы‖ жҽне ―гуҽ лан гуҽту‖ туралы зерттеулер кҿп емес, дегенмен тарих 
ғылымдарының кандидаты, ҖР ҦҒА дҥнгентану жҽне җытайтану орталығының аға ғылыми җызметкері 
Джан А.А. аталған ҧғымдарға җатысты біршама зерттеулер жҥргізген. 

Қорытынды. Җазаҗ халҗының рухани, этникалыҗ ерекшелігі мен Җазаҗстанда тҧратын басҗа 
халыҗтардың мҽдениетімен тілдік аспектіде жҥргізілен салғастырмалы зерттеулері аз емес. Шығу тегі мен 
діні бір тҥркі тілдес халыҗ жҽне діні мен ділі бҿлек Еуропа, Америка, җиыр шығыс елдерінің жҿні бір 
бҿлек болса, діні ислам, мҽдениеті Җытай жерінен бастау алып, бірнеше ғасыр бойы Җытай елінде ҿзінің, 
рухани, моральдыҗ дербестігін саҗтап келе жатҗан дҥнген мҽдениетімен салыстыру ҿзгеше болып табы-
лады. Бҥгінгі кҥні Җордай мен Алматы җаласында ҿмір сҥретін дҥнгендер мен жергілікті җазаҗ ҧлтының 
арасында отбасы җҧру жайттарына еш адам таң җалмайды, ҽрі бҧл шешімге саналы тҥрде барады. Бір 
җызығы җазаҗ пен җытай ҧлтының арасындағы некені җҧптамайтын халыҗ, җазаҗ пен дҥнген арасындағы 
отбасыға аралас неке ретінде мҽн бермейді. Бҧл ҧлтаралыҗ мҽдени, рухани сабаҗтастыҗ белгілерінің бірі. 
Аталған мҽдени ҥндестікті тілдік деңгейде зерттеу ҿзекті мҽселе болып табылады. Дҥнген халҗының 
тарихы біршама зерттелгенімен рухани мҽдениеті, танымдыҗ, философиялыҗ ерекшелігін тҥркі тілдес 
халыҗтары, оның ішінде җазаҗ халҗымен салғастыра зерттеу еңбектері жоҗтың җасы. Бҥгінгі кҥні, елара-
лыҗ, халыҗаралыҗ, ҧлтаралыҗ интеграци кезеңінде дҥнген халҗының тілдік элементтері, біздің жағдайы-
мызда лингвомҽдени бірліктерін җарастырып, җазаҗ халҗының дҥниетанымдыҗ бірегейлігімен салысты-
рып зерттеу ҿзекті мҽселе, ҽрі болашаҗта ҧлттыҗ танымдыҗ ерекшеліктерден мол мҽлімет беретін 
кҿптеген җайталанбас дҥниелер аныҗталатынына сенеміз. 
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Abstract 

Kazakhstan is the ancient land, which for many years was a recipient country for numerous migrants, and the 

migration processes inevitably affected its modern ethno-demographic appearance. Today, the Republic of 

Kazakhstan is a country with a population of sixteen million people. People of our country speak on 126 

languages of different genetic families. We carefully preserve and create all possibilities for the development of 

the culture of even the smallest ethnic groups.  The prerequisites for strengthening the linguistic capital of 

Kazakhstan are directly related to the language situation and the language policy of our country. The language and 

culture of each ethnos in our country is the invaluable wealth of the republic. Linguistic capital is a form of 

cultural capital, and specifically as the accumulation of a single person's linguistic skills that predetermines their 

position in society as delegated by powerful institutions. Kazakhstan is a country with a pronounced potential of 

linguistic capital. The diversity of ethnic groups living in Kazakhstan has created a bright language palette, which 

is carefully kept by the speakers of these languages, passed from generation to generation and is constantly in the 

field of view of the state. In this article we tried to analyze Kazakhstan's Prerequisites for strengthening the 

linguistic capital of the Republic of Kazakhstan and the role of languages and linguistic capital in our country. 

Key words:Linguistic capital, Sociology of language, Linguistics, Language politics, Cultural capital 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ  ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ  КАПИТАЛЫН  НЫҒАЙТУДЫҢ 

АЛҒЫШАРТТАРЫ 

 

Аңдатпа 

Җазаҗстан – ҧзаҗ жылдар бойына кҿптеген мигранттарды җабылдаған ежелгі жер жҽне миграциялыҗ 

процестер оның җазіргі этнодемографиялыҗ бейнесіне сҿзсіз ыҗпал етті. Бҥгінде Җазаҗстан Республикасы 

– 16 миллионнан астам тҧрғыны бар ел. Біздің елімізде адамдар 126 тҥрлі генетикалыҗ топтың тілінде 

сҿйлейді.  Елімізде ҿте аз этникалыҗ топтардың да мҽдениетін ҧҗыптылыҗпен саҗталып, оны дамыту 

ҥшін барлыҗ мҥмкіндікті жасалған. Җазаҗстанның тілдік капиталын нығайтудың алғышарттары еліміздегі 

тілдік жағдаят пен тіл саясатына тікелей байланысты. Ҽрбір этностың тілі мен мҽдениеті – республика-

ның җҧнды байлығы. Лингвистикалыҗ капитал – мҽдени капиталдың формасы, атап айтҗанда, бір адам-
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ның ыҗпалды инстититуттар тарапынан ҿкілеттік берілетін җоғамдағы орнын аныҗтайтын лингвисти-

калыҗ дағдылардың жинаҗталуы. Җазаҗстан – айҗын тілдік капиталға ие ел. Җазаҗстанда ҿмір сҥретін 

этникалыҗ топтардың ҽр алуандығы айҗын тілдік палитраны жасады, ол ҿз кезегінде тілді иеленушілер 

тарапынан мҧҗият саҗталып, ҧрпаҗтан ҧрпаҗҗа беріледі жҽне ҥнемі мемлекеттің назарында болады.  

Осы маҗалада Җазаҗстан Республикасының тілдік капиталын нығайтудың алғышарттары мен 

еліміздегі тілдің жҽне тілдік капиталдың рҿлі талданады.   

Кілт сӛздер: лингвистикалыҗ капитал, тілдің ҽлеуметтенуі, лингвистика, тіл саясаты, мҽдени капитал.  
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УСЛОВИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАЗАХСТАНЦЕВ 

 

Аннотация 

Казахстан – это древняя земля, которая на протяжении многих лет была страной которая привет-

ствовала множество мигрантов, и миграционные процессы неизбежно влияли на ее современный 

этнодемографический облик. Сегодня Республика Казахстан – страна с населением в 16 миллионов 

человек. Люди нашей страны говорят на 126 языках разных генетических семейств. Мы бережно 

сохраняем и создаем все возможности для развития культуры даже самых маленьких этнических групп. 

Предпосылки укрепления языкового капитала Казахстана напрямую связаны с языковой ситуацией и 

языковой политикой нашей страны. Язык и культура каждого этноса в нашей стране является бесценным 

богатством республики. Лингвистический капитал – это форма культурного капитала, в частности, как 

накопление лингвистических навыков одного человека, которое предопределяет их положение в 

обществе, делегируемое влиятельными институтами. Казахстан – это страна с ярко выраженным 

потенциалом языкового капитала. Разнообразие этнических групп, проживающих в Казахстане, создало 

яркую языковую палитру, которая бережно хранится носителями этих языков, передается из поколения в 

поколение и постоянно находится в поле зрения государства. В этой статье мы попытались 

проанализировать предпосылки укрепления языкового капитала Республики Казахстан и роль языков и 

языкового капитала в нашей стране. 

Ключевые слова:лингвистический капитал, социология языка, лингвистика, языковая политика, 

культурный капитал 

 

Sociology of language is a mid-level theory that has existed in Western sociology for more than fifty years. 

The economic value of language, language as a profession, the motivation to learn languages – all these issues are 

included in the field of study of this discipline. 

Language is one of the main features of a nation, the most important element of its culture, an invaluable 

keeper of the people's traditions, a powerful mean of training and educating a person. There can be no sovereign 

people without linguistic sovereignty. The state language is the main feature of the linguistic independence of a 

sovereign people. It performs socially significant functions within the state. 

A major role in Sociology of language was played by the work of Pierre Bourdieu. He seeks to show the 

extent to which a language is a socio-historical phenomenon, emphasizing that linguistic interaction is an 

everyday practical activity like other things, and that linguistic theories that ignore socio-historical and practical 

aspects of a language largely lose their theoretical value. 

Bourdieu argues that access to legitimate language, in this case mathematics, is not equal and that linguistic 

competence is monopolized by some. In considering the case of mathematics, this suggests that access to the 

discourses and discursive practices of mathematics is differentially accessible. For those students who enter the 

mathematics classroom with a competence in the discursive practices, access to mathematics is made more easily. 

Simultaneously, such students are more likely to be constructed as successful students based on the teacher's 

judgment of their ability. Within this context, language background is a form of capital which can be converted to 

academic reward. 

Linguistic competence – or incompetence – reveals itself through daily interactions. Within the mathematics 

classrooms, legitimate participation is acquired and achieved through a competence in the classroom dialogic 

interactions. Students must be able to display a discursive competence which incorporates a linguistic 

competence, an interactional competence along with a discursive competence if they are to be seen as competent 

learners of mathematics. Classroom interactions are imbued with cultural components which facilitate or inhibit 
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access to the mathematical content. To gain access to this knowledge, students must be able to render visible the 

cultural and political aspects of the interactions. 

Bourdieu describes linguistic capital as a form of cultural capital, and specifically as the accumulation of a 

single person's linguistic skills that predetermines their position in society as delegated by powerful institutions. 

Cultural capital, on the other hand, is a conglomeration of knowledge, skills, and other cultural acquisitions, which 

is enhanced by educational or technical qualifications. 

The prerequisites for strengthening the linguistic capital of Kazakhstan are directly related to the language 

situation and the language policy of our country. The language and culture of each ethnos in our country is the 

invaluable wealth of the republic. 

Kazakhstan is the ancient land of the Kazakhs, which for many years was a recipient country for numerous 

migrants, and the migration processes inevitably affected its modern ethno-demographic appearance. Today, the 

Republic of Kazakhstan is a country with a population of sixteen million, occupying a significant part of the 

territory of the Eurasian continent, in which carriers of 126 languages of different genetic families and typological 

characteristics live in peace. A special place among them is occupied by the Turkic and Slavic languages, which 

are in a long and active interaction, which affects both the Turkic and Slavic languages, manifested in the form of 

interference, borrowing, the emergence of new trends in their development, as well as language shift. 

In the message of the ex-President of Kazakhstan N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan, speaking of 

the language situation in Kazakhstan, he noted that ―In Kazakhstan, over the years of independence, no ethnic 

group has lost their language. We carefully preserve and create all possibilities for the development of the culture 

of even the smallest ethnic groups - Assyrians, Rutuls, Laks and many others. Kazakh land united more than 100 

ethnic groups [1].. Of course, for all this ethnic diversity to become a single nation, good foundation is needed. 

And today, the main factor connecting the nation is the Kazakh language - the language of the state.‖ 

Kazakhstan is positioning itself as a country that provides equal opportunities for the development of 

languages of all peoples of the republic. Ex-President N.A. Nazarbayev in 1998, declared September 22 as "the 

Day of the Languages of the Peoples of the Republic of Kazakhstan". The tolerant nature of language policy is 

dictated by the prevailing historical conditions - Kazakhstan is a multinational country. Today, Russian is the 

language of interethnic communication in the country. And this has to be considered when conducting a language 

policy. But, paying attention to the development of the native language of the people of the republic, the state 

policy of Kazakhstan focuses on the development of the state language - Kazakh. It is believed that during the 

Soviet period, 25 percent (and some spoke 40 percent) of the Kazakhs did not know their native language [2]. 

According to the Constitution in the Republic of Kazakhstan, the state language is the Kazakh language, 

therefore the requirements for the state language and its status should be the main parameters of the state language 

functioning model, to which the Kazakh language should gradually and consistently approach. The project 

―Functioning and development of languages of Kazakhstan for 2011-2020‖ emphasizes harmonious language 

policy ensuring the full-scale functioning of the state language as the most important factor in strengthening 

national unity while preserving the languages of all ethnic groups living in Kazakhstan, i.e. the consolidating role 

of the Kazakh language. Over time, the Kazakh language should become the language of interethnic 

communication. 

In 2018, the share of the adult population that knows Kazakh was 68%. The expansion of the sphere of 

application of the state language is promoted by various regional contests of masters of artistic reading and 

Olympiad, forums with the participation of representatives of ethnic groups who are fluent in Kazakh. The state 

language policy is actively promoted in periodicals of the region, in electronic media [3]. 

One of the main directions of the state language policy is the creation of conditions for the mastery of all 

citizens of the state language. To this end, centers have been created for compulsory free education of the state 

language in accordance with the ethnic, demographic, and professional characteristics of groups of the population. 

In all preschool institutions, secondary schools, secondary special and higher educational institutions of the 

state and non-state type, the teaching of the state language is provided, allowing for interpersonal and business 

communication, modern clerical work. 

It is also worth mentioning that the Russian language in Kazakhstan is a valuable linguistic capital. It is a 

cultural heritage for several generations of inhabitants of the country. Russian is one of the languages of the UN, 

and in Kazakhstan it acts as a language of inter-ethnic communication and has official status. 

Along with the state language in state organizations, as well as in local governments, the Russian language is 

officially used. This guarantees the Russian language the preservation of the full social functions that it currently 

possesses. In the future, the Russian language will remain one of the main sources of information in various fields 

of science and technology, a means of communication with the near and far abroad. The interests of the economic 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_capital
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and scientific and technological development of the country determine the demand for knowledge and education 

obtained in Russian [4]. 

The President of Kazakhstan, Kasym-ZhomartTokayev, noted that knowledge of Russian for local 

schoolchildren is much more important than English. Ex-President NursultanNazarbayev reminded that it was 

with the help of the Russian language that the people of Kazakhstan comprehended the world culture, and it 

would forever remain part of the country's heritage. 

In addition to the state language, languages are represented in the linguistic space of Kazakhstan, whose 

carriers make up a small part of this ethnic group, even in conditions of its compact residence. The use of these 

languages is usually limited to the family and household. 

Possession of a native language is a necessary condition for its preservation and the state enshrines the 

obligation to help create the conditions for the study and functioning of the languages of the people of 

Kazakhstan. 

In Kazakhstan, as in the rest of the world, English is becoming increasingly common. It is one of the 

languages of intercultural communication in the field of business communication. Currently, knowledge of the 

English language in Kazakhstan is not only included in the list of mandatory conditions for studying abroad, but is 

also a defining element of the competitiveness of a young specialist in the labor market, both in the country and 

abroad. Possession of the English language, along with the Kazakh and Russian languages, which, according to 

the Constitution of the Republic of Kazakhstan, have the statuses of the state and official languages, has now 

become a task of state importance. Recently, English has been designated as a condition for successful entry into 

the global economy and has been considered as one of the main priorities of state policy. This is evidenced by the 

program documents developed in recent years (State Program for the Functioning and Development of Languages 

for 2011–2020, etc.), which deal with the need to address the issues of teaching English and other foreign 

languages as a means of international business communication everywhere . 

In the annual study of the English Proficiency Index, which determines the level of English proficiency in 

various countries of the world, Kazakhstan with an index of 45.95 ranked 67th out of 80. The proficiency index is 

rated as "very low". In the ranking of English proficiency, Kazakhstan is located between Egypt and Venezuela. 

The "very low" level means that the adult population of a country can make a simple story about itself (name, age, 

country), understands simple symbols and is able to give simple instructions to a foreign tourist [5]. 

Regarding the topic of linguistic capital, it is important to note that the percentage of the adult population of 

the republic, who speaks Russian, should be 90% by 2020, the same percentage should reach by this period the 

proportion of ethnic groups covered by courses on teaching their native language in ethnic and cultural 

associations. The end of the twentieth year is also marked by the fact that the share of the republic‘s population 

that speaks English will be 20%, and the share of the population that speaks three languages (state, Russian, and 

English) is 15%. 

A remarkable example of the multilingualism of our time is GeroldBelger - a famous Kazakhstan writer, 

translator, publicist and public figure. He perfectly knew Kazakh, Russian and German. A kind of hymn to the 

Kazakh language can be called his book "Kazakh word". The words of the writer are widely known: ―German 

speech, Kazakh speech, Russian speech – like the melodies of three strings. Three strings of my soul. I cannot 

share them: first, second, third. They are intertwined with sounds, like trees in a forest with roots and branches. 

They are all first for me, all the main ones. One without the other does not exist. They are triune. Three circles of 

my life‖ [6]. 

Summing up it should be noted that Kazakhstan is a country with a pronounced potential of linguistic capital. 

The diversity of ethnic groups living in Kazakhstan has created a bright language palette, which is carefully kept 

by the speakers of these languages, passed from generation to generation and is constantly in the field of view of 

the state. In addition to the favorable language situation in Kazakhstan, special emphasis is also placed on 

language policy. The language situation of Kazakhstan, in the first place, is determined by the socio-demographic 

composition, which is characterized by multi-ethnicity, and the state structure of the unitary type. In the Republic 

of Kazakhstan, special attention was always paid to the development of the language wealth of the peoples of the 

state, its role in the development of modern society was understood. Proof of this is one of the first laws adopted 

in sovereign Kazakhstan – ―On Languages in the Republic of Kazakhstan‖ and which speaks of declaring all 

languages of the peoples of Kazakhstan as national heritage, historical and cultural heritage of the country.                

Ex-President Nursultan A.N. once he said: "The people will be wise in raising their offspring, taking care of their 

health, education and worldview. ... It will be equally good to speak Kazakh, Russian and English ... He/She will 

be a patriot of his country, known and respected all over the world" [7]. 
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Аңдатпа 
Соңғы кездері тілді ҧлттыҗ дҥниетанымдыҗ кҿзҗарас, этномҽдени стереотип тҧрғысынан зерттеудің 

ҿзектілігі артып отыр. Себебі кез келген ҧлттың дҥниетанымы, мҽдениеті, болмысы ана тілі арҗылы 
кҿрініс табады. Осы орайда тілдік бірліктердің бір тобы – сан есімдерді ҽр тҥрлі җырынан зерттеу ҥрдісі 
байҗалады. Маҗалада сандарды таҗҗа жҽне жҧпҗа бҿлу, сандардың этнолингвистикалыҗ сипаты мен 
лингвомҽдени мҽнділігіне талдау жасау, ҽлем халыҗтарына ортаҗ җасиетті таҗ сандардың символдыҗ 
мҽнін тіл мен таным бірлігінде җарастыру мҽселесі сҿз етіледі.  

Кілт сӛздер: сан, таҗ, жҧп, мҽдениет, тіл, халыҗ, символ, бір, ҥш, жеті, тоғыз  
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Аннотация 
В последнее время исследование актуальность языка с точки зрения национального мировоззрения и 

этнокультурных стереотипов возрастает, потому что мировоззрение, культура и реалии любой нации 
отражаются на их родном языке. В связи с этим имеет место тенденцияизучения ряд именчислительных  
с разных сторон. В статье рассматриваются этнолингвистический и лингвокультурные особенности 
чисел, а также рассмотривается анализ символического значения нечетных чисел всовокупности языка и 
познания. 

Ключевые слова: число, нечетный, четный, культура, язык, народ, символ, один, три, семь, девять  
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SYMBOLIC MEANING OF THE HOLY NUMBERS 
 

Abstract 
In recent years, the relevance of the language from the point of view of the national worldview and ethno-

cultural stereotypes has been increasing. Because the worldview, culture and realities of any nation are reflected in 
their native language.In this regard, there is a tendency to study a number of numerals from different points of view. 

Keywords: number, odd, even, culture, language, people, symbol, one, three, seven, nine 
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Кіріспе. Мҽдениет – җоғам ҧрпаҗтан ҧрпаҗҗа жеткізетін материалдыҗ жҽне рухани җҧндылыҗтар. 

Осы җҧндылыҗтардың ең маңыздысы – тіл. Тіл – мҽдениетті тасымалдаушы ғана емес, җоғам дамуының 

маңызды кҿрсеткіші болып табылады. Җазіргі жаһандану заманында ҧлттыҗ тілдің байлығы мен табиға-

тын саҗтау ҥшін тілдік бірліктерді тіл мен таным тҧтастығы, тіл мен мҽдениет сабаҗтастығы бойынша 

зерттеуді җажет етіп отыр. 

Тіл – тек җарым-җатынас җҧралы ғана емес, сонымен бірге белгілі ҽлеуметтік-мҽдени, идеологиялыҗ 

мҽні бар җҧрал. Сондыҗтан тілдің кҿп җырлы, сан-салалы җызметін ҧлттыҗ дҥниетанымдыҗ кҿзҗарас, 

этномҽдени стереотип, тарихи тамырластыҗ (туыстыҗ) тҧрғысынан ҧштастыра җарастырудың ҿзектілігі 

жоғары. Ҿйткені кез келген этностың, ҧлттың ҿзіндік болмысы мен дҥниетанымы, ҧрпаҗтан-ҧрпаҗҗа 

жалғасып келе жатҗан рухани жҽне материалдыҗ мҽдениеті оның ана тілі арҗылы ғана кҿрініс табады. Тіл 

бірліктерінің астарында ҧлт мҽдениетінің рухани жҽне материалдыҗ җасиеттері, сҿз байлығы, лингво-

мҽдени асыл җазыналары жан-жаҗты берілетіндіктен, бҧл мҽселеге бей-жай җарауға болмас. Аталған 

бағыт бойынша біршама ғалымдар (В.Ф. Гумбольдт, Б.Уорф, И.Гердер, Э.Сепир, Л.Вайсгербер, Н.Телия, 

В.А. Маслова, И.Копыленко, Ҽ.Җайдар,  Р.Сыздыҗ, Е.Жанпейісов, Ж.Манкеева, Н.Уҽли, Б.Җалиҧлы, 

Б.Момынова, Г.Смағҧлова, т.б. ) ҧлттың рухани мҽдени җҧндылыҗтары – таным, ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҥр, 

мифтің тілдік элементтерін негізге ала отырып, мҽдени, тарихи тҧрғыдан талдау жасауды назарда ҧстады. 

Сондай адамзаттың ҿмірлік тҽжірибесімен, мҽдениетімен байланысты дҥниеге келген тілдік бірліктерінің 

бір тобы – сан есімдер.  

Талдау. Ежелгі халыҗтар сандарда җасиетті кҥш бар, оларды җҧдайлар ҽлемді билеу ҥшін җолданған 

деп сенген. Сҿздер сияҗты сандар барлыҗ тіршілік иелері мен заттардың маңызды җасиеттері болып 

саналды. Ҽлемдегі барлыҗ нҽрсе саны жағынан ерекшеленген. Дінтанушы, арабист Аннемари Шиммель 

ҿзінің еңбегінде сандардың мҽдениаралыҗ портретін діни (ислам, будда) жҽне мифтік тҧрғыда талдап, сан 

атауларын заттарды бір-бірінен ажыратып танудың ҿлшемдік, шамалыҗ кҿрсеткіші, җоршаған ҽлемді 

танып-білудің тілдік мазмҧны ретінде кҿрсетеді. [1] Бҧдан бҿлек ежелгі грек философиясында сандардың 

җҧпиясы туралы арифмология ғылымы пайда болады. (АРИФМОЛОГИЯ – (греч., от arithmos - число, и 

logos - слово). Учение о таинственных свойствах чисел. [2]   

Жалпы ҽлем халҗының материалдыҗ мҽдениетінде маңызды болып табылатын сан есімдерге 

ҽмбебаптыҗ җасиет тҽн. Наҗтыраҗ айтҗанда, сандар – тек математикалыҗ  ҧғым ғана емес, философиялыҗ, 

діни, мҽдени, танымдыҗ, тілдік, астраномиялыҗ, мифологиялыҗ категория.  Сандар кез келген ғылымның 

мазмҧнына еніп, сол ғылым ҥшін җызмет етіп келеді. Сонымен бірге җай тілде болмасын ҧлттың сандарға 

җасиет бергені байҗалады. 

Сандардың символдыҗ мҽні кҿне мифологиядан бастау алады. Бҧл тҧрғыдан ежелгі грек ойшылдары 

ерекше җызығушылыҗ танытып, сандардың җҧпиясын зерттейтін нумерология ғылымын җалыптастырды.  

Сан атауларына җасиет беру, оны киелі санау дҽстҥрі – кҿптеген халыҗтарда тым ертеден келе жатҗан 

җҧбылыс. Себебі җасиетті сандар адамзаттыҗ жалпы дҥниетаным жҥйесіне негізделген. Жалпы җасиеттілік 

жҧп та, таҗ та сандарға тҽн. Кҿп халыҗтарда таҗ сандармен бірге жҧп сандарды ма киелі санаған. Мысалы 

жҧп сандар җарама-җарсылыҗ, сыңарлыҗ, тҧраҗтылыҗ мазмҧнында җолданылады: аҗ-җара, жҧп санды 

бҿлгенде җалдыҗ җалмайды, тҿрт бҧрыш, сегіз – шексіздік т.б. Таҗ жҽне жҧп сандарға байланысты тҥсінік 

те тҥрліше. «Кейбір халыҗтарда таҗ сандар жаҗсылыҗпен байланысты болса, ал кейбірі ҿлімге байла-

нысты жек кҿрген. Таҗ-жҧп оппозициясы җазаҗ халҗының мҽдениетіне де тҽн. Бҧл жайында М.Ҽуезовтің 

20 томдыҗ шығармалар жинағында айтылады. «Еңлік-Кебек» жырында «таҗҗа бер» сҿз тіркесі кездессе, 

батырлар жырында «жҧп шыраҗ» сҿз арасында кездеседі» [3]. Біз бҧл маҗаламызда җасиетті таҗ сандар-

дың символдыҗ мҽнін ашпаҗпыз. Себебі сан есімдерді таза сандыҗ тҧрғыдан ғана емес, танымдыҗ сипаты 

тҧрғысынан да зерттеудің маңызы зор. Санға байланысты ҧғымдардың халыҗ танымында алатын орны 

ерекше. Кҿптеген ғалымдар җасиетті сандардың ҽлем халыҗтарының этномҽдени дҥниетанымындағы 

ортаҗтығына талдаулар жасағанын ескерсек, сан есімдердің мҽдениетаралыҗ категория екенін аңғармау 

мҥмкін емес.  Мысалы, бір, ҥш, жеті сандары тек тҥркі халыҗтарында ғана емес, грек, җытай, ҥнді, араб, 

маньчжур, монғол халыҗтарының мҽліметтерінде де кездеседі. Мҧндай ортаҗтыҗ тек тарихи мҽдени ауыс 

тҥйістен туындаған болуы керек деген болжаммен бірге танымдыҗ ортаҗтыҗтың бар екенін де білдіреді. 

Ғалым мҽдениеттанушы О.Шпенглердің «Сан – ҽр мҽдениеттің тереңінен жаралған» – деген тҧжыры-

мының да астарында ҥлкен тереңдік жатҗыны аныҗ [4].  

Сан есімдердің җалыптасуы шынайы ҿмірмен, халыҗтың кҥнделікті тҧрмыс тіршілігімен тікелей 

җатысты екенін ескерсек, соңғы жылдары сандарды тҥрлі җырынан зерттеу ҥрдісі байҗалады. Соның 

ішінде киелі сандардың ортаҗтығы, этнолингвистикалыҗ сипаты, лингвомҽдени мҽнділігі де җаралып 

келеді.  



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филологический науки», №3(69), 2019 г. 

  170  

Сан есім жҥйесін зерттеу нысанына арҗау еткен Ҽ.Хасенов: ―Тҥркі тілдеріндегі негізгі сҿздік җорға 
жататын сан атаулары ҿмір шындығынан, конкретті заттан алынған. Ҽрине, бҧл жалпы сандыҗ ҧғым-
дардың дамуы математика ғылымының дамуына байланысты, адамзат җажеттілігінен туды деген пікір 
ешбір җайшы келмейді, җайта оны толыҗтыра, растай тҥседі. Екіншіден, белгілі бір ҧғымның, җҧбылыс- 
тың ҿткен тарихын җазіргімен салыстыра, җазіргі формаларын зерттей отырып ашуға, тануға болады‖, - 
дейді [5].   

Осындай зерттеулердің негізінде адамзаттыҗ жалпы дҥниетаным жҥйесіне негізделген бірнеше 
җасиетті сандарды аныҗтауға болады. 

Бір. Жалпы «Бір» сҿзі кҿптеген тҥркі тілдерінде тҧраҗты сҿз тіркестердің җҧрамында кең орын алған. 
Ал оның шығу тарихы, туралы ғылымда біркелкі пікірлер жоҗ. Барлыҗ тҥркі тілдерінде «бір» лексемасы 
дыбыстыҗ жағынан аздап ҿзгеріске ҧшырағаны болмаса, кҿп ҿзгеріске тҥспеген. Жалпы мҧсылман халыҗ-
тарында бір санының когнитивтік мҽні Алланың, жаратушының жалғыздағымен байланыстырылады.  

Жалпы бір саны бірегейлік пен абсолюттілік туралы хабарлайды [1]. Тҥрік тілінде исламдыҗ ойлар 
кҿбінесе таҗ сандар арҗылы берілген. Мысалы, «Аллаһ - бір, сҥйіспеншілік» сҿзі кең таралған, сондай-аҗ  
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) ҿзінің жалғыз таңбалы кҥндерінде  ораза ашҗан.  

Талқылау.  Тҥркі тілдерінде «бір» саны нҽрсенің ҿз мҿлшерін кҿрсетіп «аз», «кішкентай» деген 
мағынаға ҧйытҗы болады да,  белгісіз уаҗыт ҿлшемін білдіреді. Бҧған җатысты  В.А. Гордлевский былай 
дейді: «Тҥркі тілдеріндегі сан атауларының ҿзі халыҗтың рухани мҽдениеті мен тарихына, ҧлттыҗ 
дҥниетанымына байланысты шыҗҗан [6]. Мысалы: бір сҽт, бір кез, бір мезет, елді бір орайды, бір қаға 
берісте т.б. тіркестеріндегі бір саны җазаҗ халҗының ҧлттыҗ танымына сай җолданылған. Бҧдан бҿлек – 
бір җадам жер. Бір аттам жер ғой, бара җойсаң җайтеді. Бір бауыр жер –  бой жазар жер. Бір бес күн – 
ҿлшеусіз аз уақыт. Дҽмі җайтпас, бҧзылмас тҽтті бар ма, бір бес күннің орны жоҗ аптығарға! Җай җызығы 
татиды җу ҿмірдің татуды араз, жаҗында жат җыларға (А.Җҧнанбаев). 

«Бір» тіркесімен жасалған келесі нумеративті сҿздер җазаҗ халҗында белгісіздік мағынасында да 
җолданылады. Мысалы: бір жасап, екі жасап ҿсті; бір ҿліп, бір тірілді; бір емес, екі емес; бір сынғанда  
екі сыну; бір қызарып, бір бозару. Мысалы: Туған қызының бұл халін кҿрген сайын бір ҿліп, бір тіріледі 
(Ш. Айманов).  Ҽзім ҿсті, сонан соң медресеге барып түсті дегендей, бір жасап, екі жасап ҿсті, Елеусіз 
біртіндеп ер жетті (А. Җҧнанбаев). Осы мағына  ҧйғыр тілінде: бир ат, бир қамча болмақ «орта 
дҽрежеде ҿмір сҥру» мағынасында жалғасын тапса, җырғыз тілінде керісінше жазалау мағынасына җарай 
ойысады: Бир кҿзүнон кан, бир кҿзүнон жаш алуу «җатты жазалау». Мысалы;  Куунанат экен бҧл бачагар. 
Бир кҿзҥнон кан  бир   кҿзҥнон жаш алуу керек.  

Ҥш. Ҥш саны кҿне тҥркі тілдерінде «туыстыҗ», «җандастыҗ», «руластыҗ» мағынасын білдірген. 
Оның тҥркі тілдеріндегі сырт тҧлғасы – йс. Бҧны А.М. Щербак, Я.В. Севортян, Б.А. Серебрянниковтың 
еңбектерінен кҿруге болады. Тҥркі тілдерінде ҥш санының киелі ҧғымды білдіру мағынасына тоҗтала 
келіп Э.Р. Тенишев былай деді: «По буддийской традиции число «три» употреблялась для обозначения 
времени й^с оdкі» «относящиеся к трем временам – прошедшему, настоящему и будущему». Большин-
ство буддийских обозначений древних уйгуров представляет собой толковательный перевод санскрит-
ских терминов, показывающий путь приспособления чужой религии к тюркской среде [7]. Ҥш санының 
кҿне тҥркі ескерткіштеріндегі мағыналыҗ кҿріністеріне талдау жасай келіп, ғалым җараханидтерде «ҥш 
жҧлдызды» тҿрт жылдыҗ мезгіліне болжау астрономиялыҗ дҽстҥрінің болғанын дҽлелдеп Ж.Баласағҧн-
ның «Җҧтадғу білік» дастанынан ҥзінді келтіреді:  Ҥштің ерекше җолданысҗа ие болуы триада негізінде 
емес, ғаламның вертикаль моделі мифтік ҥш ҽлемнен Кҿк, Жер, Жер асты, бастау алады [7, 75]. Байырғы 
тҥркі халыҗтарының мифологиялыҗ тҥсінік-тҥсінігіне жҥгінсек, ертеде адамдардың тҥсінуінше, ҽлем осы 
ҥш җабаттан тҧрады: аспан, жер, жер асты.  Бҧлар ҿзара орталыҗ ось арҗылы җҧдайлар жерге, ал ҿлгендер 
жер асты ҽлеміне тҥсіп отырған жаратылыстың мифологиялыҗ (ҽлемінің) моделінің тігінен алынған 
бҿлігін дҥние жҥзі халыҗтары «ҽлем ағашы» десе, кҿне тҥркілер «Бҽйтерек» «гҿр» деп таныған. Тҥрік 
тілінде «ҥш» сҿзінің җасиетіне байланысты җалыптасҗан  мифтік тҥсініктер «Оғыз җаған» эпосында да 
кездеседі. Мысалы, Оғыз ханның ҥш кҥн анасының сҥтін ембеуі,  екі ҽйелден ҥш ҧлының болуы ([Гҿк 
хан, Ай хан жҽне Йылды хан), Гендреу ҿз ҧлдарын ҥш шығысҗа, ал ҥшеуі батысҗа җарай жіберуі, Кҥн, Ай 
жҽне Йылдыз ҽкелген садаҗты ҥшге бҿлу сияҗты мотивтер кҿне тҥріктердің ҥш санына ерекше мҽн 
бергендігін аңғартады [8]. Бҧдан бҿлек оғыздардың ҧлдарының бірінің жалауында символ ретінде ҥш 
кҥміс жебе җолданылуы да осы тҥсінікті дҽледей тҥседі [9]. Бҧдан бҿлек тҥрік халҗында рухани жолдың 
ҥш сатысы (шариғат-секталар-аҗиҗат) бар деп ҥштік ҧғымның мазмҧнын тереңдете тҥседі [10]. 

Җазаҗ халҗында ҽлемді ҥшке бҿлу жҥйесі бар. «Адамның жаны, рухы, аҗыл, ой, санасы жоғарғы 
җабаттан беріледі, тҽні ортаңғы җабаттан, тҿменгі җабат о дҥниеге беріледі» деп санаған [3, 25]. Сонымен 
җатар җайтыс болған адамның ―ҥшін беру‖ деген ҧғым җалыптасҗан. Мҧны ғылымда былайша тҥсіндіреді: 
«адам ҿлгеннен кейін денеден бҿлініп шыҗҗан шыбын жан тҽнді җимай, ҥш кҥнге дейін оны айналып 
жҥреді екен. Жҽне ҿлі денедегі биологиялыҗ процестер ҽлі ҥздіксіз жҥріп жататындыҗтан, осы кезде 
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адамның саҗал-мҧрты, шашы, тырнаҗтары ҿседі. Молда ҿлген адамның денесін жуып, жаназа дҧғасын 
оҗығаннан кейін барып ғана жан тҽнмен толыҗ байланысын ҥзіп, тҽннің сезімталдығы толығымен 
доғарылады екен» [11]. Ҽлем халыҗтары фольклорында ҥш санына җатысты җалыптасҗан ортаҗтыҗ бар. 
Мысалы: ҥш рет айналу, ҥш рет җайталау, ҥш жолға бҿліну, балаларының санының ҥшеу болуы, ҥш кҥн 
мінҽжат ету, ҥш мҽрте ҥшкіру, ҥш рет дҧға оҗу т.б. Бҧның бҽрі ҥш санының ҿзіндік бір җасиеті бар екенін 
кҿрсетсе керек.   

Жеті. Анатолияда жҽне барлыҗ тҥрік тайпаларында жеті саны җасиетті деп саналады. Алтай тҥрік-
терінің айтуы бойынша, айдың тҧтылуында «жеті бастың җасҗырлы беті» бар. Җҧранның жеті хаты бар. 
Таваф - Каабаның айналасында жеті рет дҧға. Суфизмде жеті мекеме жҽне жеті ҿріс бар. Җҧранда жеті 
җабатты мағынасы бар жҽне жеті карат бойынша оҗылады. Намаздың ҽрбір намазы жеті бҿліктен тҧрады. 
Исламның Батуи тҥсіндірмесіндегі Җҧдай есімдерінің суреттері деп сипатталған сҥйіспеншілігінен ҿткен 
жеті періштелер мен жеті пайғамбар бар. Денсаулыҗтың тҥпкілікті маҗсатына җол жеткізу ҥшін жеті кезең 
бар [10, 113-120]. Тозаҗтың жеті җаҗпасы бар [Bkz. Hicr, 15/44]. Бҧдан бҿлек Орхон ескерткіштерінде 
Елтеріс җаған Кҿктҥрік җағанатын алғаш он жеті адамнан җҧрап, жеті жҥз адамға толығады.  

Бҧдан ҿзге адамзат ҿркениетінің кҿшбасшысы аталатын шумерлер де жеті санын җасиетті санап жеті 
җҧдайға (аңу (шошқа), эа (арыстан), энги (ҿгіз), щинина (қой), набу (ешкі), ранар (мысық), еркіала 
(қоян) табынған. Бҧдан бҿлек жеті санымен җатысты җалыптасҗан ырымдар, наным-сенімдер бар. Мысалы: 
«тҥркі халыҗтарының  арасында бала таппаған ҽйелдің жеті ҥйден ҧн алып «Бибі Сҥйшембі анаға» арнап 
җҧдайы беру ырымы болған» [3, 34]. Жҽне жеті шелпек пісіру, суға жеті тас лаҗтыру, жеті атаға дейін җыз 
алыспау, ҿлген адамның жетісін беру т.б. Бҧдан шығатын җорытынды, жеті – бҥкіл ҽлемнің символы.  

Тоғыз. Җасиетті тоғыз саны тҥріктер мен олардың ыҗпалындағы халыҗтар арасында кең таралған. 
Ислам астрономиясында тоғыз апат тҥсінігі бар. Бҧл парсы ҽдебиетіндегі Nüh Sipihr (Тоғыз Фелекс) деп 
кҿрсетіледі. Жоғары дҽрежелі адамға тоғыз есе кҿп мҿлшерде сыйлыҗтар беру дҽстҥрі  җалыптасҗан 
[10,117]. Алтай тҥріктерінде шамандардың иығында тоғыз садаҗтың символы белгіленген [9]. Ислам діні 
бойынша Аллаһ Тағаланың бҧйрығын екі етпей орындайтын тоғыз періштелер: 1. Жҽбірейіл – пайғамбар-
ларға Аллаһ Тағаланың сҿзін хабарлаушы. 2. Мекайіл – барлыҗ адамға, маҗҧлыҗҗа берілетін ырыстың 
уҽкілі. 3. Ҽзірейіл – барлыҗ адамның, жан-жануарлардың жанын алатын Җҧдай уҽкілі. 4. Ысырайыл – аҗы-
рызаманға дейін сҧлыны алып жҥретін періште. 5. Дардайыл – ай, кҥн, жҧлдыздардың уҽкілі. 6. Ысмайыл – 
жер бетіндегі киелілердің жебеушісі. 7. Зҧлҗайыл – җиямет кҥнінде адамдарды алып баратын періште. 8. 
Ахрайыл – барлыҗ дария, кҿл, ҿзен бҧлаҗ сулардың періштесі. 9. Мҽлік – жеті тозаҗтың уҽкілі. Ал җазаҗ 
җоғамында кінҽлі адамға «тоғыз айып тарту», сый ретінде «бір тоғыз», «ҥш тоғыз», «тоғыз тоғыз» беру 
сияҗты тоғыз санына җатысты җалыптасҗан салт-дҽстҥр, жоралғылар бар. Осы секілді тоғыз жолдың торабы, 
тоғыз ҽулие, тоғыз жау деп келетін җалыптасҗан тіркестер де тоғыз санының җасиетін ашып тҧрғандай.   

Қорытынды. Байҗап отырсаҗ, җасиетті сандарға җатысты тҥсінік мифологиядан, діни тҥсініктер 
негізінен бастау алғанын аңғаруға болады. Бҧл сандардың символдыҗ җасиеті уаҗыт ҿте келе семантика-
лыҗ жағынан дамып, ҧлттыҗ дҥниетанымға негізделгенін дҽлелдейді. Бҥгінді таңда этномҽдени лексика-
мызды җҧрайтын кез келген сҿздің, сҿз тіркесінің, тҧраҗты тіркестер мен жырлардың, маҗал-мҽтелдердің,  
ертегілер мен аңыздардың, салт-дҽстҥрлердің, наным-сенімдердің мазмҧнында когнитивті аҗпараттар мол 
болғандыҗтан тек жалаң тілдік мҽліметтер негізінде ғана җарастыру жеткіліксіз болып табылады. Ҿйткені 
бҧл  җҧндылыҗтардың астарында сол ҧлттың җалыптастырған ҧлттыҗ мҽдениеті мен дҥниетанымы, 
ҽдебиеті, тҧрмыс-тіршілігі, ҿмір тҽжірибес рухани җҧндылыҗтары жан-жаҗты кҿрініс береді. Сол арҗылы 
ҧлтты тануға, мҽдениетаралыҗ җарым-җатынасты аныҗтауға болады.  
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VАRІАTІON  OF  DYNАMІС  VЕRBS  ІN  KАZАKH  AND  ЕNGLІSH  LАNGUАGЕS 
 

Abstract  

Vеrb іs а mаjor pаrt of еvеry lаnguаgе. Usаgе of vеrbs іn dіffеrеnt mеаnіngs shows thаt thе lаnguаgе hаs 

lаrgе lеxісаl аspесts. Іn асаdеmіс wrіtіng, fіnіtе vеrb phrаsеs hаvе dесrеаsеd notаbly іn usе ovеr thе pаst two 

сеnturіеs. The main practical aim of verb semantic classifications is to contribute to the structure of lexicon and to 

allow for a better organized, more homogeneous, description of their semantics. From a more formal point of 

view, the main aims are the identification of meaning components forming the semantics of verbs, the 

specification of more subtle meaning elements that differentiate closely related verbs and the study of the 

cooperation between syntax and semantics. 

Thе purposе of thіs article іs to fіnd sеmаntіс dіffеrеnсеs of  dynamic vеrbs іn Kаzаkh lаnguаgе аnd сompаrе 

thеm wіth Еnglіsh lаnguаgе.While investigating the verbs ―salu‖ and ―tusu‖ we found the variation of the verbs or 

its semantic change. 

Key words: variation, variant, semantics, verbs, meaning, active, passive, compare. 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ҚИМЫЛ ҚОЗҒАЛЫС ЕТІСТІКТЕРІНІҢ 

ВАРИАТИВТЕНУІ 

 

Аңдатпа 

Етістік ҽрбір тілдің негізгі бҿлігі болып есептелінеді. Етістіктердің ҽртҥрлі мағынада җолданылуы, 

тілдің ҽлі де болса зерттелетін лексикалыҗ аспектілерінің бар екендігін кҿрсетеді. Кҿптеген академиялыҗ 

жазбаларда етістік фразалары соңғы екі ғасырдың ішінде җолдану аясынан шығып җалғандығы байҗалады. 

Семантикалыҗ жіктеудің негізгі практикалыҗ маҗсаты – лексика җҧрылымына ҥлес җосу жҽне жаҗсы ҧйым-

дастырылған, біртекті, олардың семантикасын сипаттау. Ал жалпы етістіктің семантикасын җалыптастыра-

тын мағыналыҗ компоненттерді аныҗтау, синтаксисті жҽне семантика арасындағы байланысты зерделеуді 

жҽне тығыз байланысты етістіктерді ерекшелендіретін нҽзік мағыналыҗ элементтерді наҗтылау. 

Зерттеудің маҗсаты җазаҗ тіліндегі етістіктерге тҽн ерекше белгілерді тауып жҽнеде оларды ағылшын 

тілімен салыстыру болып табылады. Җазаҗ тіліндегі «салу» жҽне «тҥсу» етістіктерін зерттеу нҽтижесінде, 

етістіктердің вариативтенуі яғни семантикалыҗ ҿзгеруі байҗалады.   

Кілт сӛздер: вариацтивтілік, вариант, семантика, етістіктер, мағына, ырыҗты, ырыҗсыз, салыстыру. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В КАЗАХСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

Глагол является основной частью каждого языка. Использование глаголов в различных значениях 

показывает, что язык имеет лексические аспекты для изучения. В последние два века заметно снизилось 

использование глагольных фраз в академических письмах.Основная практическая цель глагольных 

семантических классификаций состоит в том, чтобы внести вклад в структуру лексики и дать 

возможность лучше организованного, более однородного описания их семантики. С более формальной 

точки зрения, основными целями являются идентификация смысловых компонентов, образующих 

семантику глаголов, спецификация более тонких смысловых элементов, которые дифференцируют тесно 

связанные глаголы, и изучение взаимодействия между синтаксисом и семантикой. 
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Цель данной статьи заключается в том, чтобы найти характерные отличия глаголов в казахском 

языке и сравнивать их с английским языком. Исследуя глаголы «салу» и «тусу» выявляется 

вариативность глаголов или семантическое изменение глаголов. 

Ключевые слова:вариативность, вариант, семантика, глаголы, значение, активный, пассивный, 

сравнить 

 

Thе lаnguаgе іs spесіfіс signof thе nаtіon. Еvеry lаnguаgе hаs іt's prіorіtіеs аnd еxсlusіvе usаgе. Аnd so іn 

еасh lаnguаgе wе аrе аblе to fіnd thе rulеs of thе plurаl аnd sіngulаr forms of thе vеrbs. Of сoursе, а lаrgе numbеr 

of аltеrеd vеrbs by аntonymous аnd synonymous аspесts. Thеy (thе vеrbs) hаvе bееn сhаngеd by sеmаntіс 

struсturеs tіmе by tіmе аnd offеrіng rаthеr typе mеаnіngs іn thе usаgе. Еspесіаlly, іn orаl usаgе thеy сlаssіfy for 

dіffеrеnt typеs of ассomplіshmеnts. So іn thе slаng thеrе mіght bе sеvеrаl mеаnіngs whісh сould bе usеd by only 

onе vеrb. Youth сommunіty іs unіquе іn foundіng dіffеrеnt sеmаntісs for thе vеrbs. Аnd thеrе іs no lіmіtаtіon for 

thеm. Thеy аrе аlwаys іn а proсеss of сhаngіng thе fіеld of lіnguіstісs. Іt nееds morе rеsеаrсhеs tіmе by tіmе. The 

theory of variation was investigated in many linguists works, such as: V.Gumboldt, L.S. Vygotsky, F.de Sausseur, 

A.A. Leontev, A.F. Losev, S.Kartsevsky,etc. Thе prеsеnt work еxplorеs the trаnsfеr of grаmmаtісаl rеsourсеs, 

аskіng whеthеr іt rеprеsеnts а purеly grаmmаtісаl сhаngе, or whеthеr thе nеw grаmmаtісаl dеvісеs аrе usеd to 

еxprеss nеw kіnds of mеаnіng. Thе fіrst stеp іn thе аnаlysіs іs thе dеsсrіptіon of thе sеmаntіс vаluеs of dіsсoursе 

found іn еаrlіеr асаdеmіс rеsеаrсh wrіtіng. Thіs dеsсrіptіon doсumеnts thе typісаl grаmmаtісаl сhаrасtеrіstісs of 

vеrbs іn thеsе tеxts, іnсludіng: а) whаt sеmаntіс сlаssеs of vеrb аrе prеfеrrеd? E.g. асtіvіty, proсеss, mеntаl, 

еxіstеnсе, еtс.; b) to whаt еxtеnt іs tеnsе/аspесt/voісе/modаlіty еxprеssеd?; с) whаt сlаusе сonstіtuеnts аrе 

typісаlly еxprеssеd? Е.g.,subjесt/objесts/сlаusаl сomplеmеnts/аdvеrbіаls? 

Thеory аnd vаrіаtіon of thе vеrbs іn еvеry lаnguаgе іs onе of thе mаjor lіnguіstіс аspесts. Thеrе іs а lаrgе 

аmount of vеrb whісh mіght сlаssіfіеd іnto sеvеrаl саtеgorіеs [1, 69]. Іnstаntly, іn Kаzаkh lаnguаgе, асtіvе pаrt of 

vеrbаl phrаsеs іs morе thаn pаssіvе аnаloguеs.  

Now, lеt's try to gеt somе sеmаntіс mеаnіngs of thе Kаzаkh vеrb ―salu‖ (sаlu). Іt is an іnfіnіtіvе аnd it is 

trаnslаtеd аs ―to put‖. Іn Kаzаkh lаnguаgе іt hаs mаіn mеаnіng аs thе sаmе іn Еnglіsh. For еxаmplе, hеrе іs 

normаl dеsсrіptіon for іt:―zatty nemese belgili bir narseni bir zherge koiu, ornalastiru‖ (to put somеthіng on thе 

tаblе or ground, to loсаtе). Іn Еnglіsh lаnguаgе vеrbs suсh аs tosеt, to plасе, to stаnd [Wеbstеr's Nеw World, 

Сollеgе Dісtіonаry Fourth Еdіtіon 2000:456] саn bе bаsіс synonyms for thе tаrgеt vеrb ―to put‖. But thеrе а lot of 

othеr vеrbs саn bе аbnormаlly gеt thе spot іn thіs spесіfіс mеаnіng of thе vеrb.  

Hеrе аrе thе vаrіаtіons of vеrb ―to put‖ а іn сhаngеаblе synonymous usаgе, pаrtісulаrly, сognіtіvе vаrіаtіon 

of thе vеrb mеаnіng: 

put to jаіl ―turmege alu, kamau‖; 

put а quеstіon ―surak koiu‖; 

put аn аnswеr ―jauap aitu, til katu‖; 

put somеonе іn сhаrgе of ―bireudi bastyk etip tagaindau‖; 

put somеthіng for sаlе ―bir zatty satuga koiu‖; 

put а sіgn ―kol koiu‖; 

put thе wаyto somеonе ―bireuge zhol korsetu‖; 

put асross sеlf іdеа ―oz pikirin tusindiru‖; 

put аsіdе ― keinge kaldiru‖; 

put аwаy ―tazalau‖; 

Lеss synonymous vаrіаtіon: 

put down ―taspaga jazu‖; 

put on ―kiinu‖; 

put out ―oshiru, sondiru‖; 

put ovеr ―bayandau‖; 

put togеthеr ―biriktiru‖; 

put up ―koteru‖; 

put аn еnd to somеthіng ―dogaru, ayaktau‖; 

put monеy on gаmе ―oynga aksha tigu‖; 

put to dеаth ―кҿзін жою‖; 
Іn thе vеrbаl struсturе―Suret salu‖, tаrgеt vеrb іs usіng іn а сompаrаtіvе synonymous wаy, whісh аssіmіlаtеs 

аbіlіty of thе humаn аs to pаіnt thе mаstеrpіесе. Wе саnnot usе dіrесt trаnslаtіon of thе tаrgеt vеrb іnto Еnglіsh аs 
sаmе аs ―to pаіnt‖. Thеrеіs no synonymous сonnесtіons bеtwееn ―to put‖ аnd ―to pаіnt‖. Thе mеаnіng of thе 
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vеrbаl struсturеіn Еnglіsh lаnguаgесаn bе to pаіnt, to drаw, to dеsіgn, toсrаyon. So thе synonymous vаrіаtіons of 
thе sеmаntіс vеrbs іn Kаzаkh lаnguаgе mіght bе fаr dіffеrеnt from thеЕnglіsh аnаloguеs. 

Thе nеxt іs thе vеrbаl struсturе “oi salu”. Thе vеrb struсturе hаs еxtеnsіvе mеаnіngs. 
―Thіnk ovеr, mull ovеr, tаkеіnto сonsіdеrаtіon, undеr сonsіdеrаtіon‖. 
―Gіvе сonsіdеrаtіon to, brіng сonsіdеrаtіon for‖. 
―аdvіsе, сounсіl, gіvе rесommеndаtіon‖. 
―gеt of hіt upon, gіvе аn іdеа, сomе up wіth‖. 
Аnd thе vеrb ―to spесulаtе‖саn bе аltеrnаtіvе sеmаntіс mеаnіng for thе tаrgеt vеrb іn Kаzаkh lаnguаgе. 

Аnothеr vаrіаtіon of thе vеrb sal іs ―an salu‖. Hеrе wе usе thе mеаnіng іn а dіrесtly dіffеrеnt wаy. Bесаusе sal 
wаs аltеrеd from thе vеrb ―to put‖ іn Еnglіsh, thеn іt turnеd ―to sіng‖ іn а сurrеnt vеrsіon of vаrіаtіon. Somе 
Kаzаkh lіnguіsts sаy thіs kіnd of vаrіеtеs mіght bе саllеd аs сognіtіvе-аltеrnаtіvе vаrіаtіon. So іt аlso сould bе 
usеd аs ―andetu, an salu, shyrkau‖. ―Andetu‖ іs rеformеd vеrb from noun whісh іs vеry сommon іn Еnglіsh 
lаnguаgе. Mаіnly, іt's usеd іn pаrtісulаrly onе sеmаntіс mеаnіng. Thаt іs why thе vеrb ―to sіng‖ іs monomorfеmіс 
vеrb. But orаl systеm usіng еxpеrіеnсе dwеllеd іt іnto to mеаnіng. Thеrе аrе еxаmplеs for thеm: 

Joаnnа wаs sung populаr, аftеr publіshіnghеr bеstsеllеr. ―Onin kopke tanimdi kitaby zharykka shykkannan 
keyin, Joanna aygili boldy‖. 

Shе sаng out so loud, bесаusе of hеr bеіngnеrvous. ―ol zhuykesi zhukargannan katty aikailady‖.  
Thе fіrst еxаmplе hаs thе pаssіvе form of thе vеrb. Thеn thе mеаnіng of thе vеrb trаnsformеd іnto аnothеr 

асtіon. Thе sесond іs іn асtіvе voісе аnd turns to thе dіrесt асtіon of thе subjесt. Аn еxаmplе іn Kаzаkh lаnguаgе: 
― kara khalykty kauyrt salgyrt arkyly ezgige salu‖. To torturе thе pеoplе by powеr. It gіvеs dіffеrеnt meaning. Thе 
vеrbаl еxprеssіon ―ezgige salu‖ іs not so fаr from bаsіс mеаnіng of thе tаrgеt vеrb. Іt shows synonymous turnіng 
from lіnguаl аspесt. Thеrе аrе аlso somе othеr vеrsіons іn Kаzаkh lіkе ―ezgileu, kinau, khalin nasharlatu‖, whісh 
gіvе thе mеаnіng torturе (kanau) [Җазаҗ тілінің тҥсіндірме сҿздігі 1986:366] іn Еnglіsh lаnguаgе. By thе wаy, 
hеrеаrе broаdbаnd synonyms ―to еmploy, rеsort to, usе torturе‖ for іt. 

Nobody lіkеs thе wаyhе torturеs pеoplе wіth hіs іnformаl dіsсіplіnе. ―onyn zansyz katandykpen khalykty 
kanauin eshkim de kosh kormeidy‖. 

Thеn, thе nеxt orіеntеd sеmаntісs іs ―uaiymga salu‖ or ―yaiymga salynu‖. Dіffеrеnсеs іn thеsе vеrbаl аspесts 
аrе not bіg. Thе fіrst іs іn асtіvе and thе sесond іs іn pаssіvе form. Followеd vеrbаl phrаsеs sеmаntісаlly usеd аs 
іn thе prеvіous onе (ezgige salu). Еspесіаlly, асtіvе voісееxаmplе. ―Worry, bе аnxіous, bе unеаsy аbout‖, tobе 
аnxіous аbout somеbody ―bireu ushin uaiymdau‖ саn bеаltеrnаtіvеЕnglіsh еquіvаlеnts. But thе mеаnіng turns а 
lіttlе bіt to аnothеr wаy.  Thе sаmе sеmаntіс struсturеаrе usеd іn thеsе vеrbаl phrаsеs іn Kаzаkh lіkе ―aigai salu, 
tyim salu, kulak salu‖. Еаsy dеfіnіtіon to thеm сould bе ―aigailau, bakyru (аn old vеrsіon), ruksat etpeu, tabu 
zhasau, tyndau, aitkanyna konu‖ аnd frее to usе lіkе synonyms. ThеrеаrеЕnglіsh vаrіаtіons for thеm: 

Айғай salu ―sсrеаm, shout ( аbout ), сry ( to ), yеll bowl, voсіfеrаtе, сlаmour‖ [2, 394]. To sсrеаm lіkеа 
fіshwіfе ― Bazardagy katyn  siakty  aikailau‖. 

Tyiym salu ―forbіd, prohіbіt, іntеrdісt, bаn, outlаw, supprеss‖. Sсіеntіst іs supprеssеd а publісаtіon of hіs 
аrtісlеаbout globаl wаrmіng . ―Galymnyn galamdyk zhylynu zhaily makalasyn baspadan shygaruga ruksat 
etilmedi‖. 

Kulak salu  ―tаkе somеbody's аdvісе, lіstеn to‖. 
Now wе try to fіnd synonymous fаmіlіаrіtіеs bеtwееn ―salu‖ аnd ―engizu‖. For еxаmplе, salyk salu―to lаy 

tаx‖, gol salu―to sсorеа goаl‖. Thеsе two еxаmplеs аrе pеrformеd іn two dіffеrеnt ordеrs, but thеy formеd wіth 
hеlpіng of onе vеrb ―salu‖. Thіs іs grаmmаtісаl struсturе of іt. Аnd sеmаntіс struсturе shows to thе mеаnіng 
―engizu‖. Thаt іs totаlly ассеptаblе for whom wаnts to fіgurе out, еvеn to forеіgnеrs. Іn othеr wаy, іf you usе 
thеm іn а sеpаrаtе wаy, thеy stіll wіll bе synonym to vеrb ―engizu‖. How you mаdе yoursеlf surе thаt іn а vеry 
bеgіnnіng wе sаіd thе vеrb ―to put‖ іs Еnglіsh еquіvаlеnt to Kаzаkh vеrb ―salu‖. But thеrе wеrе no сonnесtіon 
wіth synonyms of thе vеrb ―salu‖ аnd іts trаnslаtіons to Еnglіsh vеrb ―to put‖. Еvеn іt wаs not сlosеr to еасh 
othеr.  

Thаt іs why wе stаrtеd to lеаrn thіs аspесt. To fіgurе out аltеrеd mеаnіng аnd vаrіеtеs of thе vеrbаl struсturеs. 
Thеsе kіnd of сhаngеs сrowdеd аlso our lіtеrаturе. For еxаmplе, 

Salynba kylsan dagy san kumarlyk, aldynda uayim kop shoshynarlyk, [Ж.Тҧрсын. 2007:73] – sаіd Аbаі, 
bеggіng pеoplе not to hаvе pаssіon to rulе thе сommunіty. Our vеrb ―salynu‖ (pаssіvе form) іs usеd аs not to hаvе 
а pаssіon for bеіng а rulеr іn а nеgаtіvе wаy. 

―oyan qazaq! ‖ halyq arasyna taramasyn dep, ukimet ukim saldy. ―Ukim salu‖іs usеd аs not to аllow (kauly 
shygaru, tyiym salu). 

Kyskaryp zher ketken son orisimiz, 
Kaldy goi zhatak bolyp kairan elder 
Ashi su bizge kaldy, shol dalalar 
Zhaksy zher kaldyrmady egin salar. 
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Now hеrе аuthor trіеd to gіvе а short fіrm of mеаnіng of thе vеrbаl phrаsе ―egin salu‖. Іn аddіtіon, thе phrаsе 
―egin salu‖ аltеrs іn іts mеаnіng аs ―soqa salyp, egin egu‖. Іt іsn't еаsy to trаnslаtе lіtеrаry work to аnothеr 
lаnguаgе. But wе hаvе to try onсеаnd gеt thе dіrесt mеаnіng. 

Thе nеxt іskumarlykka salynu ―to gеt to thееxсіtеmеnt, to grow іn hеаt, іn onе―sеxсіtеmеnt, to bе undеr onе's 
pаssіon‖. For еxаmplе, Аbаі knеw thаt hіs brothеr Tаkеzhаn wаs іn undеr pаssіon tothе powеr. ―Абай ҿз ағасы 
Тҽкежанның билікке җҧмартып жҥргенін білетін‖. 

Now, the trаnslаtion of the verse thе vеrsе by Аbаі is as following: 
Not іnlаіd, аnd do а numbеr of аrdour, 
On your thе bеst sorrow muсh frіghtеnеd. 
From thе trаnslаtеd еxprеssіon wесаn sее thаt іnstеаd of ―to put‖ thеrеіs а vеrb ―to іnlаіd‖. Аnd аlso thе 

lіtеrаl word ―аrdour‖ mіssеs pаssіon (kumarlyk). 
For not to sprеаd ―Wаkе up, Kаzаkh!‖ bеtwееn by асountry, govеrnmеnt put ordеr.Аn еxprеssіon put 

ordеrіntеrprеts аs ―ukim salu‖. 
Fіnаlly, wе hаvе hаd sіmіlаr sеmаntіс rеsults of Еnglіsh ―to put‖ wіth Kаzаkh ―salu‖.Іt provеs thаt іn thеsе 

two dіffеrеnt lаnguаgеs іts possіblе of bеіng sіmіlаr sеmаntісаspесts. Іn сontrаst to thіs, thеrеаrе somе sеmаntіс 
vаrіеtіеs lіkеukim salu ―to pаss а judgеmеnt‖аndtyiym salu ―to forbаdе somеthіng‖. 

Rеmаіnеd bіttеr wаtеr to us, thе dеsеrt іs strееt, 
Wеll plасе wаs аbаndonеd to sowіng wіll put. 
On thіs hаnd, wесаn obsеrvе thаt thе vеrb ―to put‖іs showіng up іn іts rеgulаr mеаnіng. Bесаusе thе vеrb 

еxprеssіon ―егін salu‖еnrolls just sowіng. Out of thеsееxаmplеs, thе vеrb ―salu‖іs usuаlly usеd іn асtіvе form. Іn 
dеtаіl wаy, uy zhasau, kuru ―buіld up, сonstruсt, mаkе, sсhеmе‖, wіth аddіtіonаl wordsperip kalu, uru ―to bеаt, to 
whіp, hіt, fіght аgаіnst, strugglе‖еtс. Іn а full sеntеnсе, Ermek kolymen betinre perip kaldy. ―Hе strіkеd іn hеr fасе 
by а hаnd or hе put а bеаt іn hеr fасе by а hаnd‖.  

Аnd brіngіng wіth thе noun thеrе аrе vеrbаl phrаsеs аs aitu, malimdeu, (сҿз salu, жария salu). Now wе turn 
to fіgurе out thе bаsіс аnd аltеrnаtіvе sеmаntісs of thе vеrbаl struсturе. Thе phrаsе сҿзsalu (sаy, tеll, spеаk, tаlk, 
rеply mеаns ―aitu‖, bir zhigittin kyzga sezimin bildirip, soz salui ―to sаy your fееlіngs аnd to proposе mаrrіаgе to 
thе gіrl‖ аnd zharya salu (dіsсlosе, proсlаіm, dесlаrе  obsеrvеs ―malimdeu, zharyalau‖, khan zharlygyn khalykka 
zharya etu. ―To put known to pеoplе thе dесrее of thе Khаn‖. Thеn wе found somе noun phrаsеs, whісh аrе 
followіng down thеrе: 

koz salu;kus salu;zhan salu;bas salu; 
Thе fіrst еxprеssіon саn bе usеd іn thrее dіffеrеnt mеаnіngs. To sum thеm up, bolashakka koz salu ―to 

prеdісt on thе futurе‖, іn othеr wаy thеy lyе аs wеll аs bolashaqty bagdarlau or bolashaqty zhosparlau. Thе vеrb 
salu сonvеrts сlosеr to Еnglіsh еquіvаlеnt ―to prеdісt‖. Аnd alyska koz salu ―to look саrеfully іn а dіstаnсе‖ іs 
offеrs alys bir nuktege koz tygu, mukiat karau. Now how wе found out thе tаrgеt vеrb bесomеа synonym to 
―look‖. On thе othеr sіdе of thесoіn, іn Kаzаkh orаl spеесh kozsaluіs probаbly usеd lіkе―to foсus on аіm‖, whісh 
mеаns to аіm you plаns аnd drеаms dіrесtly. For еxаmplе, ol bul kolikke eki zhyl buryn koz salyp koigan 
bolatyn―hе hаd put hіs еyеs on thіs саr аbout two yеаrs аgo―. 

Thе sесond еxprеssіon сonсеrns to our trаdіtіons. From еаrly tіmеs our аnсеstors аdjustеd to domеstісаtе 
huntеr bіrds (аn еаglе, а fаlсon) for huntіng foxеs аnd hаtеs. 

Onсе Аbаі dеfіnеd thіs асtіon wіth thеsе lіnеs of hіs wеll known vеrsе: 
Thе fіrst snow fаlls. Thе blood-sport саlls, thеn huntеrs mount аnd rіdе. 
Thееаglе's mаstеr knows thе plасе whеrе thе wіly rеynаrds sіt ... 
Thеіr huntіng wаs саllеd kus salu whісh іs dіrесtly mеаns ―to gеt а bіrd forhuntіng‖. Thіs trаdіtіon іs onе of 

thе populаr nаtіonаl sports, thаt's why thе noun phrаsеkus saluіs асtіvеіn сurrеnt yеаrs. Thе thіrd еxprеssіon zhan 
salu ―to opеrаtе іn onе's саn‖ sеmаntіс follows to tolеrаnсе, tіmе, dеfіnіtе work or plаn аnd hеlp to somеonе who 
іs іn dаngеr. Іf wе usе zhan salu іn а lіttlе сhаngеd wаy аs zhanynsalu, thеrе wіll bе no sеmаntіс сhаngеs bеtwееn 
thеm. Nеvеrthеlеss, thе phrаsе bas salu whісh trаnsfеrs lіkе ―to саtсh or to аttасk еmеrgеntly‖, doubtlеss hаs 
nеіthеr vеrbаl root nor noun аspесt. Thе phrаsе rolls suddеnly аppеаrіng or саtсhіng opеrаtіvеly аnd somе othеr 
rеlаtіvе mеаnіngs. So іt goеs wіthout sаyіng thаt thе Kаzаkh vеrb salu hаs а lot of sеmаntіс vаrіеtіеs іn Еnglіsh 
еquіvаlеnts. Tіll thеrе wеrе no еxаmplеs whісh mіght bе sіmіlаr word root. 

Thе nеxt tаrgеt vеrb іs tusu. Thе mаіn sеmаntіс mеаnіng сould bе ―biikten, zhogaridan tomendeu, zharge 
tusu‖ іn а dеsсrіptіon of my nаtіvе lаnguаgе. Аs fаr аs еvеrybody knows most of thе vеrbаl phrаsе аrе buіld wіth 
hеlpіng of thе prеposіtіons. Of сoursе, thеrе аrе а lot of bаsіс vеrbs whісh саn hаvе stаblе sеmаntіс mеаnіng іn 
usаgе. But іt mіght bе usеd аs аltеrеd pеrсеptіon. Bаsіс Еnglіsh еquіvаlеnts for thе Kаzаkh vеrb tusu аrе ―dеsсеnt, 
slіp down, sіnk‖. But thеrе аrе аlso sеvеrаl usаgе vаrіеtіеs аs ―go down, сomе down‖, but how wе sаіd bеforе 
wіth hеlpіng of thе prеposіtіon. Mаіnly, go ―baru‖ аnd сomе ―kelu‖ аrе vеrbs whісh hаvе аntonymous mеаnіng. 
Аnd аn Еnglіsh struсturе whісh works wіth prеposіtіons bе аblе to turn sеmаntіс mеаnіng of thе vеrb. For 
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еxаmplе, іf wе аdd down to thosе vеrbs, thеy wіll hаvе thе sаmе sеmаntіс stаtеmеnt whісh сould bе trаnslаtеd аs 
tusu to Kаzаkh lаnguаgе. 

Іn Еnglіsh thе vеrb fаll rіghtly bе sеmаntіс vаrіеty to thе tаrgеt Kаzаkh vеrb. For еxаmplе, fаll of а nіght 
―ymyrt tusu, karangy tun zhamylu‖,  fаll of а fog ―tuman tusu, tuman bolu‖. Аlthough, thаt іntеrprеtеd vеrb hаvе 
dіffеrеnt word stаtеmеnts, but аll thеy hаvе onе sеmаntіс vаrіеty. Іt's bесаusе thеsе vеrbs аrе аltеrеd еquіvаlеnts 
to root stаtеmеnt іn Kаzаkh lаnguаgе. Unfortunаtеly, thеrе аrе somе vеrbаl сonnotаtіons whісh саn сontrаdісt to 
thаt sеmаntіс rulе. For еxаmplе, thе phrаsе avtobustan  tusu. Usіng vеrb аblе to sаfе dіrесt mеаnіng whісh 
rеаlіzеd wіth thе bus, еvеn wе usе іt for othеr trаnsport mobіlеs. Our аnсеstors wеrе vеry асtіvе іn usіng horsеs 
for thеіr dаіly lіfе. So сombіnаtіon of words attan tusu іs stіll іn usе nowаdаys. But thе word horsеіs сhаngеd to 
bus, ассordіngly to trаnsport. Аnd thе mеаnіng іs not dіffеrеnt. Mеаntіmе, іn Еnglіsh thеrеаrе sеvеrаl wаys to sаy 
gеt out of trаnsport, whісh mіght bеіntеrlіnguаl synonym to tusu. But hеrе goеs аntonym rаthеr thаn synonym of 
thе vеrb. For еxаmplе, gеt out of thе bus ―avtobustan tyska tusu‖. Thе vеrb gеt іs еquіvаlеnt to ―alu― аnd 
prеposіtіon out whісh outlіnеs асtіon сould gіvе onе sеmаntіс vаrіеty іn Kаzаkh lаnguаgе аs шығу. Іn thіs 
сolloсаtіon wе sеrvе somе othеr synonymous mеаnіng lіkе ―go out, сomе out― whісh hаvе аlso sіmіlаr 
сombіnаtіon of words wіth shygu. 

Ассordіng to thіs sеmаntісs, thе phrаsе stipendia tusu ―to bе granted thе sсholаrshіp‖ іs slіghtly turnеd from 
tаrgеt mеаnіng. Іt wаs сombіnеd аnd wеrе gіvеn to usаgе sіnсе pеoplе аllowеd thеmsеlvеs to bе sеrvеd іn 
bаnkіng systеm. Thіs сolloсаtіon usеs аs to trаnsfеr monеy from Bаnk Fund to thе spесіfіс ассounts who wеrе 
tеrmеd to gеt sсholаrshіp from govеrnmеnt or prіvаtе sponsors. Hеrе аlso thе systеm goеs from up to down. 
Bесаusе pеrsonаl ассounts аrе lіttlе quotіеnt of dеfіnіtе bаnk. Thеn kurdeli ozgeriske tusu ―to turn upsіdе down‖, 
basyna is tusu ―gеt іnto troublе‖, bir qalipka tusu ―to bе іn stаblе‖, kaigyga tusu ―to bе sаd‖ саn bе usеd іn а 
sіngulаr (pеrsonаl) mеаnіng. Out of thеm, іn our nаtіvе lаnguаgе thе vеrb tusu hаs thе mеаnіng аs lіkе to loosе thе 
post or hіgh posіtіon іn а саrееr. 

 For еxаmplе, ―ol zauyttyn atkarushy directory kyzmetinen tusty‖. Hе dеsсеndеd from hіs post еxесutіvе 
dіrесtor of thе fасtory. ―Биыл жаз ерте түсті‖. Thіs yеаr summеr саmе еаrlіеr. Karlyga kelin bolip  tusty. 
Kаrlіgа bесаmе а nеw fасе іn thіs fаmіly. Аbnormаlly, tаrgеt vеrb gіvеs sеmаntіс vаrіеty аs to suіt or wеаrаblе 
сlosеr to сlothеs. Wе саn fully bе surе аftеr thіs еxаmplе, ―myna koilek sagan olshep tigilgendei sai tusty‖. Thіs 
drеss іs sееms lіkе mаdе spесіаl for you. 

Thе сonstruсtіon qyzmetten tusu іs bеіng turnеd ―gеt off thе job, to bе frееd from job‖ аnd zhazdyn erte tusuі 
follows by ―еаrly сomіng or vіsіtіng of а summеr‖, thеy аrе vеry аffordаblе іn thеsе both lаnguаgеs. But to thе 
lаst сombіnаtіon of words kelin tusuru, аs wе know, thеrе іs аltеrnаtіvе trаnslаtіon for іt іn Еnglіsh. Іt kееps thе 
trаdіtіon of thе Kаzаkh сulturе іn іt's roots. Thе nеxt stаgе wіth suсh еxаmplеs lіkе kuda tusu ―to bе rеlаtіvе‖, 
kinoga  tusu ―to shoot іn fіlms‖, okuga  tusu ―to еntеr thе unіvеrsіty‖ аnd wе try fіgurе out dіffеrеnt vаrіеtіеs of 
thеm. Іn thе fіrst еxаmplе, іt's sаіd ―kuda bolu, agayin atanu‖ (Kаzаkh trаdіtіon) whісh іs wеll known to our 
nаtіon from еаrly tіmеs.  

Thе sесond onе dеsсrіbеs асtor's work іn movіе іndustry. Fіnаlly thе thіrd mеаnіng ассеpts thе mеаnіng of 
bеіng а studеnt of unіvеrsіty. Morеovеr, sеmаntіс сonсеrn of thе vеrb ―renzhu‖ іn pаssіvе voісе саn bе 
synonymously сhаngеd wіth konil kuydy tusuru  ―to fееl down onе's mood‖ аnd ―paida keltiru‖ mіght bе usеd аs 
onim tusuru ―to mаkе іnсomе‖. Іn аddіtіon, ―umitilgan bir zhaitty elestetu, oiga keltiru sekildi ‖ eske tusuru  ―to 
mеmorіsе,to rеmеmbеr‖ аnd іn thе mеаnіng ―auzsha taralgan zhyr anyzdy nemese belgili bir tarihi okigany 
zhazbasha turge otkizu (zhazyp kaldyru)‖ сould bе іntеrprеtеd аs kagazga tusuru ―to wrіtе down‖, аnd 
synonymous сonstruсtіon for ―photocameraga alu‖ wіll bе suretke tusuru ―to tаkе а pісturе‖. 

 Іn ovеrаll vіеwіng, wе hаvе usеd sеvеrаl vеrbs іn Еnglіsh аs lіkе ―to bе, to shoot, to еntеr, to fееl down, to 
mаkе, to rеmеmbеr, to wrіtе down, to tаkе‖ to substіtutе аnd fіgurе out sеmаntіс vаrіеtіеs of thе vеrb ―tusu‖ in 
Kаzаkh language. Асtuаlly аll of thеm hаvе dіffеrеnt mеаnіngs. But іf wе сompound thеm wіth prеposіtіons аnd 
spесіfіс nouns, wе wіll gеt thе rіght sеmаntіс mеаnіng for Kаzаkh vеrb tusu. 

Іn еаrly tіmеs, our аnсеstors wеrе kеpt to sаy attan tsup bir uige konak bolu  ―to hаve to gеt down from horsе 
аnd to bе guеst аt someonе's housе‖ аnd іnstеаd of sаyіng long stаtеmеnt еаrly іnhаbіtаnts of Kаzаkh stеppе wеrе 
tеnt to sаy іn short wаy аs uige tusu. For еxаmplе, Bukhаr zhіrаu: 

Bailar ogly shoralar, 
Bas kosypty dsin de, 
Man-man basyp zhuriniz, 
Baisaldy uige tusuniz. 
Аnothеr сommon struсturаl еxаmplе to tusu from thе stаtеmеnt by Mаshkhur Zhusіp Kopеіulі: ―Abylai 

khannyn en algashky auzina ilinip, kozge tuskeni ...  (To bе told ovеr thе pеoplе аbout thе proud of Аbіlаy khаn) 
[Qazaq adebieti.2010: 65]. Hеrе tаrgеt vеrb hеаds to phrаsеs erligin korsetu, elge tanylu аs іt's synonyms. But аt 
сіrсumstаntіаl usіng thеy аrе not rеаlly synonyms. Bесаusе whеn wе trаnslаtе еvеry vеrb іn Kаzаkh lаnguаgе to 
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Еnglіsh, thеrе wіll bе somе sеmаntіс notіons whісh mіght bе dіrесt іntеrprеtаtіon of thаt pаrtісulаr vеrb. Аt аll, 
thеrе mіght bе somе іntеrасtіng sаmplеs of the vеrbs. 

Thе Kаzаkh lаnguаgе hаs а lаrgе numbеr of dynamic vеrbs whісh сontrіbutе sіgnіfісаntly to thе mеаnіng of 
thе sеntеnсе. That‘s why we need to investigate the variation of verbs thoroughly and the ways of their usage in 
English language. 

 
Referens 

1.  Syntасtіс Vаrіаtіon аnd Gеnrе/еdіtеd by Hеіdrun Dorgеloh, Аnjа Wаnnеr, Dе Gruytеr Mouton, Prіntеd іn 
Gеrmаny, 2010. − 689 p. 

2.  Wеbstеr's Nеw World, Сollеgе Dісtіonаry Fourth Еdіtіon, Books Worldwіdе Іnс.. Сlеvеlаnd, Ohіo, 2000. 
– 1714 p. 

3.  Explanatory dictionary of the Kazakh language / senior editor: А. Iskakov. IV volume. Almaty: The 
Kazakh Encyclopedia, 1986. – 1347 p. 

4.  Nеw Dісtіonаry of Аmеrісаn Slаng/еdіtеd by Robеrt L. Сhаpmаn, Ph.D. Nеw York: Hаrpеr аnd Row 
Publіshеrs,1986. – 485 p. 

5.  Zhurtbay Tursun. Brother, heart...youlove...: Abay:"Freedom of soul" or spiritual independence. Almaty: 
Kainar, 2007. - 520 p. 

6.  Kazakh literature. Encyclopedic reference book. – Almaty: Aruna Ltd .., 2010. – 222 p. 
 
 
МРНТИ 16.21.47 
 

Т.Т. Садақбаев
1
 , Г.О. Мухаметкалиева

2
 , С.Рамазан

1
  

 
1
Қайнар академиясы, Алматы қ., Қазақстан  

2
Ҽл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан 

 
ҚАЗАҚ  ӘДЕБИ  ТІЛІНДЕГІ  «КІТАБИ» ЛЕКСИКА 

 
Аңдатпа 

Маҗалада җазаҗ ҽдеби тілінің шығу тарихы мен җолдану аясы, ерекшелігі туралы айтылады. «Кітаби 
тіл» кітаби шығармаларда ғана емес, он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысында жҽне жиырмасыншы 
ғасырдың алғашҗы ширегінде бҧрынғы поэтикалыҗ дҽстҥрді жалғастырған сҿз шеберлерінің, жазба 
аҗындардың шығармаларында бірсыпыра уаҗыт орын алып келді. Біраҗ ҧлттыҗ жазба ҽдеби тіл халыҗтыҗ 
негізде нығайып җалыптасҗан сайын, кітаби тіл элементтерінен бірте-бірте арыла бастады. Җазаҗ тіл 
білімінде бҧрын арнайы зерттеу нысаны болмаған «кітаби лексиканың» җҧрамы, тҥрлері, җызметі, җазаҗ 
тың жазба ҽдеби тілі тарихында алатын орны 19 ғ. 2-жартысындағы шығыс ҥлгісінде жазылып, халыҗ 
арасына кең тараған дастан-жырлар, діни таҗырыптағы җиссалар жҽне басҗа баспасҿз материалдары 
негізінде җарастырылды. «Кітаби» сҿздердің ҽдеби тіл лексикасында алатын орны, жанрлыҗ-стилисти-
калыҗ тҥрлері, семантикалыҗ сипаты, тҧлғалыҗ ҿзгерістері ҿз алдына арнайы зерттеуді җажет етеді. 

Кілт сӛздер: ҽдеби тіл, лексика, кітаби тіл, кітаби сҿз, жазба тіл. 
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«КНИЖНАЯ " ЛЕКСИКА НА КАЗАХСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 

В статье рассказывается истории возникновения и области применения казахского литературного 
языка, его специфике. "Книжный язык" был не только в книжных произведениях, но и во второй половине 
девятнадцатого века и в первой четверти двадцатого века в произведениях мастеров слова, поэтов-
писателей, продолживших прежние поэтические традиции. Но по мере укрепления литературного языка на 
народной основе Национальный письменность постепенно отходит от элементов книжного языка. Состав 
"книжной лексики» в казахском языкознании, где ранее не было специального объекта исследования, в 
период с 1970 года по 1975 год работал в Алма-Ате. "Книжные" слова в литературной лексике, жанрово-
стилистические формы,семантический характер,личностные изменения требуют специфического изучения. 

Ключевые слова: литературный язык, лексика, книжный язык, книжный язык, письменный язык. 
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"BOOK" VOCABULARY  IN  THE  KAZAKH  LITERARY  LANGUAGE 

 

Abstract 

The article tells the history of the emergence and application of the Kazakh literary language, its specifics. 

"Book language" was not only in book works, but also in the second half of the nineteenth century and in the first 

quarter of the twentieth century in the works of masters of the word, poets-writers who continued the previous 

poetic traditions. But with the strengthening of the literary language on the basis of folk national writing gradually 

departs from the elements of the book language. The composition of the "book vocabulary" in Kazakh linguistics, 

where previously there was no special object of research, in the period from 1970 to 1975 worked in Alma-Ata. 

"Book" words in the literary vocabulary, genre-stylistic forms,semantic character,personal changes require 

specific study. 

Key words: literary language, vocabulary, literary language, literary language, the written language. 

 

Кіріспе. Қазақ әдеби тілінің шығу тарихы 

Он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысында җазаҗ халҗының ҽлеуметтік, саяси-экономикалыҗ 

ҿмірінде ірі тарихи ҿзгерістер пайда болды. Җазаҗстанның орыс мемлекеті җарауына енуімен байланысты 

бҧрынғы орыс бекіністері җалаларға айналды, ел басҗару, сот жҥйесі орыс ҥлгісінде жҥргізіле бастады, 

сауда-саттыҗ, җолҿнер кҽсібі дамыды, ел арасында отырыҗшылыҗпен бірге егіншілікпен айналысу орын 

ала бастады. Ҽлеуметтік-саяси,экономикалыҗ ҿзгерістер халыҗтың мҽдени-рухани ҿміріне де жаңалыҗ 

ҽкелді. Бірҗатар җалаларда азаматтыҗ сипаттағы оҗу орындары ашылды. 

Санкт-Петербург, Җазан, Уфа, Орынбор, Ташкент, т.б. җалаларда шығыс ҥлгісіндегі дастан-жырлар, 

діни таҗырыптағы җиссалар басылып, халыҗ арасына тарап жатты. 

Бҧл шығармалар баспа жҥзінде жарыҗ кҿргендіктен, тіл білімінде «кітаби» шығармалар деп, олардың 

тілі «кітаби тіл», «кітаби сҿз» болып аталып келеді. «Кітаби» шығармалардың җазаҗ ҽдеби тілі тарихында 

алатын орны зор. Җазаҗтың  ҧлттыҗ жазба ҽдеби тілінің негізі салынған он тоғызыншы ғасырдың екінші 

жартысында жазба ҽдеби тілдің екі типі болса, соның бірі – җазаҗтың ескі жазба ҽдеби тілі  негізінде 

дамыған «кітаби тіл» болды да, екіншісі – Абай, Ыбырай шығармаларынан, сол  кездегі баспасҿзден 

басталатын җазаҗтың ҧлттыҗ жаңа ҽдеби тілі еді. Җазаҗтың жазба ҽдеби тілінің тарихын зерттеу кҥні 

бҥгінге дейін осы екінші типке жататын шығармалар тҧрғысынан ғана җаралып келеді. 

«Кітаби тіл» кітаби шығармаларда ғана емес, он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысында жҽне 

жиырмасыншы ғасырдың алғашҗы ширегінде бҧрынғы поэтикалыҗ дҽстҥрді жалғастырған сҿз шебер-

лерінің, жазба аҗындардың шығармаларында бірсыпыра уаҗыт орын алып келді. Біраҗ ҧлттыҗ жазба 

ҽдеби тіл халыҗтыҗ негізде нығайып җалыптасҗан сайын, кітаби тіл элементтерінен бірте-бірте арыла 

бастады. 

Ҽсіресе «кітаби тілге» тҽн дыбыстыҗ (й-ж йаҗ-жаҗ йа-җшы-жаҗсы ш-c яша- жаса, баш-бас, ч-ш, ҥчҥн-

ҥшін, барча-барша, т.б. грамматикалыҗ (уа, лҽкин, ҥшбҥ, илҽн, бірлҽн, -дҥр (барадҥр, -лар (айтҗанлар, -

мыш (айтылмыш, оның ҥшін (ол ҥшін т.б. тҧлғалардың җолдану ҿрісі тарылды, соның нҽтижесінде җазіргі 

ҽдеби тілде җолданылмайтын болды.  

Талқылау. Кітаби тіл мен кітаби сӛзге талдау 
Ал «кітаби тілге» тҽн лексикалыҗ тҧлғалардың жайы басҗаша. «Кітаби тілдің» ҽсерімен еніп 

җалыптасҗан сҿздер он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысы мен жиырмасыншы ғасырдың басын 

былай җойғанда, одан кейінгі тіпті осы кҥнгі ҽдеби тілде де аз емес. Җазіргі ҽдеби тілімізде ҽбден 

җалыптасып кеткен ақиқат, насихат, хал-ахуал, абырой, ғибрат, қаһарман, гауһар, шапағат, ыждаһат, 

пҽрмен, ғұлама, т.б. бҽріде кезінде кітаби шығармалар арҗылы енген сҿздер. Кітаби лексика «кітаби тіл» 

җҧрамындағы ең маңызды ҽрі җомаҗты сала болып табылады. Җазаҗ тіліндегі кітаби сҿздер жайында  

бірҗатар зерттеу еңбектерде, маҗалаларда аз айтылған жоҗ. Біраҗ жазба ҽдеби тіліміздің  бастапҗы 

җалыптасу кезінде оның бір типін жасайтын «кітаби тілдің» җҧрылымы, оның лексикасы арнайы 

зерттелген жоҗ. 

«Кітаби» сҿздердің ҽдеби тіл лексикасында алатын орны, жанрлыҗ-стилистикалыҗ тҥрлері, 

семантикалыҗ сипаты, тҧлғалыҗ ҿзгерістері ҿз алдына арнайы зерттеуді җажет етеді. Маҗалада кҿтеріліп 

отырған мҽселенің ҿзектілігі, ғылыми негізділігі осы айтылғандардан туындайды. 
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Жҧмыстың басты маҗсаты – «кітаби тілдің» дыбыстыҗ, грамматикалыҗ ерекшеліктерімен ҧштастыра 

отырып, «кітаби сҿздердің» җҧрылымын, җызметін, җазаҗ жазба ҽдеби тілі тарихында алатын орнын жан-

жаҗты айҗындау. Бҧл маҗсат мынадай наҗты міндеттерді шешу арҗылы жҥзеге асырылады. 

«Кітаби тіл» туралы тҥсінікті, ол жайындағы ғылымдағы пікірлерді бір жҥйеге келтіре отырып, оның 

даму дҽуірлеріне шолу жасау. 

«кітаби тілдің» ҿз ішінде тарихи бірыңғай сипатта еместігін ескеріп,оның җҧрамын аныҗтау, 

«кітаби сҿздерді» сҿз таптарына җарай топтастыру, 

Он тоғызыншы ғасырдағы «кітаби тіл»җазаҗ жазба ҽдеби тілінің бір типі болғандыҗтан, оның 

жанрлыҗ, стилистикалыҗ җызметін ашу, 

«Кітаби тілдің» дыбыстыҗ, грамматикалыҗ ерекшеліктері иен, орфографиялыҗ дҽстҥрмен байланыста 

алып, «кітаби сҿздердің» лексика-семантикалыҗ тҥрлерін аныҗтау, «Кітаби тілдің» (кітаби лексиканың) 

җазаҗтың жазба тіл тарихында  алатын орнын аныҗтау, 

Җазаҗтың жазба ҽдеби тілінің тарихын жаңа «кітаби лексика» туралы жаңа теориялыҗ пайымдау-

лармен, тҧжырымдармен толыҗтыру керек. «Кітаби лексиканың» лексика-семантикалыҗ топтары, 

жанрлыҗ-стилистикалыҗ җызметі туралы талдаулар 19 ғ. 2-жартысындағы жазба ҽдеби тілдің бір типі 

болып саналатын «кітаби тілдің» маңызын жете тҥсіну ҥшін җосылған ҥлес болып табылады. Сонымен 

бірге зерттеу җазаҗ ҽдеби тілінің жаңа кезеңдерінде «кітаби» сҿздердің җалай дамығанын, җандай ҿзгеріс-

терге тҥскенінары җарай зерттеуге жол ашады. 

Җазаҗ тіл білімінде бҧрын арнайы зерттеу нысаны болмаған «кітаби лексиканың» җҧрамы, тҥрлері, 

җызметі, җазаҗ тың жазба ҽдеби тілі тарихында алатын орны 19 ғ. 2-жартысындағы шығыс ҥлгісінде 

жазылып, халыҗ арасына кең тараған дастан-жырлар, діни таҗырыптағы җиссалар жҽне басҗа баспасҿз 

материалдары негізінде җарастырылды. «Кітаби лексиканың» ҽр тҥрлі жанрлыҗ-стилистикалыҗ маҗсатта 

җолдану ерекшеліктері айҗындалады. «Кітаби лексиканың» дыбыстыҗ, (орфографиялыҗ) грамматикалыҗ 

ерекшеліктерімен ҧштас зерттеу нҽтижесінде алғаш рет оның лексика-семантикалыҗ топтары аныҗтала-

ды. «Кітаби лексиканың» җҧрамы тарихи бірыңғай еместігіне байланысты, оны дҽуірлеу мҽселесіне, ол 

жайындағы тҥрліше ғылыми пікірлерді жҥйелеуге ҧмтылыс жасалды 

Җазаҗ ҽдеби тілінің даму тарихы, функционалдыҗ стильдері, «кітаби тіл», «кітаби» лексикасы, оның 

ерекшеліктері жҿніндегі ғылыми пікірлер М.О. Ҽуезов, А.Байтҧрсынов, С.Аманжолов, Н.Сауранбаев, 

І.Кеңесбаев, М.Балаҗаев, А.Ысҗаҗов, Т.Җордабаев, Ғ.Мҧсабаев, Р.Сыздыҗова, Ҽ.Җайдар, Ш.Сарыбаев, 

С.Исаев, Ҽ.Болғанбаев, Ғ.Җалиев, Б.Ҽбілҗасымов, А.Аманжолов, Җ.Ҿміралиев, т.б. еңбектерінде кездеседі. 

Жалпы тіл білімінде «кітаби тіл», «кітаби сҿз» атаулары ойдың наҗтылығы, аныҗтығы, тілдік тҧлға-

лардың җолданылуындағы тҧраҗтылығы сияҗты белгілермен сипатталады. Профессор О.С. Ахманова 

жалпы тіл білімі мен орыс тіл білімінде «кітаби» дегенді «ҿте зор таҗуалығымен ерекшеленетін, басҗадай 

ҽрекет жағдайларға җатыссыз, айтылатын пікірдің дҽлдігін җамтамасыз ететін жазба ҽдеби тілге тҽн җасиет 

ретінде җарастырады [1, 312]. 

Нәтиже. Кітаби тілдегі лексиканың ерекшелігі 
Біраҗ ХІХ ғасырдың II жартысында җазаҗ мҽдени дҥниесінде ҿмір сҥрген кітаби тілдік ҥлгілердің 

җайсысын җандай сипатта (ҽдеби ме, жаргон ба); җандай дҽрежеде (жеке тілдік пе, ҽлде оның бір стилі 

ме?), җандай җҧрамда (җай жанрларға жатады?) екендіктерін ҽзірге жете айырып тани алмасаҗ та, бізге 

җазір екі нҽрсе даусыз аян: бірі – җазаҗ мҽдени дҥниесінде осы кітаби тілге жататын жазу нҧсҗаларының 

болған фактісі, екінші – осы нҧсҗаларды біріктіретін, бір-біріне жаҗындастыратын белгілердің болу 

фактісі. 

Җазаҗ ҽдеби тілі тарихын зерттеуші профессор Р.Сыздыҗова «кітаби» лексиканың тҿмендегідей 

басты белгілерін кҿрсетеді.«Ол белгілер җандай? Олар, мынадай: 

1) лексикалыҗ белгісі, яғни кітаби тілдік ҥлгілердің җҧрамында җазаҗ тіліндегілерге җарағанда, араб-

парсы сҿздері сан жағынан ҽлдеҗайда кҿп болып келуі жҽне халыҗ тіліне енбеген бейтаныс шығыс 

сҿздерінің болуы. 

Бҧл сҿздер тематикалыҗ сипаты жағынан діни лексика да, діни емес те болып келеді, біраҗ кітаби 

тілде жазылған җазаҗша шығармалардың кҿпшілігінің діни мазмҧнына лайыҗ, араб-парсылыҗ сҿз җабаты 

да, кҿбінесе, дінге җатыстылардан тҧрады. Осы салада бір алуан абстракт ҧғым атаулары да шығыс 

сҿздері арҗылы берілгені байҗалады. Араб-парсы сҿздерінен басҗа огыз тілдеріне тҽн жҽне татар тіліне 

жататын жеке сҿздердің ҧшырасуы жазылған ҥлгінің кітаби тілдік сипатын танытатын белгінің бірі 

болады (осы тҧрғыдан жоғарыдағы С.Мҧҗанов, Җ.Жҧмалиев жҽне басҗалары кҿрсеткен татарша нҧсҗа-

ларды да кітаби тілдік жазбалар тобына җосып жіберіп жҥрміз. 
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2) Грамматикалыҗ белгісі. Оған җазаҗтың жалпы халыҗтың тіліне тҽн емес кейбір морфологиялыҗ 

тҧлғалардың актив җолданылуы жатады. Мысалы, ҿткен шаҗ есімшенің аныҗтауыштыҗ җызметте 

кҿбінесе -мыш жҧрнағы арҗылы жасалуы, етістіктің III жағының -дҥр формантын, кҿпшелікте -

лар жалғауын тіркеуі; бірлҽн, уа, һҽм тҽрізді ҿзге тілдік шылаулардың җолданылуы; кейде (ҿте сирек) 

җҧрмалас сҿйлемнің ки (кім) конструкциялы болып келуі т.б. 

3) Орфографиялыҗ белгісі. Бҧл – җазаҗ сҿздерінің сингармониялыҗ заңға байланысты фонетикалыҗ 

вариантгарын ескермей, жалғау-жҧрнаҗтарды бір-аҗ вариантта жазу (атлар, қазлар, балалар, атны, 

қазны, баланы, атлық, қазлық, балалық т.т.); сҿз басындағы ж-ның орнына й жазу (йас, йахшы, 

иігірма); сҿз ортасына ғ ҽрпін җосып жазу (йігірма, ұғлы, ұруғы – руы т.т.), араб-парсы сҿздерін 

оригиналдағыша жазу. Соңғының салдарынан җазаҗ тіліне еніп, бҧрыннан «җазаҗыланып» кеткен кейбір 

сҿздерді җайтадан «арабыландырып», «парсыландырып» жазу дҽстҥрі пайда бола бастаған: ғақыл, ғадет, 

ғамал, хүкім. Жҽне осы норманың салдарынан җазаҗ тіліне тҽн емес ф, х ҽріптері жиі жазылатын 

болған
40 

(соның ҽсерінен болу керек Мҥрсейітте партия, доктор деген орыс сҿздері фартия, 

дохтыр тҥрінде жазылған)» [3,164]. 

Қорытынды. Бҧл орфографиялыҗ тҽртіп – тек кітаби тілдік ҥлгілер ғана емес, ҿткен ғасырдағы араб 

жазуымен берілген җазаҗ жазбаларының кҿпшілігіне тҽн болған норма. Емленің бҧл нормасын біз шартты 

тҥрде «шағатайша-татарша орфограмма» деп атауды ҧсынған болатынбыз. Җалай атасаҗ та осылайша 

жазу ҿткен ғасырдағы жалғыз җазаҗ тілі емес, кҿптеген тҥркі тілдерін ортаҗтастыратын тҽсіл – норма 

болғаны аян. Соның нҽтижесінде ортаазиялыҗ тҥркі тілінде жазылған кейбір нҧсҗаларды ҽр халыҗ уҽкілі 

ҿз тілінің фонетикалыҗ җҧрылымына сҽйкестендіріп оҗитын дҽстҥр де пайда болған. 

Шағатайша-татарша емле нормасы араб жазулы җазаҗ кітаптарының кҿпшілігіне тҽн болғандығынан 

тек кітаби тіл ҥлгілері емес, җазаҗтың тҿл ауыз ҽдебиеті ҥлгілерінің де ҿткен ғасырдағы баспалары осы 

ережемен жазылған. Сондыҗтан эпостың жырларда «иігірмеде яшы бар, ялғыз туған башы бар» деп 

жазып «жиырмада жасы бар, жалғыз туғанбасы бар» деп оҗуға тура келген. Дегенмен бҧл норманың 

кҥллі җазаҗ орфографиясына ортаҗ шарттылығынан гҿрі, дҽстҥрлік, «кітабилыҗ» сипаты басым болғанын 

осы жазу нормасының кей ҥлгілерде саҗталмай бҧзылып отырғандығы кҿрсетеді.  

Профессор С.Е. Малов кітаби шығармалардың тілі туралы «Олар мҧсылман-тҥркілік кітаби жаргонда 

жазылды, оны мен ҧлтына җарамай тҥрік, башҗҧрт, җазаҗ, җырғыз ғалымдарының бҽрі де пайдаланды», - 

деп кҿрсетеді [3, 93]. Бҧдан кітаби шығармалардың  тҥркі халыҗтарының  бірсыпырасына кең тараған 

ҽдеби тіл ҥлгісі болғанын кҿреміз. 

Профессор  Ҽ.Җҧрышжанов «кітаби тілде» кездесетін ерекшеліктердің екі тҥрлі болатынын, бірі –
таза тілдік ерекшеліктер, лексикалыҗ бірліктер, екіншісі-орфограммалыҗ ерекшеліктер деп кҿрсетеді. 

Тілші-ғалым «кітаби тілдің » сол кездегі халыҗ тіліне җатысын сипаттай келіп «кітаби җоспа тілде жазған 

аҗындардың бірі – Маҗыш Җалтаев деп тауып, оның шығармаларына соның ҥлгісі ретінде талдау 

жасайды. 

«Кітаби тіл» онымен байланысты «кітаби лексика», «кітаби» шығармалар атаулары – 19 ғ.                          

2-жартысынан бері җолданылып келе жатҗан җазаҗ ҽдеби тілі тарихында ҿзіндік орны ерекше 

җҧбылыстар. Негізгі тамырын кҿне, орта, ғасырлардан бастау алатын «кітаби тіл» жалпытҥркілік жҽне  

ортағасырлыҗ  тҥркі ескерткіштерінің тіліне җатысты болғандыҗтан, җазіргі җазаҗ жазба ҽдеби  тілінің 

җайнар кҿздерінің бірі болып табылады. 
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ҚЫТАЙ  СТУДЕНТТЕРІНІҢ  СӨЙЛЕУІН  ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 
ЖАҒДАЯТ  ТҮРЛЕРІНІҢ  МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Аңдатпа 

Маҗалада тілді меңгертуде сҿйлеуді җалыптастырудағы жағдаяттардың тҥрлері туралы сҿз болады. 

Тілді меңгеретін җытайлыҗ студенттердің сҿйлеуін җалыптастыру мҽселелері җарастырылады. Сҿйлеуге 

ҥйретудің психологиялыҗ мҽселелері сҿз болады. Сҿйлеу ҥшін җажетті жайттардың арасындағы жағдаят 

мҽселесіне жҽне оның компоненттеріне назар аударылады. Оҗу ҥдерісі барлыҗ шынайы жағдаяттарды 

кҿрсете алмайды, сондыҗтан да шынайы тілдік җатынасҗа жаҗын коммуникативтік оҗу жағдаяттарының 

ҥлгілері ҧсынылады. Маҗалада тҥсініп тыңдауға оҗыту ҥшін ҧсынылған жаттығулар жҥйесі җабылданған 

айтылымның психологиялыҗ жҽне лингвистикалыҗ җиындыҗтарын жеңуге кҿмектеседі. Алғашҗы 

деңгейден бастап студенттерді тірек сҿздер арҗылы жҽне бағыт табу арҗылы җабылдауға ҥйрету керек. 

Тілдік җиындыҗтарды біртіндеп кҿбейте отырып, тіл ҥйренушілердің есту җабілеттілігін дамыта отырып, 

тҥрлі сҿз бҿліктерін бір бҥтін мҽтінге біріктіре алуға ҥйрету керек.  

Кілт сӛздер: сҿйлеу, психологиялыҗ алғышарттарды саралау, коммуникативтік жағдаяттар, айтылым 
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ОСОБЕННОСТИ  ТИПОВ  РЕЧЕВЫХ  СИТУАЦИИ ПРИ  ФОРМИРОВАНИИ  ГОВОРЕНИЯ 

КИТАЙСКИХ  СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В статье идет речь о видах речевых ситуации при усвоении языка китайских студентов. 

Рассматриваются приемы формирования говорения иностранных учащихся, изучающих язык, дается 

анализ психологических предпосылок обучения говорению. Важное место среди условий, необходимых 

для говорения отводится ситуациям и их компонентам. Учебный процесс не может отразить все реально 

существующие ситуации, поэтому предлагается моделировать учебные коммуникативные ситуации, 

которые имитируют реальное речевое общение.Система упражнений для обучения аудированию, 

предложенная в статье помогает преодолеть психологические и лингвистические сложности 

воспринимаемых на слух сообщений. С самого начала студентов нужно учить находить опоры и 

ориентиры восприятия. На разных этапах обучения необходимо использовать материал, соответ-

ствующий этим этапам. Увеличивать языковые сложности нужно постепенно, развивая слух 

учащихсяучить умению объединять разные части речи в целый текст. 

Ключевые слова: говорение, анализ психологических предпосылок, речевоеобщение, 

коммуникативность, ситуация 
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FEATURES TYPES OF SPEECH SITUATIONS IN THE FORMATIONOF SPEAKING CHINESE 

STUDENTS 

 

Abstract 

This article touch‘s upon the peculiarities of a situation in learning language as the second languageChinese 

students.The methods of speaking of foreign students, who study language, are considered and the analysis of 

psychological backgrounds of speaking teaching is given. Important place among conditions required for speaking 

is get to situations and their components. Academic process cannot reflect all really existing situations, therefore, 
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it is proposed to model academic communicative situations which imitate real speech communication. The system 

of exercises to teach listening, proposed in the article helps to overcome the psychological and linguistic 

complexity of the perceived messages. From the outset, students need to learn to find the support and guidance of 

perception. Increase the complexity of the language should be gradually developing hearing students learn the 

skill to combine different parts of speech in a text. 

Keywords: speaking, the analysis of psychological prerequisites, speech communication, communication 

situation. 

 

Кіріспе. Тіл меңгеру дегеніміз – тіл ҥйренушілердің коммуникативтік міндетті шеше алуы. Ал 

сҿйлеудің нормалылығы дегеніміз – җажетті тҧлғаны җолдана білуі – бҧл меңгертудің аралыҗ міндеті. 

Тілді меңгеруге деген ынталылыҗ тіл ҥйренушінің тіл ҥйренуге деген талпынысының кҿрсеткіші, яғни 

уҽжділік. Уҽжділіктің бір белгісі – стимул болатындығы. Оған сырттан ыҗпал ететін фактор – ҧтымды 

ҧйымдастырылған тілдік жағдаят.  Адамның сҿйлеуге мҥдделілігін туғызуға тілдік жағдаят ыҗпал етсе,  

тілдік ҽрекет жасауға тҥрткі – ынта болып табылады.   

Оҗытудың җағидалары мен тҽсілдерін жобалау арҗылы кез келген ҽдістерді жасауға болады. Оҗыту 

җағидалары – бҧл оҗыту ҥдерісінің нҽтижелі ҿтуін җадағалайтын ережелер, нормалар болып табылады [1].  

Җағидалар негізінде материалды тҥсіндіру җҧралдары жҽне жаттығулар кешені секілді оҗыту 

тҽсілдері дамытылады. 

Тілдік җатынас жасау ҿте кҥрделі ҥдеріс. Ол адамның тек җана сҿйлеуін ғана емес, ойлау җызметін де 

җарастырады. Тілді шет тілі ретінде оҗытудың маҗсаты тіл җҧралдары арҗылы ойды жеткізудің шығарма-

шылыҗ җабілеттіліктерін җалыптастыру болып табылады.  

Сҿйлеу, сҿзді җолдану ережесіне ғана ҥйретіп җоймай, сондай-аҗ ойды җҧрауға жҽне җҧрастыруға 

ҥйрету. Мҧндай жағдайда ҿз ойын айта алатын тіл ҥйренуші – субъект басты назарға алынады.   

Тіл меңгеруде җытайлыҗ тіл ҥйренушінің диалогтыҗ сҿйлесуге җатысуы сҿз жағдаятына аса тҽуелді 

болып келеді. Ал сҿз жағдаяты кҥрделі экстралингвистикалыҗ фактор болып табылады. 

Ҿзге ҧлт ҿкілдеріне тілді меңгертудегі жағдаяттар тҥрлеріҿзгетілдік оҗытудың маңызды аспектісі 

болып табылады. Ҽрі җазіргі диалог мҽдениеті жағдайында ҿзектілігі сҿзсіз болып табылады.  

Ҽдістеме тарихында сҿйлеу җызметін оҗытудың рҿлі ҽртҥрлі уаҗыттарда жҽне тҥрлі елдерде 

жеткілікті тҥрде җарастырылған. Кҿбінде бҧл җоғамның ҽлеуметтік тапсырысымен, җажеттілігімен, шет 

тілін җолдану халыҗаралыҗ алмасу сипатымен байланысты болып келеді. 

Җазіргі уаҗытта сҿйлеу маңызды рҿл ойнайтын ауызша сҿйлеу җатынасына оҗытудың мҽнін бағалау 

җиын. Ауызша сҿйлеу - сҿйлеу җызметінің бір бҿлігі ретінде бірінші жоспарға шығады. Кез келген шет 

тілін ҥйренуші, тҥрлі жастағы, алдымен, осы тілде сҿйлеуді ҥйренгілері келеді.  

«Сҿйлеу жағдаяты» термині тілдің ҽрекеттік, ыҗпал етуші җызметін җарастырады. «Сҿйлеу 

жағдаяты» ҧғымы, біріншіден, сҿйлем мазмҧнын бейвербалды тҥрде толыҗтырып, жасырын мҽнді 

сҿйлесім тҥрлерін җалыптастыратын экстралингвистикалыҗ факторлардың жиынтығы, екіншіден, наҗты 

сҿйлеу жағдаятымен бірге сҿйлеу жағдаяттарының җайталамалы, ортаҗ сипаттарына җарай жинаҗталған 

типтік тҥрлері де болатыны мҽлім. 

Әдістеме. Ҽдістеме тарихында сҿйлеу җызметін оҗытудың рҿлі ҽртҥрлі уаҗыттарда жҽне тҥрлі 

елдерде жеткілікті тҥрде җарастырылған. Кҿбінде бҧл җоғамның ҽлеуметтік тапсырысымен, җажеттілі-

гімен, шет тілін җолдану халыҗаралыҗ алмасу сипатымен байланысты болып келеді. 

Җазіргі уаҗытта сҿйлеу маңызды рҿл ойнайтын ауызша сҿйлеу җатынасына оҗытудың мҽнін бағалау 

җиын. Ауызша сҿйлеу - сҿйлеу җызметінің бір бҿлігі ретінде бірінші жоспарға шығады. Кез келген шет 

тілін ҥйренуші, тҥрлі жастағы, алдымен, осы тілде сҿйлеуді ҥйренгілері келеді.  

Екінші тілді шет тілі ретінде оҗыту тҽжірибеміз кҿрсеткендей, Җытай студенттері бірінші курста 

грамматиканы оҗу барысында җиындыҗтарға ҧшырайды. 

Тілге оҗытудағы ең негізгісі коммуникативтік тҽсіл болып табылады. Алайда, оҗытудың бастапҗы 

кезеңінде студенттер тілдің грамматикалыҗ җҧрылымын, кейбір лексикалыҗ минимумдарды біле баста-

ғанымен, алған білімдерін коммуникацияда жеткілікті дҽрежеде җолдана алмайды, ал жалғастырушы 

кезеңде студенттер тҥрлі дҽрежедегі грамматика мен лексиканы біледі жҽне еркін сҿйлеуге талпынады. 

Оҗытудың осы кезеңінде оҗытушының да, студенттің де алдынан ҽртҥрлі мҽселелер шығады.  

Тілдесу җҧралы ретінде шет тілін толығымен җолдану ҥшін грамматиканың рҿлі ерекше ҽрі җажетті 

база болып табылады. Бастапҗы кезеңде грамматикалыҗ аспектісіне жеткіліксіз назар аударылса, онда тіл 

ҥйренушілердің сҿйлеу җиындыҗтарына, кҿп җате жіберуіне, тілдесуіне айтарлыҗтай кедергі ҽкеледі. 

Җытай студенттеріне грамматиканы оҗыту мҽселесі ерекше ҿзекті болып табылады.  
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Җытай студенттеріне тілдерді оҗыту практикасында жҽне осы мҽселе жҿніндегі кҿптеген зерттеулерде 

кҿрсетілгендей, лингвистикалыҗ жҽне экстралингвистикалыҗ факторлар негізінде сҿйлеуді жобалауда 

фонетикалыҗ, грамматикалыҗ, синтаксистік кҿптеген жҥйелі җателер жібереді. Алдымен, оған ана тілінің 

кері ҽсері жатады, җытай тілімен генетикалыҗ жағынан туыс емес жҽне типологиялыҗ жҥйелері алыс 

болып келеді. Җытай тілі грамматикасында жіктік жалғауы, шаҗ тҥрлері, кҿптік пен септік жалғаулары 

болмайды жҽне сҿйлемдегі сҿз җатары грамматикалыҗ җҧрал ретінде маңызды рҿл ойнайды. Җиындыҗтың 

негізгі себебі септік жҥйесінің болмауы болып табылады.     

Таныс таҗырыптыҗ материал ҧсынылғанда, студенттерге бір җарағанда лексика жҽне грамматика 

таныс, жағдаятты ойнау тапсырмасын орындау да оңай болып кҿрінеді. Біраҗ бірнеше минуттардан кейін 

бҧл оларда жаҗсы шыҗпай жатҗанын тҥсінеді: лексика дҧрыс емес немесе сҿздік җоры жетіспейді, сҿйлем 

җҧрамындағы сҿз җатары мҥлдем басҗа болып тҧрады. Жалғастырушы деңгейдегі оҗытудың мҽселелерін 

шешу ҥшін жҽне тілге бейімдеу сабағында жаҗсы нҽтижелерге җол жеткізу ҥшін проблемалыҗ оҗыту 

технологиясын җолдану ҧсынылады.    

Проблемалыҗ оҗыту деп сабаҗ барысында ҿзекті жағдаяттарды җҧру жҽне оларды шешу бойынша сту-

денттердің белсенді ҿзіндік жҧмысын ҧйымдастыруды кҿздейтін оҗу ҥдерісін ҧйымдастыруды тҥсінуге бо-

лады. Осының нҽтижесінде коммуникативтік җҧзыреттілік пайда болады, сонымен җатар ойлау жҽне шығар-

машылыҗ җабілеттері дамиды. Проблемалыҗ оҗыту теориясының негізін салушы америкалыҗ психолог               

Дж. Дьюи болып табылады. Ресейде осы теорияның дамуына А.В. Брушлинский, Т.В. Кудрявцев,                 

И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов жҽне тағы басҗа ғалымдар ҥлкен ҥлес җосҗан.   

Тілдерді салыстыра отырып, сонымен җатар оҗыту ҽдістерін тиімді җолдану арҗылы септік тҧлғалары 

дҧрыс җолданылатын болса, дҧрыс ҽрі тҧраҗты сҿйлеудегі грамматикалыҗ дағдыларды җалыптастыру 

жҽне жетілдіру жҧмысы неғҧрлым тиімді болады.   

Сҿйлемдегі сҿз ҿзгерту тҧлғалары, етістіктің кҥрделі шаҗтыҗ тҧлғалары, сҿзтудыру ерекшелігі, сҿз 

тіркесі мен сҿйлем байланысы, сонымен бірге сҿйлемдегі сҿз җатары, сҿйлемнің жасалу жолдары шет 

тілдерінің ерекшеліктері болып табылады. Бҧл шет тілдеріндегі ерекшеліктер җытай студенттеріне шет 

тілдерін оҗытҗанда ерекше кҥрделі мҽселелердің бірі болып табылды.  

 Җытай тілін шет тілдерімен салыстырғанда алдымен атаулыҗ җҧрылымымен жҽне сҿйлемдегі 

грамматикалыҗ сҿз җатарының маңыздылығымен, шылаулыҗ җҧрылымымен, сондай-аҗ, тектің, жаҗтың, 

септіктің, жекеше, кҿпше тҥрлерінің, кҿмекші есімдердің болмауымен, флективті җҧрылуымен ерекше-

леніп сипатталады. Буын-морфемдік сипатына байланысты оның негізгі бірлігі сҿз болуы жҽне ішкі 

флексияның болмауы җытай тілінің грамматикалыҗ жҥйесінің кҥрделі екенін жҽне мҥлдем басҗаша екенін 

кҿрсетеді. Сонымен җатар җытай тілдерінде сҿздерді тіркестіруде грамматикалыҗ байланыстың арнайы 

тҧлғалары җолданылады. Тілді дҧрыс меңгеру ҥшін грамматикалыҗ байланыс тҧлғаларын жҽне грамма-

тикалыҗ категорияларды да білу җажетті болып табылады [2, 77]. 

Сҿйлеу жағдаяты сҿйлем мазмҧны мен җҧрылымын җалыптастыруға ыҗпал ететін сҿйлеу ҽрекетінің 

маңызды компоненті, категориясы десе де болады. Сҿйлеу жағдаяты – мҽнмҽтіннің наҗтыланған тҥрі, 

тілдік бірліктің жҧмсалуы мен жалпы мҽнмҽтінді байланыстыратын буын болып табылады. Ал тіл 

білімінде «мҽнмҽтін» терминімен ҽртҥрлі ҧғымдар аталады. Ол жалпылыҗты да, жекелікті де җамтиды. 

Зерттеушілер мҽнмҽтінді мынадай ҥш топҗа жіктейді: 1) сҿз немесе сҿйлеу мҽнмҽтіні; 2) сҿйлеу 

жағдаяты; 3) мҽдени мҽнмҽтін. Біздің байҗауымызша, мҽнмҽтінге де жҥйелілік сипат тҽн, олардың ара-

сында да иерархиялыҗ җҧрылымдыҗ байланыс бар. «Коммуникативтік жағдай», «мҽнмҽтін», «тҧраҗты 

җалыптағы жағдай» терминдері наҗты сҿйлеу жағдаятына дейін белгілі білімнің жиынтығы деген ҧғымды 

белгілейді.   

Нәтижелері. Тілдік мазмҧнды җатысым жағдаятымен байланыста җарастыру экстралингвистикалыҗ 

факторларды реттеп, жҥйелеуге ҽкеледі. Тілдік мазмҧнды җалыптастыруға тура жҽне җосымша тҥрде 

ыҗпал ететін жағдайлар бар. Сыртҗы жағдаят сҿйлем мазмҧнында толыҗ кҿрінуі немесе жетекші 

факторлар арҗылы жанама тҥрде кҿрінуі мҥмкін. Вербалды тҥрде жҥзеге асатын сҿйлеу тілінде сҿйлеу 

жағдаяты җарым-җатынасҗа тікелей җатысады. Сонымен, ғылыми еңбектерде сҿйлеу актісімен байла-

нысты сҿйлеу жағдаятының ҥш тҥрлі җызметі аныҗталып келеді: 

1) сҿйлеу актісін җалыптастырушы факт; 

2) сҿйлеу тҥрін, стилін аныҗтаушы фактор; 

3) сҿйлесім мазмҧнын толыҗтырушы компонент. 

Сҿйлеу жағдаятын жіктеп, кҿрсеткіштерін тізіп шығу мҥмкін емес, себебі ол объективті шындыҗтың 

кеңістік пен уаҗыттағы кесіндісі, ал объективті шындыҗтың кеңістік пен уаҗыттағы ҽрбір кесіндісі ҿзінше 

җайталанбас белгі, сипаттарға ие. Оның җҧрылымы объектілерден, олардың уаҗыт пен кеңістіктегі 
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җалпынан тҧрады. Мысалы, сҿйлеушілерге җатысты ҽлеуметтік, психологиялыҗ, тілдік җҧзырет фактор-

ларын атауға болады.  

Сҿйлеу ҽрекетінде наҗты сҿйлеу жағдаятында бар шынайы дҥниенің объектілері сҿйлесім мазмҧнын-

да җамтылады. Сҿйлеу актісінде уаҗыт, орын, зат, сҿйлеу актісіне җатысушылар сияҗты бейвербалды 

факторлармен җатар, сҿйлеу актілері тҥріндегі вербалды бірліктерге җатысты да сілтемелер жасалуы 

мҥмкін.  

Коммуниканттар арасындағы ҿзара сҿйлеу җарым-җатынасын жҥзеге асыратын жағдаяттар жиынты-

ғы сҿйлеу жағдаяттары деп җарастырылады. Сҿйлеу жағдаяттарының маңызды җызметтері коммуника-

тивтік актінің негізгі классикалыҗ модельдерінде кҿрінеді. Мҧндай модельді Р.Якобсон ҧсынған болатын, 

ол мыналардың функцияларының жиынтығы тҥрінде кҿрінеді: адресант, адресат, мҽнмҽтін, хабарлау, 

байланыс (контакт), код [3, 22]. Ал сҿйлеу жағдаяттарының параметрлері былай кҿрсетіледі: адресант-

адресат; шындыҗтың обьективті фрагменттері бар жағдаят; сҿйлеудің ортаҗтығын җосатын ортаҗ жағдаят; 

ҽлеуметтік, саяси, тарихи-мҽдени ортада ҿтуіне сҽйкес адресаттың җарым-җатынасы. 

Талқылау. Байҗауымызша, комуниканттар арасындағы байланыстың ойдағыдай дамуын җамтама-

сыз етудің толып жатҗан экстралингвистикалыҗ шарттары бар. Мысалы, серіктестің бірі сҿйлеуші 

ретінде, екіншісі тыңдаушы ретінде (немесе алма-кезек) ҿздерінің коммуникативтік рҿлдерін дҧрыс 

атҗара білуге тиісті дағды, білім, біліктілік, ҽрекет, т.б. Коммуниканттардың сҿз саптауы тек жасына ғана 

емес, жынысына, білім деңгейіне, ҿскен ортасына, җызметі, кҽсібіне де байланысты екені тағы бар.  

Коммуникант – белгілі бір ҽлеуметтік жіктің ҿкілі. Адамның дағдылы іс-ҽрекеті немесе ҽлеуметтік 

ҽдебі, оның ішінде сҿз ҽдебі, сол ҽлеуметтік жікке, ортаға лайыҗ болады. Коммуниканттың жас ерекшелігі 

(бала, ересек, җарт), жынысы (ҽйел, ер), мекені (ауыл, җала тҧрғыны), кҽсібі, жҧмысы, отбасы орны (ҽке, 

шеше, ҥй мҥшесі) оның ҽлеуметтік белгілері болып табылады.  

Оҗу ҥдерісінде жағдаяттар екі бҿлікте җарастырылады: оҗу-сҿйлеу жағдаяттары жҽне табиғи жағдаят-

тар. Оҗу-сҿйлеу жағдаяты деп тек җана сабаҗ ҥстінде, сабаҗ таҗырыбына сай сҿйлеуді немесе сҿйлесуді 

туғызатын жасанды жағдаятты айтамыз. Бҧл жағдаяттар сҿйлеу дағдысын жоспарлы тҥрде, лексикалыҗ-

грамматикалыҗ материалдар негізінде дамытуды җамтамасыз етеді. Алайда мҧндай жағдаяттар алдын ала 

жасалған сабаҗ жоспарынан, белгілі бір таҗырып аясынан, белгілі бір лексикалыҗ-грамматикалыҗ 

материалдар шеңберінен шыға алмайды, солар арҗылы шектеліп отырады. Сондыҗтан инофонның сҿйлеу 

дағдысын жан-жаҗты дамытуды толыҗтай җамтамасыз ете алмайды. Осы себептен инофондардың 

диалогтыҗ сҿйлесуін җалыптастыруда табиғи жағдаяттарды да пайдалану җажеттігі туындайды. Мҧндай 

жағдаяттарға кез келген ҿмірлік мҽселелерден туындайтын табиғи жағдаяттар да, кҿзге елестету арҗылы 

пайда болып, сҿйлеу ҽрекетін туғызатындары да жатады. Осылардың җай-җайсысында да сҿйлеу ҽрекеті 

табиғи кҥйінде немесе соған жаҗын җалып отырады. Сондыҗтан сабаҗ ҥстінде кҥнделікті ҿмірде кезде-

сетін табиғи жағдаяттарды оҗыту маҗсаты ҥшін арнайы іріктеп, ҽр таҗырыптың мазмҧнына орайласты-

рып пайдалану җажеттігі туындайды. 

Тіл меңгеру ҥдерісіне җатысты жағдаяттың екі тҥрін атауға болады. Оның біріншісі – дҽрісханадағы 

тіл меңгерту кезінде ҥнемі туындап отыратын табиғи жағдаяттар. В.Л. Скалкин оҗу-сҿйлеу жағдаяттары 

дегенде адамды сҿйлесуге ынталандырушы тілдесім аяларына тҽн болып келетін тҿмендегі топтарды 

былай кҿрсетеді: а) ҿзін җызыҗтыратын адам, нҽрсе, оҗиға туралы сҧрау; ҽ) біреуді бір нҽрсе туралы 

хабардар ету; б) біреудің сҿзіне, пікіріне, я болмаса җандай да бір оҗиғаға, җҧбылысҗа ҿзінің кҿзҗарасын 

білдіру; в) біреу туралы, бірнҽрсе туралы алған ҽсерлерімен, ойына келген пікірлермен алмасу [4, 57]. 

Адресат пен адресанттың тілдесуі җандай да бір орында немесе ғылым тілімен айтсаҗ, кеңістікте 

җандай да бір уаҗытта ҿтеді. Бҧл жерде айтылыс сипаттамасының уаҗыт пен кеңістікке лайыҗталған екі 

аспектісін айырып кҿрсетуге болады. Біріншіден, серіктестер белгілі бір жерде, белгілі бір уаҗытта 

кездесіп сҿйлесуі мҥмкін, сондыҗтан олар сҿйлеу актісінің уаҗыттыҗ-кеңістік җаңҗасын жасайды. 

Екіншіден, серіктестер дҽл сол оҗиға болған жерде, дҽл сол уаҗытта тілдеседі: ҽуежайда, җонаҗҥйде, 

мекемеде, җонаҗта, белгілі бір отбасында немесе таңертең, кешке, кҥндіз, жазда,  сҽрсенбіде, жҧмада, т.б. 

Бҧл жағдаят аясында берілетін оҗиға жоспарын айҗындайды. Осылайша серіктестер санасында кҿптеген 

ҿмірде болып жататын кҿріністер, оларға сҽйкес пайда болатын җоғамдағы сҿйлеу ҽрекеттері деп 

танылған айтылыстар мен дискурстар ҽртҥрлі мҽтіндер жасалады.  

Серіктестер тілдік җатынас кезінде жағдаяттың бірнеше тҥрін пайдаланады. Тіл меңгерту маҗсаттары 

ҥшін тиімді болып Т.Е. Сахарова кҿрсеткен тҿмендегі жағдаят тҥрлерін атауға болады:  

1) Микро жҽне макрожағдаяттар. Бҧлар тҧраҗты жҽне дамушы жағдаяттар деп те аталады. Жағдаят-

тарды тіл меңгерту маҗсаттарына арнап ҿңдеу ісі осы микро жҽне макро жағдаяттар бойынша жҥргізіледі.  
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Микрожағдаят деп орныҗты жағдаятты айтады, оған бір немесе екі-ҥш ҿзара байланысҗан реплика-

дан тҧратын жағдаяттар жатады. Мҧндай жағдаяттарға «җажеттілік жағдаяттары», «толыҗ емес немесе 

белгілі емес аҗпаратҗа җҧрылған жағдаяттар», «байланыс орнату жағдаяттары» жатады. Макрожағдаяттар 

кҿбінесе сыртҗы жағдаяттар ретінде кҿрінеді. Сыртҗы жағдаяттар шартына тҿмендегідей маҗсаттар 

җойылады: мысалы, кҿшеден ҿту, туған кҥн болатын адамның мекенжайын сҧрау, ҿзіне җажетті затты 

сҧрап білу т.б.  

Макрожағдаятта сҿйлеу оҗиғасы кҥрделі мҽселеге җҧрылады. Оҗиға біртіндеп ҿрістеп, дамып отыра-

ды. Бҧған пікірталастар, диссертация җорғау, келіссҿздер жҧргізу, т.б. ауҗымды мҽселелер мысал бола 

алады. Микрожағдаяттар макрожағдаяттың іргетасын җалайды [5, 206-207]. 

2) Табиғи жҽне җиялдан алынған немесе елестетілген жағдаяттар. 

3) Адамның кҿңіл-кҥйіне, сыртҗы жағдайларға байланысты пайда болатын жағдаяттар. 

4) Экстралингвистикалыҗ жҽне лингвистикалыҗ жағдаяттар. 

Бҧған ҧҗсас Е.И. Пассовтың таптастыруын кҿрсетуге болады: 1) табиғи жҽне жасанды жағдаяттар;             

2) тілдік жҽне тілдік емес жағдаяттар; жағдаят кҿлемі жағынан макрожағдаяттар жҽне микрожағдаяттар 

[4, 8]. 

Тіл җатудың тҽртібі җарым-җатынас жағдаятына җарай жҧмсалатын арнайы сҿздер мен тҧраҗты сҿз 

орамдарының жҥйесі арҗылы жҥзеге асады. Җоғам мҥшелерінің арасындағы ҽрбір җарым-җатынас 

жағдаятын җамтамасыз ететін тілдік җҧралдар (арнайы сҿздер мен тҧраҗты тіркестер, грамматикалыҗ 

тҧлғалар т.б.) жҽне олардың синонимдік җатарлары болатыны белгілі.  

Жиі җолданылатын сҿздер мен сҿз тіркестерін орыс тіл білімінде «клишированные речевые единицы» 

деп атайды. «Клишелерді алмастыра отырып сҿйлесу тіл ҥйренушілердің сҿздік җорын жан-жаҗты 

пайдалануға мҥмкіндік береді» [4, 12]. Бҧл мҽселені арнайы зерттеген ғалым – Т.Д. Дудченко. Ол мҧндай 

тілдік бірліктерге мынадай аныҗтама береді: «В качестве единого в рамках нашего исследования мы 

принимаем термин «клише», который определяется нами, как языковой знак в диапазоне словосочетания-

сверхфразовое единство, повторяющейся а речи носителей языка в неизменном или частично измененном 

виде, являющийся выразителем определенного смысла и одновременно уровнем его разрешения» [4, 8]. 

Амандасу, җоштасу, җҧттыҗтау, кешірім сҧрау, ҿтіну, танысу т.б. толып жатҗан ҥйреншікті ҽрі 

җалыпты жағдаяттар да адресат пен адресанттың тілдік бірліктерді таңдауына ҽсер етуші сҥзгі җызметін 

атҗаратын тҥрткі жайт этикет болып табылады. Ол ҽсіресе ресми җарым-җатынаста ерекше ҿзектілікке ие 

болады. Амандыҗ, жҿн сҧрасудан бастап, җоштасуға дейінгі 20-дан астам тҥрлі наҗты жағдаяттарда 

җолданылатын сҿз орамдары бірін-бірі җайталамайды, ҽрҗайсысының ҿзіндік җолдану орыны, жҧмсалар 

жҿн-жобасы бар. Дегенмен серіктестер арасындағы җатынасты типтендіруде этикеттің рҿлі басым. 

Диалог сҿйлеу жағдаятына байланысты җолданылатын этикеттік таңбалардың мағыналыҗ ерекшелік-

тері (кҥнделікті кҿріп жҥргенде, алыс жолдан, ҧзаҗ сапардан келгенде, жасы ҥлкен адамдарға, кҿпшілікке 

җарата салтанатты жағдайда айтылады) жҽне стильдік айырмалары болады (сҿйлеу стилі, кҿтеріңкі, кітаби 

стиль жҽне т.б.). Диалог җарым-җатынастың ҽртҥрлі жағдайына (мекемеде, кҿпшілік алдында, отбасында, 

кҿшеде т.б.) екі жаҗтың арасындағы җатынастың сипатына (ресми, бейресми), екі жаҗтың ҽлеуметтік 

рҿліне (ҥлкен-кіші, бастыҗ-бағынышты, таныс-бейтаныс т.б.) җарай байланыстың белгілі бір реңде 

(тональдыҗта) (ресмилеу-еркіндеу, жатырҗау-жатырҗамау, ҽдепті-ҽдепсіздеу т.б.) ҿтуін реттеп отырады. 

Тілдесуші жаҗтардың білім, тҽрбие деңгейін, мекенін (җала, ауыл), жыныс, жас айырмасын, тҧраҗты емес 

т.б. ҽлеуметтік рҿлдеріне тҽн белгілерін есепке алып отыру сҿздің ҽлеуметтік җырларын аныҗтайтын 

шамалар болып табылады.  

Коммуниканттар арасындағы байланыстың орнауын, ҥзіліп җалмауын, саҗталуы, нығаюын жағдаят-

тыҗ байланыс җызметін амандыҗ сҧрау, җоштасу, сияҗты таҗырыптыҗ топҗа жататын единицалар 

атҗарып, җамтамасыз етеді. 

Адресат пен адресант арасындағы җарым-җатынастың типтік тҥрі (ҥлкен-кіші, ресми-бейресми т.б.) 

айҗындалады. Олар туыстыҗ җарым-җатынасҗа, таныс-бейтанысҗа, тҥрлі ҽлеуметтік тип пен ресми-

бейресмилік жағдайға байланысты җҧбылып отырады. Жағдаят арҗылы диалогтыҗ сҿйлесуде  адресат пен 

адресанттың арасындағы җарым-җатынас реттеліп отырады.  

Аталған жҧмыстар студенттердің білімін кҿтеріп, сҿйлеуге, тыңдауға  ынталандырады, сонымен 

җатар, студенттердің ҿздерінің мҥмкіндіктеріне сенімін нығайтады.     

Қорытынды. Сонымен бірге, тілді екінші немесе шет тілі ретінде меңгеруде жағдаяттар тҥрлері 

маңызды орын алады деп җорытындылауға болады. Яғни,  тіл меңгеру сабағында жағдаяттың бірнеше 

тҥрін белсенді тҥрде җолдану студент ҽрекетін белсендіру, оҗу материалын, оҗыту ҽдістері мен тҽсілдерін 

жетілдіру сияҗты негізгі педагогикалыҗ мҽселелерді іске асырады. Жалпы сабаҗта җолданылатын 
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жағдаяттар тҥрлері  ҧжымдыҗ іс-ҽрекет жҥйесі арҗылы жеке тҧлға белсенділігін арттыруға негізделген, 

берліген материалды жылдам ҽрі сапалы меңгертуге бағытталған, ерекше ҥлгіде ҧйымдастырылған тілдік 

җатынасты жҥзеге асырушы болып табылады. 

Жағдаят тҥрлері арҗылы тіл меңгеру тіл ҥйренушілер айналасымен, сонымен бірге тіл иесі 

ортасымен, тілдік орта, җоршаған оҗу ортасымен, ҿзара ҽрекет етуде жҥзеге асады.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ  КОНЦЕПТА  «БРЕКЗИТ»  В  РЕЧАХ  ТЕРЕЗЫ  МЭЙ 
 

Аннотация 

В последние годы концепт является одним из основополагающих понятий в соотношении языка и 

культуры и используется с такими понятиями, как ''дискурс'', ''языковая картина мира'', ''когнитивная 

составляющая'' и т.д. Статья выполнена в русле современного когнитивного подхода к языку, который 

рассматривает язык не просто как знаковую систему, а ключ к пониманию процессов человеческого 

сознания и мышления. Целью данной статьи является провести анализ и выявить особенности 

репрезентации концепта ―Брекзит‖ в речах Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В 

исследовании использованы качественные методы исследования, которые представляют собой 

неформализованный сбор данных с использованием полевых методов и нестандартизированной формой 

их анализа, позволяющий получить подробную информацию о психологии потребителя, его ценностях, 

мировоззрении, глубинных мотивах поведения 

Ключевые слова: дискурс, языковая картина мира, когнитивная составляющая, концепт, Брекзит 
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REPRESENTATION OF THE BREXIT CONCEPT IN THERESA MAY'S SPEECHES 
 

Abstract 

Nowadays the concept is one of the fundamental concepts in the relationship of language and culture and is 

used with such meanings as "discourse", "language picture of the world", "cognitive component", etc. The Article 

is made with the modern cognitive approach to language, which considers language not just as a sign system, but 

as the key to understand the processes of human consciousness and thinking ability. The purpose of this article is 

to analyze and identify the features of the representation of the concept "Brexit" in the speeches of British Prime 

Minister Theresa May. The study uses qualitative research methods, which are non-formalized data collection 

using field methods and non-standardized form of their analysis, allowing to obtain detailed information about the 

psychology of the consumer, his values, worldview, deep motives of behavior 

Key words: discourse, language picture of the world, cognitive component, concept, Brexit 
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ТЕРЕЗА МЕЙ ТІЛІНДЕГІ "БРЕКЗИТ" ТҦЖЫРЫМДАМАСЫ 

 

Аңдатпа 

Соңғы жылдары концепт тіл мен мҽдениет арасындағы негізгі тҥсінік жҽне ''дискурс'', ''ҽлемнің тілдік 

белгісі'', ''когнитивті җҧрастырушы'' т.с.с. тҥсініктермен җолданылады.  Маҗала тілдің заманауи когнитивті 

тҽсілдемесі бағытында, тілді таңбалы жҥйе ретінде ғана җарастырмайтын , сонымен җатар адамның сана-

сезімі мен ойлау барысын тҥсінуге деген кілт негізінде орындалған. Талдау маҗсаты – Ҧлыбритания 

Премьер-министрі Тереза Мэйдің сҿйлеуіндегі ―Брекзит‖ концептінің ерекше репрезентациясының  ерек-

шелігін айҗындау жҽне талдау болып табылады. Зерттеуде җырдың ҽдістерін җолдануда нысандандырыл-

маған терілген деректер зерттеудің сапалы ҽдістері болып табылады жҽне тҧтынушының психологиясы 

туралы, оның җҧндылығы, дҥниетанымы, терең мотивті мінез-җылыҗтары жайлы жан-жаҗты аҗпарат 

алуға рҧҗсат ететін талдаудың  стандартталмаған пішіні җолданылған. 

Кілт сӛздер: дискурс, ҽлемнің тілдік бейнесі, когнитивті җҧрастырушы, концепт, Брекзит 

 

Введение. В последние годы в когнитивной лингвистике все большее внимание уделяется 

соотношению языка и культуры, при этом концепт является одним из основополагающих понятий в 

данной сфере [1].  

―Концепт'' используется с такими ключевыми понятиями, как ''дискурс'', ''языковая картина мира'', 

''когнитивная составляющая'' и т.д. (Матвеева Д.С., 2010). Данная категория фигурирует в исследованиях 

психологов, филологов, культурологов, лингвистов и активно функционирует в научном обиходе (см. 

труды И.А. Стернина, Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Е.С.Кубряковой, С.А. Аскольдова, В.Н. Телия, 

А.А. Залевской, М. Пименовой, Ю.С. Степанова. В.Ю. Апресяна, В.И. Карасика, С.Г. Воркаче,                          

З.Д. Поповой, Д.С. Лихачева и др.) 

Несмотря на прочное утверждение данного термина в науке, все же еще нет точного, однозначного 

определения этого понятия.  Например, Н.Д. Арутюнова определяет концепт как понятие обыденной 

философии, являющееся результатом взаимодействия ряда факторов, таких как национальная традиция, 

фольклор, религия, идеология, жизненный опыт, образы искусства, ощущение и система ценностей. 

Концепты образуют ''своего рода культурный слой, посредничающий между человеком и миром‘‘ [2, 11]. 

Согласно Е.С. Кубряковой, концепт - это «оперативная содержательная единица памяти, ментального 

лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в 

человеческой психике. Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует 

человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов 

всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких ''квантов» знания" [3, 245]. 

По мнению А.А. Залевской, представителя психолингвистического направления, концепт – это 

''спонтанно функционирующее в познавательной и коммуникативной деятельности индивида базовое 

перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера, подчиняющееся законо-

мерностям психической жизни человека и вследствие этого по ряду параметров отличающееся от 

понятий и значений как продуктов научного описания с позиции лингвистической теории'' [5]. 

А. Вежбицкая трактует концепт как объект из мира ''Идеальноe'', имеющий имя и отражающий 

определенные культурно-обусловленные представления человека о мире ''Действительность'' [4, 780]. 

Ангелова М.М.  рассматривает концепт ''как ментальное образование высокой степени абстрактности 

связан преимущественно именно со словом. Из этого следует, что он включает в себя помимо предметной 

отнесенности, всю коммуникативно значимую информацию'' [5, 10]. 

Методика. Статья выполнена в русле современного когнитивного подхода к языку, который 

рассматривает язык не просто как знаковую систему, а ключ к пониманию процессов человеческого 

сознания и мышления. Целью данной статьи является провести анализ и выявить особенности 

репрезентации концепта ''Брекзит'' в речах Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. 

В своем исследовании мы склоняемся к определению концепта Н.Д. Арутюновой, так как тоже 

воспринимаем данное понятие как философскую категорию, основанную на взаимодействии языка, 

национальных традиций, фольклора, религии, идеологии, жизненного опыта, образов искусства, 
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мироощущения и системы ценностей, которая определяет идентификацию и самоидентификацию  

человека в сложном и многогранном мире.    

Понимание концептуальной картины мира актуально тем, что в современных условиях, – это 

инструмент для реализации успешных международных коммуникаций на политическом, экономическом, 

культурном уровне. 

В исследовании использованы качественные методы исследования, которые представляют собой 

неформализованный сбор данных с использованием полевых методов и нестандартизированной формой 

их анализа, позволяющий получить подробную информацию о психологии потребителя, его ценностях, 

мировоззрении, глубинных мотивах поведения. 

Обсуждение. 23 июня 2016 года в Великобритании появился неологизм, новый концепт – «Брекзит», 

образованный из слов  ''Britain'' и ''exit'', что обозначает выход Великобритании из Евросоюза. Данное 

понятие следует считать новым, поскольку оно не существовало до тех пор, пока не начался разлад в 

политике членов Евросоюза. Это новая философская категория, обусловившая появление новой лексемы, 

которая была включена в Оксфордский словарь со значением: «The withdrawal of the United Kingdom from 

the European Union‖ - ‗the report warned that Brexit would reduce the EU's potential GDP‘, 

 as modifier ‗‘she told the news conference she wanted Brexit negotiations to go smoothly‘‘, 

 ‗‗Whilst 3 million jobs may or may not depend on our trade with the EU, relatively few would be lost 

through a Brixit‘‘, 

 ‗‘Brexit then becomes an accepted fact, even before any in-out referendum is held‘‘, 

 ‗‘If Brexit is not to happen, then Europe needs to send this message quickly, clearly, and in a way that is 

somehow palatable to a country that doesn't want to listen‘‘, 

 ‗‘Even though economists said that Brexit was costly and unlikely, they reckoned a Conservative election 

win was on the cards‘‘, 

 ‗‘As the Brexit debate has engulfed the island nation, political and business notables are queuing to take 

their stance on the issue‘‘, 

 ‗‘A Brexit deal would be struck from weakness: they take 40% of our exports, we import just 7% of 

theirs‘‘. 

 ‗‘Setting the course for a Brexit in the general election would weaken the EU‘‘, 

 ‗‘That means the Conservatives risk presiding over a Brexit and the break-up of the United Kingdom 

within five years‘‘, 

 ‗‘Brexit fears have been heightened by a summit on the European Union budget, which started today in 

Brussels‘‘, 

 ‗‗The public, according to polls, don't trust statistics suggesting a "Brexit" might lose 3m jobs‘‘ (BBC 

News, 2016). 

Следовательно, сегодня есть все основания говорить о формировании нового концепта ―Brexit‖. 

Подчеркнем, что данный концепт поддерживается такими ключевыми словами, как ‗‘reduce the EU's 

potential GDP‘‘, что в переводе означает ‗‘уменьшить потенциал ВВП ЕС‘‘, ‗‘to go smoothly‘‘ – ‗‘выйти 

гладко‘‘, ‗‘would be struck from weakness‘‘ – ‗‘будет заключена из-за слабости‘‘, ‗‘break-up‘‘ – ‗‘развод‘‘.   

Обращает на себя внимание тот факт, что данный концепт отражает не только стремление Велико-

британии к независимости от Евросоюза, но и объясняет причину данного явления: ''A Brexit deal would 

be struck from weakness'' -   Великобритания, экономика которой составляет около 15% всей экономики 

ЕС, вынуждена "кормить" менее развитые европейские страны, а также принимать у себя мигрантов, 

"забирающих" рабочие места у жителей Королевства, брекзит, по мнению британцев, поможет решить 

эту проблему [6]. 

При этом Великобритания открыто заявляет о желании выстроить добрососедские экономические и 

политические отношения с Евросоюзом, при всей своей самостоятельности оставаться частью 

Европейского сообщества: В подтверждении будут приведены примеры ниже.  И это тоже – ―Brexit‖. 

Через призму языка данный концепт отражает мировосприятие британцев, особенности культуры и 

стремление к национальной идентификации.  бращение к речам действующего Премьер-министра 

Великобритании госпожи Терезы Мэй определяется тем обстоятельством, что в настоящее время именно 

он является ключевым субъектом в процессе внедрения и развития данного концепта.  Кроме того, 

изучение и лингвокогнитивный анализ речей Премьер-министра Терезы Мэй позволяет выявить корпус 

языковых средств, участвующих в актуализации концепта «Brexit‖. 
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Сегодня «Brexit‖ является основной темой выступлений Терезы Мэй: 

‗‘We believe that it is necessary to agree not only the terms of our exit from the EU, but also the terms of our 

future partnership‘‘; 

‗‘divorce and new relations should be discussed at the same time - that is, in fact, States that the government 

considers it necessary to immediately agree on the terms of exit from the EU, and on future relations‘‘; 

‗‘If we leave the European Union without an agreement, trade relations will be governed by the terms of the 

world trade organization. On security issues, the lack of agreement will mean that our cooperation in the fight 

against crime and terrorism will be weakened‘‘; 

‗‘No deal for Britain is better than a bad deal. We must put our citizens first. There is a certain difficulty in 

what we intend to start discussing, but we must remember that at the heart of our negotiations are the interests of 

all our citizens‘‘;. 

Главный слоган Терезы Мэй – ‗‘either a favorable agreement for us, or nothing‘‘ (BBC News, 2017).   

‗‘We maybe living in the Europe, but we are not leaving Europe. The UK has never totally felt at home 

being in the Europe. And perhaps because of our history and geography. The Europe never felt us like an integral 

part of our national story, in the way it does to say many elsewhere in Europe. But all Europe citizens who have 

made their lives in our country, we want you to stay, we value you and thank you for your contribution to our 

national life‘‘[7]. 

‗‘We are a European country – and proud of our shared European heritage - but we are also a country that has 

always looked beyond Europe to the wider world. That is why we are one of the most racially diverse countries in 

Europe, one of the most multicultural members of the European Union, and why – whether we are talking about 

India, Pakistan, Bangladesh, America, Australia, Canada, New Zealand, countries in Africa or those that are closer 

to home in Europe – so many of us have close friends and relatives from across the world‘‘ [8]. 

‗‘I am going to get on with Brexit, building a better future for this country.  It gives the control of our 

borders, of our money and our laws, that protects jobs, security. Building a strong economy, delivering first-class 

public…and building a country, that truly works for everyone [9]. 

‗‘A little over six months ago, the British people voted for change.They voted to shape a brighter future for 

our country. They voted to leave the European Union and embrace the world. 

And they did so with their eyes open: accepting that the road ahead will be uncertain at times, but believing 

that it leads towards a brighter future for their children – and their grandchildren too. 

And it is the job of this Government to deliver it. That means more than negotiating our new relationship with 

the EU. It means taking the opportunity of this great moment of national change to step back and ask ourselves 

what kind of country we want to be. 

My answer is clear. I want this United Kingdom to emerge from this period of change stronger, fairer, more 

united and more outward-looking than ever before. I want us to be a secure, prosperous, tolerant country – a 

magnet for international talent and a home to the pioneers and innovators who will shape the world ahead. I want 

us to be a truly Global Britain – the best friend and neighbour to our European partners, but a country that reaches 

beyond the borders of Europe too. A country that gets out into the world to build relationships with old friends and 

new allies alike. 

‗‘I want Britain to be what we have the potential, talent and ambition to be. A great, global trading nation 

that is respected around the world and strong, confident and united at home‖ [10]. 

―Our vote to leave the European Union was no rejection of the values we share. The decision to leave the EU 

represents no desire to become more distant to you, our friends and neighbours. It was no attempt to do harm to 

the EU itself or to any of its remaining member states. We do not want to turn the clock back to the days when 

Europe was less peaceful, less secure and less able to trade freely. It was a vote to restore, as we see it, our 

parliamentary democracy, national self-determination, and to become even more global and internationalist in 

action and in spirit‖ (GOV.UK, 2018).  

―We will do everything we can to give you more control over your lives. When we take the big calls, we‘ll 

think not of the powerful, but you. When we pass new laws, we‘ll listen not to the mighty but to you. When it 

comes to taxes, we‘ll prioritise not the wealthy, but you. When it comes to opportunity, we won‘t entrench the 

advantages of the fortunate few. We will do everything we can to help anybody, whatever your background, to go 

as far as your talents will take you‖ 

‗‘As we leave the European Union, we will make Britain a country that works not for a privileged few, but 

for every one of us. That pledge, to the people of our United Kingdom is what guides me in our negotiations with 

the EU‘‘; 
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‗‘We‘d still have to abide by all the EU rules, uncontrolled immigration from the EU would continue and we 

couldn‘t do the trade deals we want with other countries‘‘ [11] - большое количество личных и притяжа-

тельных местоимений (We, you, your, our) в текстах выступлений Премьер-министра свидетельствуют о 

попытке Терезы Мэй представить единое, общее понимание концепта ‗‘Вrexit‘‘, продемонстрировать 

сплоченность нации.   

Результаты. Таким образом, в результате изучения речей Терезы Мэй были выявлены такие 

ключевые понятия восприятия ‗‘Вrexit‘‘ как: future partnership, divorce and new relations, cooperation in 

the fight against crime and terrorism, interests of all our citizens, we are not leaving Europe, never totally felt 

at home being in the Europe, an integral part of our national story, we want European citizens to stay, we 

value you, looked beyond Europe to the wider world, close friends and relatives from across the world, building 

a better future for this country, building a strong economy, first-class public, building a country, that truly 

works for everyone, a brighter future, road ahead, a magnet for international talent and a home to the 

pioneers and innovators, Global Britain, to stop an uncontrolled immigration from the EU.     

Будучи консерватором, Премьер-министр Тереза Мэй идеологически привержена традицион-

ным ценностям и порядкам, социальным и религиозным доктринам. За главную ценность при этом 

принимается сохранение традиций общества, его институтов и ценностей, то есть она хочет сохранить 

культуру и ценности Британцев и развивать страну, не причиняя ущерба культурному коду страны и 

нации, создать лучшее будущее для Великобритании, стать примером на мировом уровне.  

Госпожа Тереза Мэй выделяет 5 основных приоритетов при Брекзите: 

1. A vote to take control of our borders, laws and money, a vote for wider change. 

2. After Brexit both the UK and the EU want to forge ahead with building a better future for our people. 

3. It must protect people‘s jobs and security, to work together to grow our economies and keep our people 

safe. 

4. It must be consistent with the kind of country we want to be (A country that celebrates our history and 

diversity, confident of our place in the world; that meets its obligations to our near neighbours and far off 

friends, and is proud to stand up for its values). 
5. It must strengthen our union of nations and our union of people [12]. 

Заключение. Подводя итого, анализ речи Терезы Мэй показал, что Премьер-министр определяет 

данный концепт только положительно и доброжелательно. Охарактеризовать ее восприятие данного 

концепта можно как ―стремление защитить то ценное, что еще сохранилось в культуре, построить новую 

сильную державу с инновационным подходом и видением, а также остаться друзьями и партнерами со 

странами ЕС и также дальше продолжать плодотворно работать вместе‘‘.   

Однако упорство и способность держать удар в борьбе за государственные интересы, к сожалению, 

не приносят пока свои плоды, учитывая всю сложившуюся ситуацию в королевстве.  У большинства 

общества данный концепт больше определяется со значениями как ―problems‘ –проблемы , ―big changes‖- 

большие перемены, ‗‘inconstancy‘‘-непостоянство,  ‗‘fear of uncertainty‘‘-страх перед неопределенностью, 

‗‘hatred‘‘-ненависть,  ‗‘disputes‘‘- споры, ‗‘instability‘‘-нестабильность, ‗‘losses‘‘-потери, ‗‘nebula‘‘-

туманность, ‗‘no social security guarantees‘‘- нет гарантий социального обеспечения, ‗‘postponement‘‘-

отсрочка, ‗‘parliamentary crisis‘‘-кризис в парламенте, ‗‘eternal brexit‘‘-вечный брекзит. 

В странах Великобритании ежедневно проходят демонстрации противников выхода из ЕС и тех, кто 

за брекзит. Такая затяжная ситуация в стране и политический кризис демонстрирует глубину раскола в 

британском обществе, политической системе и в осознании принадлежности человека к определенному 

обществу и самого ―Я‖. Так как ежедневно происходит множество изменений в ситуации с брекзитом и 

пока все же сложно определить точную дату и методы выхода Великобритании из ЕС, соответственно 

также будет некорректно определять окончательное значение данного концепта, учитывая разность 

восприятия разными сторонами общества. 
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TRILINGUAL  EDUСATION  DEVELOРMENT  IN  KAZAKHSTAN 
 

Аbstrасt 

The introduction of innovative methods of teaching English becomes relevant and is of great practical 

importance. The skillful combination of traditional teaching methods with modern technology capabilities helps to 

make the atmosphere in the classroom creative and increases the motivation of students. The main obstacles to the 

successful implementation of the educational process simultaneously in the state, English and Russian languages 

are the poor quality of the language base of students, the low amount of time devoted to learning a foreign and 

native language, as well as the inability to organize sufficient practice of a spoken foreign language. The increase 

in the educational base of teachers, the bias in the educational program of students and students towards learning a 

foreign language at the moment do not bring sufficient, expected results. The article provides a brief overview of 

the problems of the development of three-lingual education in Kazakhstan. 
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ҚАЗАҚСТАНДА  ҤШТІЛДІ  БІЛІМ  БЕРУДІ  ДАМЫТУ 

 

Аңдатпа 

Ағылшын тілін оҗытудың инновациялыҗ ҽдістерін енгізу ҿзекті болып табылады жҽне практикалыҗ 

маңызға ие болады. Җазіргі заманғы технологиялыҗ мҥмкіндіктері бар дҽстҥрлі оҗыту ҽдістерінің ҥйлесімі 

ҥйірмедегі шығармашылыҗ ахуалды җалыптастыруға жҽне студенттердің ынталылығын арттыруға 

кҿмектеседі. Оҗу ҥдерісін мемлекеттік, ағылшын жҽне орыс тілдерінде сҽтті жҥзеге асырудың басты 

кедергісі - студенттердің тілдік базасының сапасы тҿмен боп, шетелдік тілін жҽне ана тілін ҥйренуге 

арналған уаҗыттың тҿмендігі, сондай-аҗ ауызекі тілдің жеткілікті тҽжірибесін ҧйымдастыруға җабілет-

сіздігі. Оҗытушылардың білім беру базасының кҿбеюі, оҗушылар мен студенттердің білім беру бағдар-

ламасында шет тілін ҥйренуге деген кҿзҗарасы жеткілікті, кҥткен нҽтижелерді бермейді. Осы маҗалада 

Җазаҗстандағы ҥш тілдік білім берудің даму проблемалары туралы җысҗаша шолу берілген. 

Кілт сӛздер: арнайы маҗсаттағы ағылшын тілі, аҗпараттыҗ-коммуникациялыҗ технологиялар, 

мультимедиялыҗ технологиялар, вебквест, жоғары кҽсіби білім.  
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РАЗВИТИЕ  ТРЕХЯЗЫЧНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация 

Внедрение инновационных методов преподавания английского языка становится актуально и имеет 

большое практическое значение. Умелое сочетание традиционных методов обучения с современными 

возможностями технологии помогает сделать атмосферу в аудитории креативной и повышает мотивацию 

студентов. Основные препятствиями для успешного внедрения образовательного процесса одновременно 

на государственном, английском и русском языке являются низкое качество языковой базы учащихся, 

низкое количество времени, уделяемое для изучения иностранного и родного языка, а также 

невозможность организовать достаточную практику разговорного иностранного языка. Повышение 
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образовательной базы преподавателей, уклон в образовательной программе студентов и учащихся в 

сторону изучения иностранного языка в настоящий момент не приносят достаточных, ожидаемых 

результатов.В статье дан краткий обзор проблем развития трехязычного образования в Казахстане. 

Ключевые слова: английский для специальных целей, информационно- коммуникативные 

технологии, мультимедийные технологии, вебквест, высшее профессиональное образование. 

 

The introduction. The рolitiсal, teсhnologiсal, eсonomiс and soсial realities of the modern world have led to 

more сontaсt between more рeoрle of different linguistiс and сulturalbaсkgrounds than ever before, сreating the 

need for new рoliсies on different levels and in different fields. One suсh field is eduсation, and where language 

works a сruсialрart. 

Сonсerningthis, our Рresident, N.A. Nazarbaev, said: «To be suссessful a modern Kazakh рerson is required 

to know three languages». 

For suссessful imрlementаtion of the requirements of the stаte eduсаtionаl stаndаrd, а different аррroасh to 

the study of а foreign lаnguаge is needed. 

Modern reseаrсh shows thаt the sрreаd of multilinguаlism in the world is а nаturаl рroсess, сonditioned by 

rаdiсаl сhаnges in the eсonomy, рolitiсs, сulture аnd eduсаtion. Multilinguаlism сontinues to be the рredominаnt 

сhаrасteristiс of modern stаtes, not only beсаuse of mere рrаgmаtism (а multilinguаl eсonomy is develoрing in 

the globаlizing world), but аlso beсаuse of the intensifying integrаtion аnd migrаtion рroсesses. Thus, mаstering 

severаl foreign lаnguаges is а sustаinаble need of modern soсiety. 

It is imрortаnt to note the feаtures of multilinguаl eduсаtion in terms of inсlusiveness. The first is sustainable 

develoрment, tаking into ассount the рlаnetаry boundаries. Seсond - inсlusiveness is аssoсiаted with the сonсeрt 

of «аll inсlusive». In the eduсаtion system, this word is аssoсiаted with the involvement of рeoрle with sрeсiаl 

eduсаtionаl needs in the soсiety. Nevertheless, this is not асomрlete ideа of inсlusiveness аnd inсlusion in generаl. 

In аddition, there is а different meаning to the term «inсlusion», it is the need to involve the generаl рoрulаtion, аll 

without exсeрtion, in аny develoрment рrogrаm. Simрly рut, inсlusion - equаl oррortunities аnd relаtionshiрs. For 

exаmрle, inсlusion in eduсаtion seeks to develoра methodology аimed аt individuаlity аnd reсognizing thаt аll 

сhildren аre individuаls with different leаrning needs. Inсlusive eduсаtion is trying to develoраn аррroасh to 

teасhing аnd leаrning thаt will be more flexible to meet different leаrning needs. Thus, multilinguаl eduсаtion саn 

аlso be viewed аs аn effeсtive meаns of ensuring inсlusiveness both of eduсаtion itself аnd of eduсаtion. 

Methods. The formation of the national education system, which is based on the idea of continuity and 

continuity of education, requires cardinal changes in the system of raising the qualifications of educators. 

How much teachers are prepared for their profession is the most important indicator of the quality of 

education. To ensure the preparedness of teachers for solving problems and problems of a changing world means 

giving them specific knowledge of the subject, effective teaching practice, understanding of technologies and the 

opportunity to work with other teachers, parents, the society. 

The teacher is the main subject of the education system therefore the successful professional formation and 

development of the teacher's personality should become a priority direction of the state education system and 

educational institutions. Reforming the system of professional development of teachers has caused the emergence 

of a number of studies aimed at improving the quality of education, personal and professional development of 

specialists main social and economic problems for the benefit and in the name of the individual. 

The need for constant actualization of the knowledge obtained as a result of education, caused by inability to 

work qualitatively, to solve unforeseen and increasingly complicated social and professional tasks in the course of 

labor activity, caused the emergence of various forms of organized post-graduate education. Along with the 

organized, publicly managed sector, various types and ways of informal parallel education and self-education 

have emerged, designed to compensate to a certain extent for the shortcomings of the established system and its 

result - people's dissatisfaction with their socio professional status and quality of life. 

Simрleсommuniсation skills, suсh as the ability to hold a basiссonversation with a shoрkeeрer, may hide a 

сhild'slaсk of рrofiсienсy or inexрerienсe in a language that is neсessary to meet the сognitive and aсademiс 

demands of the сlassroom. The distinсtion lies between BasiсInterрersonalСommuniсation Skills (BIСS) and 

СognitiveAсademiс Language Рrofiсienсy (СALР). Both language рhenomena need an integrated language 

framework that will serve as a basement for adequate inрuts to teaсhers and learners. [1] 

Рuрils must aсquire knowledge of сurriсular subjeсt and seсondly develoр their сomрetenсy ina language 

other than the language of instruсtion. 

Results. Thesubjeсt of study is teaсhing a рolylinguism in рrimary and seсondarysсhools of Kazakhstan. 
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Some tea сhersрrovideсonsiderablesuррort  to сommuniсation with students, using рlentyofbody language, 
рointing to objeсts, using eye сontaсt, head nods, hand gestures,intonation and smiles to exрlain and motivate. 
Some give рlenty of сlues and сues to helр students understand the material. 

This is сalledсontext-embedded сommuniсation. Some teaсhersсommuniсate without relying solely on words. 
They use objeсts, demonstrations, сonсreteexamрles, illustrations, рiсtures and graрiсs to сonveymeaning. [2] 

Other teaсhers tend to rely on words alone. Сhildren are given work сards or word books and exрeсted to rely 
solely on them to understand how to рroсeed. This is сalledсontext-reduсedсommuniсation. There are very few 
сues and сlues as to the meaning being transmitted. The oral or written words of the sentenсe stand alone in 
сonveying its meaning. There are may be subtlety and рreсision of meaning in the teaсher'svoсabulary, whiсh 
eludes the student. 

A different dimension of сlassroomсommuniсation relates to the thinking demands made of the сhild in 
сommuniсation. Sometimes the сognitiveсomрlexity of mathematiсs and sсienсe, reading or writing, may be 
highly demanding for the сhild. The level of рerformanсe is ever сhallenging. A сhild must рroсess information 
quiсkly. This is сalledсognitively demanding сommuniсation. [3] 

At the other end of the sрeсtrum is сognitively undemanding сommuniсation. Here language is 
suffiсientlysimрle to enable understandable сlassroomexсhanges and understanding of the сurriсulum. If 
simрleinstruсtions are given, the рroсessing of information by the сhild may be relatively simрle and 
straightforward. Thus, Basiсinterрersonalсommuniсation skills (BIСS) are сontext-embedded, сognitively 
undemanding use of a language. Сognitively and aсademiсally more advanсed language (СALР) is the ability to 
сommuniсate in the сontext-reduсedсommuniсation and сognitively demanding situations. [4] 

This сognitively and aсademiсally more advanсed language is aсhieved by teaсhing through сontent 
language integration. The term emрloyed in the рresent volume is Сontent and Language Integrated Learning 
(СLIL), whiсh has established itself as an umbrella label in Euroрe and elsewhere over the last years. 

Discussion.  Most сountries have introduсed legislation to establish СLIL, or broadened рrovision of this 
kind sinсe the beginning of the 1990 s. The distinсtive feature of suсhрrovision is that рuрils are taught different 
subjeсts in the сurriсulum in at least two languages. Generally, the latter сorresрond to the offiсial State language 
and a target language. 

Сooрerative Learning Researсh done by Shaw suggests that сooрerative learning offers students the 
oррortunity for greater рartiсiрation and use of the target language in less stressful сirсumstanсes. Arrangements 
that allow students to share resрonsibility and work together to сomрlete tasks are extensively used to interaсt, 
share ideas, test hyрotheses, and сonstruсtknowledge together in a low-risk forum. [5] 

There are obvious obstaсles that we сameaсross while рlanning and organizing our СLIL lessons. They were 
as following: Trilingual Eduсation needs additional exрenditure; Сlassroomfaсilities; Available teaсhing staff; 
Teaсherdeveloрmentрrograms; Teaсher negotiation; Aррroaсh and methodologiсalshift; Teaсherinteraсtion& 
teamwork. 

СLIL tyрeрrovision requires of the teaсhersresрonsible for it – and this is their сommondistinсtive attribute – 
the ability to teaсh one or more subjeсts in the сurriсulum in a language other than the usual language of 
instruсtion and thereby teaсh that language itself. Suсhteaсhers are thus sрeсialists in two resрeсts. 

It means that one of the aims is to identify that teaсhers do indeed рossess the neсessary language 
сomрetenсe and teaсhing and methodologiсal skills, as well as a good knowledge of the non-language subjeсt to 
be taught. [6] 

Thetrilingualeduсation in рraсtiсe, analyses the existing trilingual eduсationрroblems in Kazakhstan. For the 
рresentрeriod, сertainnumbers of exрerimentalsсhools are taught aссording to Trilingual СurriсulumСlasses. 

Aссording to SрeсialTeaсhingСurriсulumdeveloрed for сertainsubjeсts taught in Сontent Language 
Integration (СLIL) lessons. There is a hard СLIL – subjeсtteaсhersteaсh Biology, Math, Сhemistry, and Рhysiсs 
in English, and a soft СLIL – English teaсhersteaсhсurriсulumsubjeсts in English. 

Following results were aсhieved while using Сontent Language Integration сurriсulum. 
1. СLIL сreatesсonditions for naturalistiс language learning. СLIL is thus seen as an oррortunity for 

imрorting an element of ‗learning the language in the street‘ into formal eduсation. A seсond major argument 
revolves around the рurрose and the meaning of language use in the сlassroom. It is true that learning about 
geograрhy, sсienсe or history in the СLIL сlassroom gives the use of the foreign language a рurрose over and 
beyond learning the language itself. [7] 

2. Next сontribution of СLIL is that teaсherрresentations are missing, i.e. extended teaсhersрeeсhes, also 
сalled ‗leсturing‘. This absenсe of teaсher monologue and teaсherdominanсe 

3. The third рositive result is that is more сonversational symmetry in СLIL сlasseswasaсhieved, with 
students having ―more sрaсe for interaсtion. Students сan be seen to soсialize students into subtly different 
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identities as users of the target language, affording them with learning oррortunities regarding the target language 
whiсh are qualitatively different than the ones routinely met in EFL lessons. 

4. The imрliсations of the study at sсhool were as сonsideringstudentsbehavior in different situations. Two 
сlasses of seven grade students were taken for investigation for the рresentрurрose. They were to watсha video 
lasting 5 minutes, being a bit ambiguous in meaning. Students attendingСLIL lessons foсus on рossibleoutсomes 
of рeoрle‘saсtions, while students who don't have СLIL lessons рay attention more to the aсtion itself. 

5. We hyрothesized that students in СLIL сlassrooms would have bigger reсeрtive and 
рroduсtivevoсabularies than those in mainstream eduсationbeсause of the larger amount of foreign language inрut 
that is available in СLIL. The voсabularies were studied from the рersрeсtives of reсeрtive and рroduсtive 
knowledge and word frequenсy. СLIL learners turned out to know sрeсifiсvoсabulary rather than their 
sсhoolmates studying in сlasses without СLIL lessons. Sрeсifiс target language terminology is a 
signifiсantсontribution to inсrease of target language lexiсon. 

6. Instruсtionalaррroaсh is the most effeсtive with seсond language learners. As СLIL is based on 
instruсtional language teaсhing, it helрs to develoр oral сommuniсation skills.  

7. Being a universally reсognized though teaсhing СLIL means using diverse methods and forms of 
сlassroomрraсtiсe, and imрliсation of сollaborativeteaсhing. 

8. СLIL inсreases learners‘ motivation. Students tend to hurry to СLIL lessons, and are always eager to be 
involved in different aсtivities at the lesson. 

Conclusion.Teaсhing foreign languages at the university has always been distinguished by a variety of 
methodologiсalaррroaсhes. In reсentdeсades, linguists and methodologists have shown great interest in the 
subjeсt-linguistiсaррroaсh in teaсhing foreign languages. In the light of the сurrent trends in the exрansion of 
interсultural dialogue and the globalization of the eduсationalsрaсe, the study of the language is of 
рartiсularrelevanсe, oriented to its рraсtiсalaррliсation: a student-foreigner needs not just the mastery of the 
language in everyday, everyday сommuniсation, but, above all, his use in the рrofessionalsрhere of 
сommuniсation : An effeсtivesearсh for neсessarysсientifiс literature on the sрeсialty, рreрaration of abstraсts and 
reрorts on sсientifiсtoрiсs, сommuniсation with сolleagues, etс. All this is A strong motivating faсtor in learning a 
foreign language. 

T.Hutсhinson and A.Waters suggested the method of English language teaсhing (ESР) with the use of texts 
by sрeсialtyрroved to be quite effeсtive and exрedient, but to a large extent it foсused attention on the 
linguistiсAsрeсt. The idea of natural language aсquisition, рroрosed by S.Krashen, reinforсes this teсhnique, 
based on the thesis that the best way to learn a language is to use it in "meaningful" рurрoses. 

Another teсhnique that synthesizes these рostulates was the СLIL (Сontent and Language Integrated 
Learning) methodology, рroрosed in 1996 by a grouр of Euroрean linguists (UNIСOM, University of Jyvaskyla). 
The methodology of subjeсt-language integrated eduсation is widely and suссessfullyрraсtiсed in many Euroрean 
universities and is aimed at both teaсhing the language and maintaining the subjeсt. СLIL is an 
eduсationalaррroaсh in whiсhсertainsсientifiсdisсiрlines or seрarateseсtions are taught through a foreign language 
with a double рraсtiсaloutрut, namely: by studying the сontent of a рartiсulardisсiрline in сonjunсtion with the 
simultaneous imрrovement of a foreign language [8]. 
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SPEAKING SPEECH AND CULTURE OF COMMUNICATION OF THE MODERN STUDENT 
 

Abstract 

This article is devoted to such problems as the speech of a young modern society, the importance of verbal 

communication for the formation of a person as a full-fledged person, and mastery of speech etiquette in various 

situations.The authors of the article have raised the issue of studying native and non-native languages and, as a 

result, the method of studying them at a higher educational institution, relying on fundamental research of Kazakh 

and foreign scholars in the field of linguistics, as well as on their own knowledge and experience of teaching both 

traditional, and new linguistic disciplines, conclusions were drawn regarding modern linguistic culture. 

Keywords:culture, speech, speech etiquette, student, speech behavior, language, vocabulary. 
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ҚАЗІРГІ СТУДЕНТТЕРДІҢ СӚЙЛЕУ ЖӘНЕ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘДЕНИЕТІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл маҗала җазіргі заманғы җоғамның сҿйлеуі, адамның толыҗҗанды адам ретінде җалыптасуы ҥшін 

ауызша җарым-җатынастың маңыздылығы, ҽртҥрлі жағдайларда сҿйлеу этикетін меңгеру сияҗты 

мҽселелерге арналған. Маҗаланың авторлары отандыҗ жҽне ана тілдерін оҗып-ҥйрену мҽселесін жҽне 

соның нҽтижесінде жоғары оҗу орнында оҗыту ҽдістемесі лингвистика саласындағы җазаҗ жҽне шетел 

ғалымдарының іргелі зерттеулеріне негізделген, сондай-аҗ ҿздерінің білімдері мен тҽжірибесін җазіргі 

деңгейге кҿтерді, дҽстҥрлі жҽне жаңа лингвистикалыҗ пҽндер, заманауи тілдік мҽдениеті бойынша 

җорытындылар жасалды. 

Кілт сӛздер: мҽдениет, сҿйлеу, сҿйлеуэтикеті, студент, сҿйлеу ҽрекеті, тіл, лексика. 
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РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена таким проблемам, как речь молодого современного общества, значение 

речевой коммуникации для становления человека как полноценной личности, владение речевым 

этикетом в различных ситуациях. Авторы статьи подняли на новый, более современный уровень, вопрос 

изучения родного и неродного языков и, как следствие, методику их изучения в высшем учебном 

заведении, опираясь на фундаментальные исследования казахстанских и зарубежных ученых в области 

языкознания, а также на собственные знания и опыт преподавания как традиционных, так и новых 

лингвистических дисциплин, были сделаны выводы относительно современной языковой культуры. 

Ключевые слова: культура, речь, речевой этикет, студент, речевое поведение, язык, лексика.  
 

 

 

 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

197 

Our speech is the most important part of not only ours. 

behavior, but also our personality, our soul, mind, 

our ability not to be influenced 

environment, if it  «delays». 

                                                                                             D.S. Likhachev 

 

Introduction. Intensive development of verbal communications characterizes society in the modern world. 

Along with the emergence of new technologies, various types of speech communications appear, as a result of 

which we can observe the emergence of both new communicative genres and new academic disciplines focused 

on studying and raising various levels of culture, including linguistic. The second half of the last century in the 

field of studying Russian was marked by the appearance of the following language disciplines: ―Culture of 

Speech‖, ―Stylistics‖, ―Speech Etiquette‖, ―Psycholinguistics‖, ―Professionally Oriented Russian Language‖ and 

many, many others. 

Guided by knowledge in the field of Russian stylistics, linguists traditionally distinguish five functional styles 

of speech, four of which, by definition, are bookish: journalistic, scientific, official business and artistic, and the 

fifth is conversational. Let us dwell in more detail on the latter. So what is a conversational style of speech, and 

what are its features? The basis of the colloquially everyday style, like the books we have designated, is mostly 

neutral or, as it is otherwise called, inter-style vocabulary, which certainly gives it the right to function in all styles 

of speech without any restrictions. The peculiarity of this style is the presence of specific language means, such as: 

phonetic, lexical, morphological and syntactic. 

For us, teachers of linguists, all aspects are undoubtedly important, but in this article we will focus on two 

levels in more detail: phonetic and lexical. 

Method. The main methods of work are: analysis of the specialized literature in this field, where the works of 

Soviet and modern teachers are reviewed; the method of observation allowed us to evaluate the learning process 

and students' speech culture based on personal experience.  

The great teacher of the twentieth century, Anton Semenovich Makarenko, said: The teacher cannot help but 

play ... I became a real master when I learned to say the phrase‖ come here with fifteen or twenty shades, when I 

learned to give twenty nuances in the formulation of faces, figures, voices …‖ [1, 250]. Based on the above, we 

can argue that both verbal and non-verbal means of communication are important in colloquial speech, while at 

the phonetic level we distinguish the following processes: diverse intonation in different situations, reduction of 

vowels (weakening of the sound of vowels in an unstressed position) [2, 160], for example: the words ―threshold‖, 

―holy‖, ―medal‖ are pronounced as [n ^ rock], [sv'ietOi], [midal '] and many others, pronunciation of words, for 

example : now [sh'as], hello [(h) dras't'i], that [cho], today [s'odn'a], etc. 

Conversation is used in everyday, everyday communication. As a rule, such speech is characterized by ease, 

unpreparedness, informality, emotionality, and has both a monologue and a dialogic form. Subjects of 

conversations can be diverse - this means that one should not mistakenly reduce the conversational style only to 

the topics of a domestic nature; here one can also include family conversations about art, sports, science, where all 

the conversations are in an environment that is conducive to informal communication. At the same time, we can 

talk about the ease and unpreparedness of speech, if the topic of conversation is related to the working activities of 

the speakers, therefore it is allowed to use other types of vocabulary, including professional, scientific, etc. 

The normalized Russian literary language and our colloquial speech are two mini-systems within one large 

layer - the literary language. 

Result. In the course of our research, the following results were obtained: a characteristic feature of 

colloquial speech is the diversity of its own lexical and grammatical features. Here we can see the most varied 

lexical groups of words both in thematic and stylistic terms: it is neutral vocabulary: sky, society, people, walking, 

beautiful, etc., book vocabulary: admiration, monument, pride, impeccably, cry, etc.., terminology: syntax, suffix, 

morpheme, scalpel, suspension, injection, etc., words of foreign origin: fast food, blinds, boutique, price, luxury, 

rendezvous, selfie, interview, etc. Are not uncommon and common vernacular elements: sleep, want, here, otshit, 

bullshit, lousy, cheat, etc., also slang: dorm, coolly, mower, hickey, wheelbarrow, loot, tusit, rags, etc. All this is 

due to many factors, at the head of which, of course, is the thematic variety of conversational speech, which, as 

mentioned above, is not limited to household conversations and general replicas. It is worth paying attention to the 

fact that the spoken language is carried out, as a rule, in two intonations - serious and playful, and it is in a playful 

manner that the use of the whole variety of linguistic elements is allowed. 

Speaking about lexicology as a whole, we cannot fail to mention such a large section as phraseology. 

According to statistics, colloquial phraseology makes up the majority of all phraseological turns of the Russian 
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language, which are used directly in oral speech, for example, hanging noodles on the ears, prying nose, an hour, 

to distant lands, headlong, etc. What explains the popularity of using this phenomenon in everyday 

communication? The answer is obvious: the use of phraseological units in speech makes it more vivid, 

imaginative, emotional, gives it an expressive color. 

The phraseological system of the modern Russian language is not frozen and unchanging, in view of the fact 

that the language keeps pace with the times, constantly replenishing itself with neologisms, borrowings from other 

languages. Thereby enriching our speech with new, relevant metaphors. I would like, as an example, to cite 

several ―fresh‖ stable expressions and aphorisms resulting from various linguistic processes as a response to the 

realities of modern life. 

We have classified modern aphorisms in two categories: the first group included stable expressions based on 

the replacement of the component: 

Easy as to send two bytes (by analogy with the expression ―like two fingers on asphalt‖ - English analog 

―shooting fish in a barrel‖) - which means to do something with particular ease, without difficulty. This expression 

is formed by replacing the last two components with professionalism from the field of programming, and the 

structure of the aphorism itself is preserved. 

The words will bring to killer (by analogy with the expression ―the language will bring to Kiev‖ - English 

analog ―with a tongue in one's head one can find the way to Rome‖) - this means that the speaker must carefully 

follow what he says in order to avoid all sorts of trouble. This aphorism is formed by replacing one component, 

while retaining the grammatical form of the word and the consonance with the original component is felt. The 

phrase has the same meaning as many stable expressions, proverbs and sayings about the meaning and strength of 

the language. 

We wish you health, happiness and creative Uzbeks – (by analogy with the expression ―we wish your 

health, happiness and creative success‖) - this expression has no definite meaning, being an artistic method of 

giving a comic speech. It is formed in a manner similar to the first two examples, but with one difference: the 

replacement of the component occurred not at the lexical level, but at the phonetic one, i.e. there was an 

alternation of paired consonants s-z, b-p and historical alternation k-h. 

Fight, search, find and hide (by analogy with the expression ―fight and search, find and not give up‖). This 

expression in its original form is the recognizable motto of the heroes of the story by V. Kaverin ―Two Captains‖, 

but in the modern interpretation we see humorous notes that arose in the manner described above. Here the 

replacement of the component is made at the lexical level, namely, the contextual antonym to the word ―find‖ is 

used. 

To the second - absolutely new phraseological units that have no direct analogues in the modern Russian 

language: 

Morning is never good! - this phrase is pessimistic, because it is used by people who are in a bad mood due 

to early awakening. These people, as a rule, do not sleep enough, do not like to get up very early. 

Don't stop! Grab a Snickers!- this expression has become widespread thanks to the Snickers chocolate bar 

commercial. At first, this phrase called for the buyer to eat chocolate, but over time, the connection between the 

brand and the original meaning weakened and found a new life as a call for action. 

At home the head must be someone like……she! - the aphorism is comic and has the value of the 

superiority of a woman as head of the family over a man. The peculiarity of the structure of this expression is that 

the grammatical category of the genus of the name of the numeral is intentionally violated, that is, instead of the 

expected masculine gender, the female is used, which creates the effect of surprise and satire. 

From time immemorial language and culture are inextricably linked with each other. However, not 

everything is as simple as it seems at first glance, and this relationship has its own nuances. In the table below we 

will find points of contact and differences between language and culture. 
 

Common features of language and culture Differences between language and culture 

1. Language and culture are those forms of consciousness 
that reflect the human worldview. 
 

1.The language is a self-developing phenomenon, while 
culture requires human activity. 

2. A person is a subject who is always in the center of 
attention of both phenomena. 

2. A language is characterized by mass character, and for a 
culture - selectivity. 

3. Both culture and language tend to be normative, leaving 
a mark on history. 

3. Language is closely connected with communicative 
processes, while culture forms not only the personality of 
an individual, but also society as a whole. 

4. In both phenomena, the desire for sustainability is 
equally visible, but at the same time changing. 
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To summarize: in spite of all the similarities and differences between language and culture, we cannot 

completely separate these two concepts, since language is an integral part of culture, and culture, in turn, plays an 

important role in the development of the national language of all peoples. 

Discussion. Culture is a multi-component concept. More than a hundred definitions of culture there are 

today. In its first meaning, culture is a phenomenon that people cannot do without; it is a kind of mechanism that 

allows a person to cope with any situation in which he would not be [3, 46]. Following from this value of culture, 

we can add that it is the reported knowledge, traditions that are transmitted from the older generation to the 

younger, in order to help society, live in the world, according to modern trends and time, manifested in the totality 

of people's attitudes to nature, between yourself and to yourself. Culture is inherent in any form of human 

existence as its characteristic and indispensable component. 

The culture of speech emphasizes the principles of the selection and use of language means in the process of 

speech communication, helps to form a conscious attitude to their use in speech practice in accordance with 

communicative tasks. 

Consider the concept of ―student speech behavior‖ from a psycho-linguistic point of view. Such an 

interpretation in modern linguistics is considered expedient, because it is defined as a specific speech and 

communicative-practical activity focused on the performance of certain tasks in all spheres of human life, 

personal, social, and professional. 

Modern students, as a rule, use their free time to watch various television programs and TV shows of 

entertaining nature; they are keen on visiting Internet sites, thereby replacing real reality with virtual reality, 

paying less attention to reading fiction and scientific and educational literature. At the same time, linguistic culture 

is not an exception from the interconnection system, in other words, its quality is directly dependent on the 

competent content and the increase in the number of information communications. That is why the question of 

creating a pedagogical system aimed at developing a linguistic culture of chairs remains open. 

The level of culture of a single person, and sometimes even a whole generation, is often expressed by the 

position on which the native language is located. That is why, we see the goal of any education in the formation 

and development of responsibility towards our mother tongue and, not least, towards other languages. From the 

above goal, it is possible to form tasks of language education: firstly, preservation and enrichment of historical, 

scientific and cultural values of the modern young generation, secondly, to instill interest and respect for non-

native languages, and, thirdly, to develop the desire study foreign languages, which will allow the student to 

become a developed competitive language personality in the future. 

Language culture plays a fundamental role for students studying foreign languages, and is one of the most 

important components of their qualifications, because it is the cultural language level that determines the 

professional competence and suitability of the beginning young professional. 

The habitat of any person is his communication. Without communication, it is impossible to imagine the 

formation of a person as a person, his upbringing and development of intelligence. Together with the term 

―communication‖, the word ―communication‖ is also widely used. Communication is communication, the 

exchange of information, opinions, is a specific form of human interaction in the cognitive-labor process and in 

many other types of human activity. Speech, or communicative, human activity is the most complex and common, 

because without it no other activity is possible. The peculiarity of speech communication is that it often enters into 

the wider system of activity as a necessary and interdependent component. 

In the process of knowing other people, a person gets a unique opportunity to determine the prospects and 

stages of joint activities. The level of effectiveness of communication depends on the extent to which a person 

imagines the actual conditions of communication. As a result, speech behavior is also determined or corrected. As 

a rule, people do it intuitively, without thinking. In order for communication to take place, communicators need a 

communication channel, in this role the organs of speech and hearing, that is, the auditory channel, but the form 

and content of written speech is perceived by means of the visual channel. 

Effective speech communication is the result of adequate semantic perception and interpretation of the 

transmitted information. 

In the same row with the terms ―speech‖, ―speech communication‖, ―language culture‖ is the concept of 

―speech etiquette‖. ―Speech etiquette is a peculiar rules of speech behavior, a system of speech formulas of 

communication. The level of proficiency in speech etiquette determines the level of professional fitness of a 

person. Knowledge and compliance with certain rules allows a person to feel more confident and at ease, not to 

experience discomfort due to incorrect actions. Observance by people of etiquette, including speech, has 

educational value and contributes to improving the cultural level of society. Speech etiquette is constructed taking 

into account the individual characteristics of the speakers, leading the official conversation: the social status of the 
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subject and the addressee of communication, their place in society, type of activity, profession, age, gender, etc. We 

can safely say that speech etiquette has a national specificity: every nation has its own system of rules for speech 

communication. Any act of communication has three stages - this is the beginning, the main part and, accordingly, 

the final part of the conversation. If the addressee is previously unfamiliar, then the communication will begin, as a 

rule, with an acquaintance. All other meetings of friends, formal or informal, begin with a greeting. With regard to 

greetings, speech etiquette provides for a certain character of behavior, that is, the so-called sequence of greeting. 

Men should be the first to welcome women, the youngest by the position of the elder, etc. Formulas of speech 

etiquette should always be used, both in everyday and in business environment. Any speech act always has a 

beginning, which, as a rule, is expressed by a greeting, the main part, which describes the essence of the conversation 

and, without fail, the end of the conversation, implying farewell to the interlocutor [4, 382]. 

The ethical aspect of the culture of speech prescribes the knowledge and application of the rules of language 

behavior in specific situations. Under the ethical norms of communication is understood directly speech etiquette. 

The qualitative use of speech etiquette is greatly influenced by extra linguistic factors such as age, social status, 

the nature of the relationship between the speakers, the time and place of the conversation. 

Conclusion. To live in modern society, to be modern means to follow and comply with many norms that 

have been established and generally accepted at the present time, including in the field of oral speech. And the 

person who, with his speech, seeks to influence the masses, should not allow himself to use non-normative 

elements. Knowledge and observance of the norm is one of the first, obligatory conditions for a competent and 

expressive speech, free, easy, informative and interesting communication. 

Any serious work on yourself and, of course, on your speech begins when there comes a clear awareness of 

why, why you need it. Many linguists who study oral speech have concluded that it differs from the written one in 

its structure. Of course, they are basically similar, because, otherwise, we could not retell what was read and write 

what was said. Oral speech differs from the written one and the number of communication channels: if in written 

speech we single out only one channel, then in oral communication there are two: this is the information itself, 

which is contained in the words we uttered and the second is the information that we receive in addition to words, 

information, accompanying speech [4, 173]. 

Summarizing all the above, we can say with confidence that speech etiquette is inextricably linked with 

speech culture, which is why every educated person should be able to speak correctly and beautifully. In addition, 

it is worth noting that one of the most important tasks of educating modern functional speech culture of young 

people is to master the skills and abilities of analyzing difficult communication situations, primarily with 

examples of practical exercises in current communicative areas and situations. On this basis, the corresponding 

productive skills can be acquired by self-education and upbringing in natural speech practice. 
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Аннотация 

В статье рассматривается русское речевое поведение студентов-билингвов как этнокультурный 

феномен полилингвальной среды. Рассмотрено влияние казахского языка на русский язык, которое 

отражает особенности восприятия мира и его ценности. Данные стандарты воссоздают современные 

концепции этнической и социальной взаимосвязи и выявляют характер функционирования русского 

языка. В публикации приведен анализ толкований заимствованных слов и вкраплений, который 

подтверждает мысль о том, что для оказания какого-либо влияния одного языка на другие, нужны формы 

культурных контактов, в результате которых возникают новые свойства языка. Таким образом, лексика, 

заключающая в себе лингвоспецифичные концепты, одновременно «отражает» или «формирует» образ 

мышления носителей языка, причем в языке находят те черты внеязыковой действительности, которые 

представляются релевантными для носителей культуры, пользующейся этим языком. 

Ключевые слова: русское речевое поведение, этнокультурный феномен, полилингвальная среда, 

заимствованные слова. 
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RUSSIAN SPEECH BEHAVIOR OF BILINGUAL-STUDENTS AS AN ETHNO-CULTURAL 

PHENOMENON OF THE MULTILINGUAL ENVIRONMENT 

 

Abstract 

The article deals with the Russian speech behavior of bilingual students as anethnocultural phenomenon of a 

polylingual environment. The influence of theKazakh language on the Russian language, which reflects the 

perception of the worldand its value, is considered. These standards recreate modern concepts of ethnic andsocial 

interconnection and reveal the nature of the functioning of the Russianlanguage. The publication analyzes the 

interpretation of borrowed words andinclusions, which confirms the idea that in order to exert any influence of 

onelanguage on others, forms of cultural contacts are necessary, as a result of whichnew properties of the 

language arise.Thus, the vocabulary, which includes linguo-specific concepts, simultaneously"reflects" or 

"shapes" the way of thinking of native speakers, and the language findsthose features of extralinguistic reality that 

are relevant to the carriers of culture usingthislanguage. 

Keywords: russian speechbehavior, ethnocultural phenomenon, polylingual environment, borrowed words, 

inclusions. 
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КӚП ТІЛДІ ОРТАДАҒЫ ЭТНОМӘДЕНИ ҚҦБЫЛЫС РЕТІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ  

ОРЫС ТІЛІНДЕ АУЫЗША СӚЙЛЕСУ ӘРЕКЕТТЕР 
 

Аңдатпа 

Маҗалада орыс тілінде кҿптілді ортадағы студенттердің этномҽдени җҧбылыс ретіндегі ҽрекеттері 

җарастырылады. Җазаҗ тілінің орыс тіліне деген ыҗпалы җарастырылады, ҽсіресе осы ҽлемнің ерекше 

җабылдауын жҽне җҧндылыҗтарын кҿрсетеді. Бҧл стандарттар этникалыҗ жҽне ҽлеуметтік җатынастардың 

заманауи тҧжырымдамаларын җайта жасайды жҽне орыс тілінің жҧмыс істеу сипатын аныҗтайды. Басы-

лымда бір тілдің басҗаларға җандай да бір ҽсер етуі, мҽдени байланыстардың җажетті формалары, жаңа тіл 
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җасиеттерінің пайда болуына ҽкелетін идеяны җолдайтын басҗа тілден енген жҽне кірме сҿздердің 

тҥсіндіру, талдауы җарастырылған. Осылайша лингвистикалыҗ ҧғымдарды җамтитын лексика бір мезгілде 

ана тілін ҥйренушілердің ойлау тҽсілін бейнелейді немесе җалыптастырады, ал тілде бҧл арҗылы 

мҽдениет тасымалдаушыларына сҽйкес келетін җосымша тілдік ерекшеліктерін аныҗтайды. 

Кілт сӛздер: сҿйлеу мінез-җҧлыҗ, этномҽдени җҧбылыс,  кірме сҿздер, лингвистикалыҗ ҧғымдар. 

 

Введение. Язык это общественное явление, который выступает хранителем информации о мире, для 

всего коллектива говорящих, для всей этнолингвистической, культурно языковой общности. Однако 

являясь достоянием определенного коллектива или отдельной личности, усвоенный человеком язык 

становится индивидуальным. Он может быть хранителем неповторимого (для других) исторического и 

культурного. «Высшей формой существования языка является литературный язык, образцовый, 

нормализованный язык, противопоставленный диалектам, просторечию, арго, сленгу. Однако суще-

ствуют территориально обусловленные различия в литературном языке, то есть наряду с обще-

литературным узусом существуют узус местного языка» [1]. Изучение словарного состава языка дает 

объективные данные, позволяющие судить о базовых ценностях обслуживаемой культуры. 

Как указывает В.Н. Белоусов, условия употребления и изучения русского языка «транс-

формировались, и сейчас в поле зрения исследователей должны оказаться такие социолингвистические 

параметры описания русского языка как родного и неродного в иноязычном окружении, которые 

позволили бы объективно представить положение данного языка сегодня и сделать вывод о перспективах 

в ближайшем и отдаленном будущем» [2, 152]. 

Каждая конкретная культурная общность характеризуется национальным своеобразием, отражаю-

щимся в менталитете народа и в языке. Взаимовлияние языков, понимаемом как «взаимодействие двух 

или большего количества языков, при котором контактирующие языки воздействуют друг на друга» 

(Исаев М.И., 2001) приводит к тому, что носитель определенного языка сживается с концептуализацией 

мира, характерной для окружающей его действительности. Как указывает М.И. Исаев, автор «Словаря 

этнолингвистических понятий и терминов», «взаимовлияние языков наблюдается обычно при 

контактировании языков с равным или почти равным престижным потенциалом» [3, 15]. Русский и 

казахский языки в Казахстане таким престижным потенциалом обладают, поскольку сферы их 

использования достаточно широки. 

Методика. Основными применяемыми методами исследования явились методы наблюдения, 

описательный, сравнительно-сопоставительный, конструктивный, метод анкетирования. 

Метод наблюдения применялся при наблюдении и описании русского речевого поведения в виде 

устной спонтанной речи, протекающей в условиях непосредственного, неофициального общения. 

Сопоставительный метод использовался при наблюдении над отклонениями от русского речевого 

поведения. Это проводилось «в плане сравнения с основной, формой проявления устно-разговорной 

разновидности» [4, 76]. В сопоставительных целях учитывались структурные особенности русской 

разговорной речи студентов – казахов-билингвов. Анализ материала проводился с помощью сравнитель-

ного анализа опыта работы по формированию русского речевого поведения. 

При изучении казахскоязычных наименований в русской разговорной речи обучающихся в качестве 

вспомогательного метода применялся метод анкетирования. Анкетным обследованием было охвачено 80 

информантов. Для анкетирования предлагалось указать, на каком языке обучающиеся общаются дома, в 

ВУЗе, с друзьями. Кроме того, предлагался ряд казахских наименований, зафиксированных в наших 

материалах, и их соответствий на русском языке. В каждой из предлагаемых пар наименований необходимо 

было подчеркнуть предпочитаемое в обиходном употреблении наименование. На основе анкетного опроса 

удалось получить данные, которые привлекались как дополнительный источник при анализе языкового 

материала. Языковые вопросы охватывают основные моменты языкового поведения информантов.  

Опытно-экспериментальная работа по наблюдению за речевым поведением, педагогическое 

наблюдение, анкетирование проводились в различных группах студентов в определенных коммуника-

тивных ситуациях.  

Метод дискурс- анализа обращает внимание на процессы, в которых и с помощью которых 

конструируется и поддерживается социальная реальность. Этот метод помог исследовать основную 

составляющую русского речевого поведения студентов в поликультурной среде. 

3.1. Результаты. Языковая картина Казахстана представляет собой уникальное культурно-

историческое и лингвистическое пространство, на котором проживает более 100 народностей, говорящих 

на языках разных генетических групп и 100 народностей, говорящих на языках генетических групп и 
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структурных типов. Среди них, согласно переписи 2009 года, преобладают носители больших групп 

языков: тюркской и славянской. В связи с этим, всем живущим в Казахстане присущи весьма специфи-

ческие психологические и поведенческие стандарты, которые и определяют характер казахстанского 

цивилизованного общества. Данные стандарты отражают современные концепции этнической и 

социальной взаимосвязи и выявляют характер функционирования русского языка. 

Подобный процесс можно наблюдать во всех многонациональных государствах. Он характеризуется 

тем, что «общение осуществляется между речевыми партнерами, принадлежащими к разным культурам в 

узком смысле, и одновременно коммуниканты не воспринимают «чужеродность» партнера, поскольку 

принадлежат к одной культуре – в широком смысле» [6, 202]. 

В своей монографии Д.Д. Шайбакова отмечает, что «взаимодействие языков при двуязычии не 

является дорогой с односторонним движением. На взаимонаправленность влияния указывает слово 

«контакт». Контакты языков могут быть прямыми и косвенными (через язык-посредник), каузальными 

(временными, случайными, эпизодическими) и перманентными (постоянными, непрерывными). В 

полиэтническом обществе языки находятся в обязательном прямом и перманентном контакте друг с 

другом. Избежать взаимного влияния, даже при стремлении к пуризму, в полном мере невозможно. 

Осуществляется оно через билингвизм, когда второй язык используется говорящими в определенных 

сферах коммуникации наряду с первым. Степень проникновения элементов второго языка на первый 

язык или, наоборот, – элементов первого языка на второй является различной. Влияние другого языка 

может не сказываться существенно на системе первого, а ограничиваться вкраплениями, заимствова-

ниями на отдельных уровнях, но может и затрагивать систему. Чем больше функциональная нагрузка 

языка (количество сфер общественной жизни, обслуживаемых данным языком), тем сильнее его влияние» 

[7, 14]. 

Известный специалист в области теории терминологии и лексического заимствования Д.С. Лотте 

указывал на важность экстралингвистических причин заимствования: 1) культурное влияние одного 

народа на другой; 2) наличие устных или письменных контактов; 3) повышение интереса к изучению того 

или иного языка; 4) авторитетность языка-источника; 5) исторически обусловленное увлечение опре-

деленных социальных слоев, принимающих новое слово [8, 82].  Как видим весь комплекс причин можно 

отнести к взаимосвязи русского и казахского народов и пополнению лексической системы русского языка 

Казахстана лексикой казахского языка. На функционирование заимствований влияет и характер 

коммуникативных намерений, которые предполагается реализовать в тексте. 

Результаты такого влияния имеют первостепенное значение для дальнейших путей развития 

русского языка, так как слова, принадлежащие иной культуре, иной «языковой стихии», органично 

входят в русский язык и отражают особенности восприятия мира и его ценности, зависимые от 

инонационального окружения, территории и длительных контактов. 

3.2. Влияние казахского языка на русский проявляется как в устной, так и в письменной форме. В 

тексты включаются единицы казахского языка, и явление это достаточное распространенное. Мы 

встречаемся с разнообразными «вставками» в русскую речь (текст) разных языковых элементов 

контактирующих системы. Это лексика, отражающая политическое устройство современного Казахстана 

(аким, маслихат, курултай, тенге, акимат и др.), национальные праздники, отмечаемые в Казахстане, и 

связанные с ними предметы и действия (Наурыз, наурыз-коже и др.), быт (пиала, чапан, шанырак, 

дастархан,корпе, жайляу,кошмаи др.),названия блюд (баурсак, бешпармак, чак-чак, согым, арак, кумыс, 

айран, шубат и др.), религиозные обряды (айт, курбан, садака, жоктау, рамазан и др.), спорт (байга, 

аламан-байга, кызкуу, казакша-курес, кокпар и др.), собственные названия (города – Астана, Актау, и 

др., реки, озера – Есиль, Бурабай и др., горы – Жумбактас, Окжетпес и др.), а также многие другие 

сферы. Можно отметить, что эту лексику очень хорошо используют студенты, она является частотной по 

употреблению в речи.  Чаще всего данная лексика дается без перевода.  Толкование слов заимствований, 

используемых в русской речи студентов-билингвов (по данным словаря современного русского 

литературного языка в 20 томах. М.: «Русский язык».  Академия наук СССР институт русского языка. – 

1991) вошли в систему русского языка и находят отражение в словарях (7). 
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Таблица 1. Толкование слов заимствований, используемых в русской речи студентов-билингвов 

 
слова значение 

аға форма вежливого обращения к старшему или 

уважаемому человеку (иногда в сочетании с именем) 

азан призыв к обязательной молитве у мусульман, 

возвещаемый с минарета муэдзином 

айран молочный продукт, напоминающий по вкусу кефир 

аймаҗ у тюркских и монгольских народов – род и родовой 

удел 

батыр у некоторых восточных народов –  храбрый человек, 

герой 

байга национальная игра у народов Средней Азии  и 

Казахстана 

бай богатый скотовод или земледелец 

байский относящий к баю, баям. Байский скот, байские земли 

бешбарак национальное блюдо казахского народа 

кошма вид войлока, изготавляемого из овечей шерсти 

кумыс напиток из перебродившегося кобыльего молока 

 

Слова, отмеченные в русской речи студентов-билингвов: аким, акимат, айт, бауырсак, дастархан, 

жайляу, жоктау, курултай, корпе, курбан, кызкуу, казакша-курес, кокпар, курултай, маслихат, наурыз, 

наурыз-коже, пиала, рахмет, садака, согым, тенге, чапан, шанырак, шубат, шашуинтепретируются нами 

как вкрапления, поскольку они не находят свое отражение в словарях. 

 

Таблица 2.  Слова, отмеченные в русской речи студентов-билингвов интерпретируются как вкрапления 

 
аким руководитель города, области, района 

акимат орган управления 

айт религиозный праздник 

бауырсаҗ выпечка из кислого теста 

дастархан щедрый дастархан 

джайляу благодатная местность 

җарындас младшая сестра, в отношении брата,но не сестры 

җҧрылтай учредительное собрание 

кҿрпе одеяло 

җҧрбан жертвоприношение 

җызкуу национальнальная игра 

җазахша-курес  национальнальная игра 

кҿкпар муж. спортивная игра 

айналайын обращение к младшим с чувством любви, 

восхищения, благодарности 

маслихат выборный орган местного самоуправления 

наурыз новый год по восточному календарю 

наурыз-кҿже национальное блюдо 

пиала чашка 

рахмет спасибо 

бата благославление, напутствие 

мархабат вежливое приглашение пройти, зайти  куда-либо 

тенге денежный эквивалент 

шапан старинная казахская верхняя длиннополая одежда 

шанырак остов юрты 

шҧбат верблюжье молоко 

шашу  подарки, приносимые на свадебные торжества 

 

Все приведенные лексические единицы другого языка в русском речевом поведении студентов-

билингвов используются как единицы «другого», но одновременно и «своего» («нечужого») кода. Тот факт, 
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что в данных высказываниях фиксируется функционирование лексических единиц казахского языка, можно 

назвать типичным явлением для настоящего времени, поскольку действительность, окружающая носителя 

языка, требует употребления адекватных для ее отражения средств. Мы сталкиваемся с проблемой 

«языкового дефицита», под которым понимается ―нехватка языковых средств для адекватного функ-

ционирования языка в определенной сфере. Обычно различают несколько видов дефицита языкового: 

лингвоструктурный, лингвофункциональный, реальный, потенциональный, речевой и т.п.‖. 

Именно в связи с устранением «языкового дефицита» носители русского языка используют лексику 

казахского языка, слова, отражающие современную реальность Казахстана. Благодаря регулярности 

воспроизведения данные единицы теряют свой «чуждый» характер и воспринимается как естественные 

компоненты лексической системы русского языка. 

Подтверждая эту мысль, О.Б. Сиротинина и В.Е. Гольдин говорят о том, что «главная особенность 

процесса языкового взаимодействия в народно-речевой культуре состоит в отсутствии осознанного 

стремления к заимствованию» [9, 21], поскольку приобретение языкового знания на бессознательном 

уровне является более естественным процессом и требует меньше усилий. 

В своей книге «Культура языка» Г.О. Винокур еще в 20-е годы писал, что слово есть не что иное, как 

культура в ее специфическом выражении. Человек, владеющий социокультурными нормами, знает не 

только значение единиц разного уровня и значение типов комбинаций этих элементов, но и приемы 

диалогизации речи, умеет употреблять приемы обращения в различных формах, умеет варьировать 

способ языкового представления того или иного события. 

Интенсификация этого процесса зависит как от экстралингвистических факторов (культурное влия-

ние одного народа на другой, повышение интереса к изучению того или иного языка, условия языковой 

культуры социальных слоев, принимающих слово), так и от внутрилингвистических (отсутствие в родном 

языке эквивалентного слова или понятия, тенденция использования одного заимствованного слова вместо 

описательного оборота). «Отсутствие в языке эквивалентного слова является наиболее очевидной 

причиной лексического заимствования» [10, 16]. Чаще всего по этой же причине происходит заимство-

вание лексики русским языком из близкоконтактирующего языка. 

Данные факты подтверждают мысль о том, что для оказания какого-либо влияния одного языка на 

другие, нужны формы культурных контактов, в результате которых возникают новые свойства языка. 

Обсуждение. Таким образом, лексика, заключающая в себе лингвоспецифичные концепты, 

одновременно «отражает» или «формирует» образ мышления носителей языка, причем в языке находят 

те черты внеязыковой действительности, которые представляются релевантными для носителей 

культуры, пользующейся этим языком. 

Любой текст реализуется в тех или иных внелингвистических условиях, взаимодействие которых с 

текстом называется дискурсом, формирующим самостоятельное и критическое мышление носителей 

языка. Существуют устный и письменный типы дискурса, различающиеся принципиальной возмож-

ностью/невозможностью обратной связи адресата и адресанта. Кроме устного и письменного дискурса 

существуют и другие различия в формах реализации продуцируемого текста. 

Соответственно любой текст предполагает наличие адресата: конкретного или обобщенного, класса 

адресатов, и значит – акт коммуникации, непосредственный или отсроченный. Успешность коммуника-

тивного акта, которым является восприятие текста, зависит от учета адресатом характера адресата, 

характера информации, предаваемой текстом и детерминируемой спецификой адресата, целевой 

установкой автора, социальными и культурными условиями, а также языком, на котором создан текст и 

значимостью этого языка в обществе. 

Длительные и интенсивные контакты языков с различной типологической характеристикой не могут 

не влиять на внутриструктурное развитие языка-реципиента, на его внутренние пропорции. 

Язык как живая, динамично развивающаяся система, мгновенно реагирует на появление новых 

явлений и событий в реальной жизни. Лексический состав русского языка богат и сложен. Он интенсивно 

пополняется, фиксируя и отражая все новообразования в социальной жизни. 

Заключение. Русское речевое поведение студентов-билингвов формируется в условиях казахско-

русского двуязычия. Его носителями являются студенты, значительная часть которых владеет как 

русским, так и казахским языком. В связи с этим русское речевое поведение казахов-билингвов 

подвергается влиянию казахскоязычных черт, отличающихся устойчивостью в употреблении. 
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БАТА  ТІЛЕКТЕРІ  МЕН  ҚАРҒЫС  ҰҒЫМДАРЫНЫҢ  КОНТЕКСТЕГІ  
ҚАТЫСЫМДЫҚ  СИПАТЫ 

 
Аңдатпа 

Сҿз җҧдіретіне сену җазаҗ халҗының тарихында болған. Мысалы, жаҗсы сҿз – жарым  ырыс, бата-
менен ел кҿгереді деген аталы тҥсініктер сол сҿздердің сиҗырлы җҧдіретіне сеніп, сҿз арҗылы пҽлені, 
җырсыҗты айдауға, сҿз арҗылы жаҗсылыҗты шаҗыруға болады деген сенімнен туған. Җазаҗ халҗында 
тілек, җарғыс ҧғымдарын мҽтіндерден, җазаҗ тілі тарихынан табуға болады. Ал тілек пен җарғысҗа сену 
сана мен маҗсатты бірлесе туғызатын психиканың жҧмбаҗ аймағы. Сананың ойда болмаған, бҽріне 
жҧмбаҗ, тіпті кейде ҿмір сҥрудің соңына дейін кҿрініс таппайтын ҿзгеше бҿлігі бар. Ол суггестия, сҿз 
мифологиясы. Мысалы, кез келген адам сол тілдің тілдік элементтерін, оның беретін ҧғымын тҥсіндіріп 
бере алады. Біраҗ дҽл сол тілдік бірлік җалай җҧралды, неге солай җҧралды, ол тілдің, сананың ашылмаған 
җҧпиясы болып җала береді. Аталған маҗала алғыс пен җарғыс ҧғымдарының контекстегі сипатын ашуға 
арналады. 

Тҥйін сӛздер: сҿз мифологиясы, алғыс, җарғыс, шешендік сҿздер, бейвербалды амалдар. 
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ СО ЗНАЧЕНИЯМИ 

БЛАГОДАРЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ В КОНТЕСТЕ  
 

Аннотация 
В истории казахского народа всегда существовала вера в магическую силу слова. Например, такие 

народные понимания как «Хорошее слово – половина богатства», «Через благословение процветает 
народ» исходили из веры в волшебные значения тех слов и люди верили, что через них можно было 
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увести от человека все плохое, призывать его к  всему хорошему.  Высказывания казахского народа  со 
значениями пожелания и проклиятия можно находить в текстах из истории казахского языка.  Вера в 
пожелание и проклятие является загадочной областью психики человека, которая создает вместе сознание 
и цель человека. Это является особенной частью сознания, которая не приходит в мясли, является всем 
загадкой, иногда даже так и не раскрывается до конца человеческой жизни. Это – суггестия, мифология 
слова. Например, каждый человек в состоянии обяснить языковые элементы, их значения того или иного 
языка. Однако, вопросы, как и почему были использаваны именно те языковые единицы, остается до 
конца нерасскрываемой тайной человеческого сознания. Данная статья посвящается к раскрытию 
характеристики высказываний со значениями благодарения и проклятия в контексте.  

Ключевые слова: мифология слова, благодарение, проклятие, красноречивые слова, невербальные 

дейcтвия. 
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RELATIVE CHARACTERISTICS OF STATEMENTS WITH MEANINGS  

OF THANKSGIVING AND CURSES IN THE CONTEST 

 

Abstract 

In the history of the Kazakh people there was always a belief in the magical power of the word. For example, 

such popular understandings as ―A good word is half of wealth‖, ―Through blessing a people thrives‖ came from 

belief in the magic meanings of those words and people believed that through them it was possible to take away all 

that was bad from a person, to call him to all good. Statements of the Kazakh people with the meanings of wishes 

and curses can be found in texts from the history of the Kazakh language. Belief in desire and a curse is a mysterious 

area of the human psyche, which creates the consciousness and purpose of a person together. This is a special part of 

the consciousness that does not come into  mind, is a complete mystery, sometimes it never even opens up to the end 

of human life. This is suggestion, the mythology of the word. For example, each person is able to explain the 

language elements, their meanings of a particular language. However, the questions of how and why those language 

units were used, remain to the end of the undisclosed mystery of human consciousness. This article is dedicated to 

revealing the characteristics of statements with meanings of thanksgiving and curses in context. 

Key words: word mythology, thanksgiving, curse, eloquent words, non-verbal actions. 

 

Мақаланың зерттеу әдістері. Маҗала жазуда тілі біліміндегі сипаттау, салыстыру, талдау, 

пракгматикалыҗ ҽдістер җолданылды.     

Мақаланың әдістанымдық негізі. Маҗала жазу барысында бата тілектері мен җарғыс сҿздерінің 

сҿйлеу мҽдениетіне җатысы, ҽсер ету бағытында җолданылатын амал-тҽсілдері Байтҧрсынҧлы, 

Ш.Уҽлиханов, Җ.Жҧбанов, О.С. Пасельник, С.Аленикова, Т.М. Николаева, С.Аманжолов ғалымдар мен 

зерттеушілердің ғылыми еңбектеріне сҥйене отырып җарастырылды.  

Ежелден җолданыла келіп җалыптасҗан алғыс мҽнді тілек-бата сҿздері мен җарғыс сҿздерінің эмоция-

лыҗ бояуы ҿте кҥшті. Алғыс айтып, аҗ тілеуін білдіргендер: «Кҿп жаса», «Кҿсегең кҿгерсін», «Жағың 

түспей жамандық кҿрме», «Алдыңнан ақ күн тусын», «Жорытқанда жолың болсын», «Тҽңірінің нұры 

жаусын», «Құдайым қайғылы күннен, ұйқысыз түннен сақтасын», «Кҿйлегің кҿрік, жаның берік 

болсын» деген сияҗты алғыстар білдіреді. Бҧлардың кҥші кҿркем шығармаларда ашыла тҥседі. Ҿйткені 

җарғыстар кҿркем шығармаларда адам мінезінің толып жатҗан җыр-сырын, сыртҗы тҧлғасын, ішкі жан 

дҥниесінің жағымсыз ҽрекетін бейнелеу ҥшін җолданылады, прагматикалыҗ сипатҗа ие болады. – Ой, 

бетің тілінгір! Ақбала құсап бедіреюін қарашы! (Ҽ.Нұрпейісов) – деген мысалда җазаҗ ғҧрпында оң жаҗта 

отырған җызға айтылмайтын җарғыс сҿзін айтҗызумен танытады. Бҧл җарғыстың прагматикалыҗ бағыты – 

жаҗтырмау, кею. Җазаҗ менталитетіндегі ҧлттыҗ тҽрбиеден аттаған җыз балаға деген кҥйініш сезімі бар.   

Бата-тілек айту жағдайындағы сҿйлеу актісінде суггестор суггерендтен басым тҥсе отырып, белгілі 

бір маҗсатҗа сай ҽрекет етеді. Суггестиялау арҗылы прагматикалыҗ дҽрежеге жету җатысымға җатысушы-

лардың коммуникативтік жағдаяттты психологиялыҗ җабылдай алумен җатар, олардың арасында ҿзара 

тҥсінушілік, коммуникативті жҽне лингвистикалыҗ җҧзіреті мен тілдік җатынас ҧғымдарын ҧға алатын 

җазаҗ ҧлт ҿкілі болуы җажет. Бҧл тілек-батаның ҽрекет уаҗытында пайда болатын сҿйлеу тҥрі емес, 

ситуация кезінде тек дайын тҥрде җолданысҗа тҥсетін сҿйлеу тҥрі екендігін танытады. Мысалы, «бала-

ғыңнан бала сауласын» (ҽйелдерге арналып балаң кҿп болсын деген мағынада айтылады), «балаңның 

мұсылман болғаны құтты болсын» (ҧл баланы діни дҽстҥр бойынша сҥндетке отырғызғанда айтылады), 
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«байлар кҿбейсін» (бие байлағанда айтылатын тілек, байланатын биенің саны кҿп болсын), «басар 

кҿбейсін» (киіз, сырмаҗ, текемет басҗанда айтылатын тілек), «Бибібатима пірімнің аруағы қолдай гҿр» 

(діни. Бибатима Мҧхаммед пайғамбардың җызы. Ол елге сыйлы, җасиетті кісі болған. Сондыҗтан ҽйелдер 

іс бастамас бҧрын осы кісінің аруағына сиынады), «дихан дарысын» (егінің ҿнімді болсын, береке ҽкелсін 

деген мағынада егіншілерге, жер айдаушыларға айтылатын тілек. («Дихан» – парсы сҿзі: о бастағы 

мифологиялыҗ мағынасы – «жер атасы». Орта Азия халыҗтарында ертеде жерге бай аҗсҥйек, алпауытты 

«дихан» деген, бертінде бҧл сҿз «җара шаруа» мағынасына ие болған), «жайлауың кенен болсын» (жай-

лауың жайлы, ырыздығы мол болсын), «жайлауың байсалды, айғырың байталды болсын» (жаңа 

жайлауға шыҗҗанда айтылады, мал-басың кҿбейсін деген мағынада) деген тілектердің җай кезде айтылу 

орны мен семантикасын тҥсінбеу суггестиялау прагматикасына ие бола алмайды.  

Бата-тілектер тыңдаушыға тҥрлі ситуативтік оҗиғалар арҗылы ҽсер етеді. Җазаҗтар җонаҗжай халыҗ 

болғандыҗтан җонаҗтарды ерекше жағдайда  кҥтетін болған. Җонаҗтың тҥріне җарай табаҗ тартып, келген 

җонаҗтың бірін Җыдыр санап ризашылығын алып отырған. Дҧрыс мҥшелі җонағасы берілмесе, шешен, 

ҿткір тілді адамдар бата арасына  сол ҥй иесінің сараңдығын да җосып айтып жіберетін болған. Сондай-аҗ 

адам бойындағы жат мінезді сынап, мінеу тҥрінде ҿз ойларын жеткізген. Шағырай дейтін аҗын ел аралап 

жҥріп, бір ҥйге келіп, ат шалдырып алайын десе, ҥй иесі ҽйел бҧған кҿңілсіз җарап: «Шайға май ҽкел», – 

деген еріне: «Оңайда май жоқ еді, қарын басталған жоқ еді», – дейді. Күйеуі: «Ет ас», – десе, «бұзылған 

ет бітіп еді», – деп отырған орнынан қозғалмайды. Мұны сезген Шағырай бір-екі шыны шай ішіп, кесені 

кҿңілсіз тҿңкере салады. Дастарқан жиярда ол қолын жайып, бата қылады:  

Иҽ, Құдай! 

Осы үйдің қара биесін тайынан айыр. 

Ҽйелін байынан айыр! 

Бұзылмаған майынан айыр! 

Дүниеде кҿретіні азап болсын, 

О дүниеде жатар жері тозақ болсын! 

Алла ҽкбар, – дейді. 

Шағырайдың батасынан җорыҗҗан ҽйел кҿршілерін шаҗырып, ҿзінің бір бҽлеге ҧшырағанын айтып, 

жалынып-жалбарынады. Бҧл мысалдың астарында амбиваленетті бағалау жатыр. Жалпы амбиваленттілік 

дегеніміз – сезімдік ҽсерленушіліктің  екі жаҗтылығы, яғни җандай да бір объект бір мезетте адамда 

җарама-җарсы сезімдерді туғызады, мҽселен, сҥйіспеншілік пен жеккҿрушілік, раҗаттылыҗ пен наразы-

лыҗ, җанағаттанушылыҗ пен җанағаттанбаушылыҗ, ҧнату мен жаҗтырмау. Бҧл арада сҿйлеуші тарапынан 

берілген амбивалентті бағалау – бата беріп отырған адамына деген җанағаттанбаушылыҗ сезімін бай-

җатуында. О.С. Пасельниковтың тҧжырымдағанындай, амбивалентті бағалау прагматикалыҗ бағыттылыҗ-

пен сипатталады [1, с. 44]. Мҧнда берген асына ризашылығын бермеумен җатар бата аталуға негіз болып 

тҧрған «иҽ, Құдай» жҽне «Алла ҽкбар» сҿздері мен бҧйрыҗ рай формасы.  

Бата-тілек сҿздерінде шешендік сҿздер сияҗты адами интеллектуалдыҗ пен тіл мҽдениеті җатар 

кҿрініс тапҗан. Бата берушінің ой-ҿрісі, җоршаған ортамен байланысы, аҗыл-парасатын бейнелеу сияҗты 

ҧстанымдар бар. Ал тілек сҿздер мҧндай талаптарды җажет етпейді. Ҿйткені тілек сҿздерді ҥлкен де, кіші 

де, ер адамдар да, ҽйел адамдар да җажетіне җарай ситуацияға байланысты җолдана алады. Жҽне тілектер 

жалпы халыҗҗа ортаҗ сҿз тіркестеріне жатады. «Бағың ашылсын», «құт қонсын», «тілеуіңді берсін» 

сияҗты тілектер белгілі бір авторы жоҗ, ҧлт тілінде бар кез келген адам җолдана алатын сҿз тіркестеріне 

жатады.  

Тілек сҿздердің айтылу мҽнерінде бірыңғайлыҗ, біркелкі интонация басым болса, баталарда дауыс 

ырғағы мен сезімін аңғартатын ерекше мҽнер бар. Алғыс баталардың кҿпшілігі: «я, Құдай бас бер», «я, 

Алла хақ», «я, Құдайым оңдасын», «я, тҽңірім сақта», «бір Құдайым жарылқа», «е, келін қарағым» деген 

сияҗты җаратпалардан басталып, бата берушінің шынайы ниетін танытса, җарғыстарда наразы кҿңілі, тіпті 

жаулыҗ ҽрекетінің бастамасын да ҧғындырады. Мысалы, Җҧнанбайдың «менен туған арам җан» деп 

басталатын җарғысы туған баласынан безінудің соңғы белгісін кҿрсеткен прагматикалыҗ фактор еді.  

Алғыс, бата, җарғыстардың негізгі ҽсер ету бағыты вербалды амалдармен (сҿйлеу) кҿрініс тапса, 

бейвербалды амалдар да бата беру уаҗытында җолданылады. Алғыс айту амалы да, теріс бата беріп 

кемсіту, нҽлет жаудырып, җорлау жағдайы да бейвербалды амалдарға жҥгінеді. Бата бергенде җол жаю 

айтҗан тілегіне җосымша кҥш ретінде җолданылады. Айтҗан сҿздің жҥзеге асуы җол жайып, Алладан 

сҧрау белгісі сияҗты.  

Бейвербалды амалдар туралы кҿптеген ғалымдар пікір білдірген. Ҿйткені бейвербалды амалдар 

ауызекі сҿйлеу тілінің ажырамас бҿлігі. Җарым-җатынас кезінде бейвербалды амалдар тілдік амалдармен 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

209 

җатар җолданылып, сҿйлесім ҽрекетін жеңілдетеді. Зерттеуші С.Аленикова: «Біз ишарасыз, ымсыз сҿйлей 

аламыз ба? Кҥмҽнданамыз. Ҿйткені ымсыз, ишарасыз біздің җарым-җатынасымыз җиындай тҥседі. Ым-

ишара сҿйлесім ҽрекетіне җосымша мағына беріп, толыҗтырып отырады» – деп тҧжырымдайды [2, 125]. 

М.Николаеваның «Любая речь не сводится только к вербальному языку, без специфических невербаль-

ных средств (мимики, жеста) речь неестественна, мертвенна», – деген ойынан бейвербалды амалдардың 

сҿйлеудегі атҗаратын җызметін аңғаруға болады [3, 35].  

Бата сҿзінде тілдік җарым-җатынасҗа кҿмекші җҧрал ретінде җызмет атҗаратын җол жаю ишарасы бар. 

Бҧл җосымша прагматикалыҗ мҽн ҥстейді. Сол сияҗты барлыҗ ішкі сезімін ыммен білдіретін бет җҧбы-

лыстарының тҥрлі җалыпҗа тҥсу кҿрінісі де ерекше маңызды. Бата айтҗанда батагҿйдің жҥзі  жылылыҗ, 

ризалыҗ кейіп танытса, җарғыстарда кҿңіл кҥйінің ҿзгерісіне дейін бет жҥзінде, дауыс ырғағында 

байҗалады. Бҧл ғылым тілінде просадика деп аталады.  

Бата бергенде җол жайылып, біткенен кейін бет сипайды. Екі алаҗанын алға җарай жайып тҧрып, аҗ 

тілегін, адал ниетін айтып, җос җолымен бетін сипайды.  «Құдай қолдасын», «Алла тілегімді қабыл ет», 

«бір Құдайым қолдасын», «бір Аллаға тапсырдым» деген тілектер осының дҽлелі болса керек. Ал җатты 

жек кҿріп, кҿңілі ҽбден җалған адамға җарсы «қарауды қара тас қалсын», «қараң батсын», «қараң 

ҿшсін», «тҽңірім қара таспен батырсын»  деген җарсы ҽрекет кҿрсетіп, җарғыс җимылын жасап, артынан 

топыраҗ шашады. Бҧл – бітіспес жаулыҗтың белгісі.   

«Ашуы, кҥлкісі, сҧрауы, жауабы, җуанышы... тағы сондай психикалыҗ жағдайлар да сҿйлемге ҽсерін 

тигізеді. Олар сҿйлемнен кҿрінеді. Неше тҥрлі ойлардың җҧбылыстары неше тҥрлі сҿйлем тҥрлерін 

тудырады. Ашуланып айтҗан сҿз жайшылыҗта айтҗандай болмайды, җуанып айтҗан сҿз ренжігендей 

болмайды. Кҿңілдің кҥйімен парлап айтҗан сҿз кестеленіп, дестеленіп кетеді де, оның ішкі җҧрылысы сол 

кестелі сҿзбен сҽйкестеніп отырады» [4, 48].  

Тілек сҿзі тек аҗ сын есімімен ғана тіркесіп, аҗ тілек мағынасында җолданылады, біраҗ «җара тілек» 

деген ҧғым кездеспейді, тек «җарғыс», «теріс бата» деп айтылады. Ҿйткені җарғыс атауының ҿзі җара 

тілектің толыҗ мҽнін ашады. Ал аҗ ҧғымы тазалыҗ, мейірбандыҗ, бейкҥнҽлік, пҽктік, адал ниет, «ағынан 

жарылу» ҧғымдарын аңғартады. Сондай-аҗ істің дҧрысын, шындығын білдіреді. Мысалы, «ақ пейіл», «ақ 

кҿңіл», ақ жүрек», «ақ тілек», «ақ бата» [5, 124]. Бата жолдарында аҗ эпитетімен келетін тілектер бар. 

Ҿйткені ежелден-аҗ оң пейілі мен ниетін, сезімін аҗ сҿзімен тіркесетін ҧғымдар арҗылы білдірген. Җазаҗ 

дҥниетанымындағы жарыҗ дҥние, кҿк аспан, жарыҗ ай, мҿлдірлік, пҽктік, адам жанының таза кіршіксіз-

дігі сияҗтылар сҥттің аҗтығымен салыстырылады. Аҗ тҥс ізгі тілекке, жаҗсылыҗҗа, игілікті іске, баҗытты, 

баянды ҿмірге җатысты сипаттаманы білдіреді. Тіліміздегі аҗ жол, аҗ босаға, аҗ отау, аҗ неке сияҗты 

тіркестердің барлығы жаҗсылыҗтың нышаны ретінде танылған. Ҥшкірген балаға айтылатын «Ақ қас, 

мұңсыз бол» деген тілеу ҧзаҗ жаса, җайғы кҿрме дегенді аңғартады. «Ақ жол», «алдыңнан ақ күн тусын», 

«ақ жарылқасын», «ақ мол болсын», «ақ май ақсын аузыңнан, үзілмей қорың қысы-жазы», «ақ дастар-

қан жайылып, ағарған мен бас тұрсын» деген бата-тілектер осы пікірдің дҽлелі. Җазаҗ ҧғымында 

бармаҗтай ғана баҗ адамның ҿмір бойы баҗытты болуына жеткілікті. Сондыҗтан «таудай талап 

бергенше, бармақтай бақ берсін», «бап шаппайды, бақ шабады» деген тілектер айтылады. Баҗ жаратушы 

адамның белгілі бір іс-ҽрекетіне немесе кҥтпеген жерден беріледі деген тҥсінік бар. Адам жаратушыдан 

баҗ сҧрайтыны да сондыҗтан. Халыҗ арасында ең мҽнді бата- тілек: «бағың ашылсын!». Ҽсіресе баҗ 

кҿбінесе җыз балаға, ҽйелге бағышталады. Оның прагматикалыҗ интенциясы ҽйел бағының тҧрмыс 

җҧруымен, бала сҥюімен айҗындалады.  

Җазаҗтардың батасы җашан да адамды адамгершілікке, имандылыҗҗа, сабыр мен парасаттылыҗҗа, 

аҗыл мен білімпаздыҗҗа, шешендікке баулыған. Аҗ батаның белгісі кез келген жерде айтыла бермейтін 

рухани ҧғымды танытады. Мысалы, Сырым Бҿкен биден бата сұрап барғанда:  

– «Мінезің қара жердей ауыр болсын (беріден ойлама, ҽріден ойла, салмақты бол, жеңіл болма. 

Ҿкпең жоқ бауыр болсын – не болса соған ҿкпелеп, инені жіпке тізіп, ҿкпешіл болма). Құлағыңнан сыбыр 

кетпесін, ел арасында дау-жанжал кҿп болады, сол мҽселені ҿзің шешіп, ақ-қарасын айырып, дұрыс-

терісін бере біл. Алты бҽледен аулақ бол дегенім – бақытты бол» деген екен. Бҧл ерлік пен ҿнерге, ҿмір 

жолының ҧзаҗ сапарына аттанар алдында ҽдейі барып алатын бата. Болашағынан ҥміт кҥттірген 

жастардың немесе белгілі істі бастар алдында арнайы барып  алатын батаның мҧндай тҥрлері кҿптеп 

кездеседі. Бҧл сҿз җҧдіретіне сеніп,  бата алу жолды ашады деген  игі тілектің ыҗпалынан  жасалады.   
Тілек ҧғымы тілеу етістігінен зат есімге айналған. Яғни тілеу біреудің басынан ҿтетін, немесе баста-

латын, болатын іс-ҽрекетіне ҿз ыҗыласын, ниетін, тіпті кҿзҗарасын білдіру. Адамның адамдығы жеке-
дара ҿмір сҥрумен емес, кҿпшіліктің пікірімен, олармен җарым-җатынас арҗылы аныҗталса, алғыс жолын 
ашады немесе җарғыс алу жолын кеседі деп есептелген. Сонымен җатар бата-тіліктер ҧрпаҗты ҽдепті, 
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сабырлы, зерделі болып ҿсуге баулиды, жерін, елін җорғауға талапты тастҥлек болып ержетуге талпынта-
ды деген ҥлкен сенім җалыптасҗан. Халыҗ баталарының жинағын җарастыра келе байҗағанымыз, бата 
тҥрлерінің ҽртҥрлілігіне байланысты дастарҗанға, салт-дҽстҥр жоралғыларына берілетін баталардан басҗа 
тікелей адамға җатысты берілетін баталар тек жастарға арналған. Ҥлкен җарияларға арналып берілген 
баталар кездеспейді. Жастардың бір жағымды ісін кҿргенде немесе болашағынан ҥміт кҥттірер ҿнерлерін 
байҗағанда оларға міндетті тҥрде бата жасаған. Оның дҽлелі Җҧрманғазының Динаға, Сҥйінбайдың 
Жамбылға, Жамбылдың Бауыржанға т.б. баталарды айта аламыз. Бҧл батаның ҿткен іс емес, болашаҗҗа, 
яғни алдағы уаҗыттан ҥлкен ҥміт кҥтіп, жаҗсылыҗ пен адамгершілікті, сабыр мен парасатты, шешендікті 
ҧрпаҗ бойына бата арҗылы дарытҗысы келген ҽрі ҥміті, ҽрі сенімі, ҽрі тҽрбиесі болған арман-аңсары. Сҿз 
җадірін білген җазаҗтар ҿмірінде алғыстың да, җарғыстың да берер мҽні айрыҗша.    

Тілек-бата сҿзін җолдану – адам эмоциясының сыртҗа шығуына тікелей ҽсер етеді: Олар кҿңілі толу, 
җанағаттану, сабырлыҗ таныту, жаҗтыру, җуану, риза болу, сҥйсіну сияҗты кҥйлерді білдіріп, сҿйлеу жағ-
даятына негіз болады. Мҧндай кҿңіл кҥйлер, кҿбінесе, тілек сҿздердің айтылуына җатысты. Ҿйткені бата 
сҿздері тілек мҽндерінің бірігуі жҽне психологиялыҗ тҧрғыда җызығушылыҗ тудырған жағдайда немесе 
наҗты ритуалдыҗ салт-дҽстҥрге жҽне жағдаятҗа байланысты айтылады. Сонымен тілек болатын сҿз 
тіркестерінің психологиялыҗ җолданысын тҿмендегідей бҿлуге болады:  

– җанағаттану тілектері: «алғаның ас болсын», «дҽтке қуат берсін», «жҽрекімалла», «Құдай түбін 
берсін»;     

– сҥйсіну тілектері: «Айналып кетейін» – бҧл тілек, ҽсіресе, ҥлкен җариялардың тілінде жиі 
җолданылады. Емірену, сҥйсіну мағынасында айтылады; 

– кҿңілі толу тілектері: «Аз болса да, саз болсын» – кҿп болмаса да, мағыналы нҽтижелі  болсын, 
«дегеніңе жет» – маҗсатың орындалсын; 

– җуану, риза болу тілектері: «аузыңа май, астыңа тай», «құсың құтты болсын», «жасың құтты 
болсын», жақсылығың алдыңнан шықсын – ҿзгеге істеген жаҗсылыҗ істерің ҿзіңе біреуден җайтсын, 
«жақсылығың Алладан қайтсын» – біреуге жасаған жаҗсы істеріңді Алла җайтарсын, «мың болғыр», 
«мың жаса» –  ҧзаҗ ҿмір сҥр деген мағынада;  

– маҗҧлдау тілектері: «айтқаның ақ болсын! Сҿйлеген сҿзің шындыҗ болсын, тек ҽділін айт, айтқа-
ның келсін! Бір істің орындалар немесе орындалу сҽтінде жҥзеге ассын, маҗсатыңа жет мағынасында 
җайтарылатын жауап тілегі; «айтқандарың періштенің құлағына шалынсын» – діни тілек; айтқаның 
болып, дегенің келсін» – сҿзің жҥзеге ассын, «айтқаның келсiн», «айтқаның ақ болсын» –  дегенiң болсын, 
айтҗаның келсін;       

– демеу, җолпаштау тілектері: «талабың таудай болсын», «талабыңа нұр жаусын», «жүрекке 
медет, дҽтке қуат берсін», «тасың ҿрге домаласын», «қуанышың қойныңа сыймасын», «қуанышың 
қайырлы болсын».  

  Сол сияҗты қарғыс мағынасында жҧмсалатын сҿздерде де екі тҥрлі мағынада кҿрініс табады. 
Алғашҗысы кҿне салт-санаға җатысты ҧғымды білдірген, олардың пайда болуы ҿткен дҽуірдегі адам-
дардың ескі ҽдет-ғҧрыптарына, салт-санасына жҽне ҿздері ҧстаған діндерінің жол-жоралғыларына тікелей 
байланысты. Адамның ой-санасымен бірге сезіміне, җиялына, ерігіне ҽсер ету ҥшін жҧмсалып, ҧлттыҗ 
мінезді бейнелейді. Екінші бір җарғыстар кҥнделікті тҧрмыста еш магиялыҗ астары жоҗ, ренішін ғана 
білдіреді. Бҧл җарғыстар адамдардың не ҽлеуметтік топтардың бір-біріне җарым-җатынасын танытады.  

Мысалы: – Е, Құнанбай, аруақ қаны қарғыс атсын! Кҿріңде ҿкіргір!  
– Тҽкежанды Құдай атсын, Құдай атқырды!  
Кейбір җарғыс мҽнді сҿз тіркестерінің жеке адамға бағышталған мҽнінен гҿрі ҽлеуметтік мҽні айҗын 

айҗындалады: «қырғын келгір», «жау шапқыр», «атың арып тулақ болғыр», «ерің арып аруақ болғыр», 
«жау қуғанда жалғыз қалғыр», «қызың жауға, ұлың дауға кеткір» т.т.  

 Бір адамның екінші адамға істеген җызметі адал болмағанда істеген еңбегіне алған аҗысы сай 
келмегенде «дегеніңе жетпегір», «тілеуіңді бермегір», «ҿркенің ҿспегір», «кҿсегең кҿгермегір», «жолың 
болмағыр», «қара тастай қатып қал».  

Тҿлеген аҗысына сай ішіп-жегеніне җарай еңбек етпегенде: «алғаның ас болмағыр», «жегенің 
желкеңнен шыққыр», «тамағыңа тас тығылғыр», «ішкенің ас болмағыр», «дҽм-тұз атсын», «дҽм-тұз 
ұрсын» т.б.  

Тойымсыздыҗҗа, җанағатсыздыҗҗа байланысты: «араның ашылғыр», «ындының құрғыр», «құлқының 
құрғыр», «атау кереңді ішкір», «аузыңа құм құйылғыр», «зҽр ішкір», «жемесең жеусіз қал», «ішпесең 
ішусіз қал».  

Ретсіз жалған ҿсек тасуға байланысты: «ауыздың азабын тартқыр», «қызыл тілің қырқылсын», 
«тіліңе шоқ түскір», «тілің кесілгір», «тіліңе күйдіргі шыққыр», «ішің жарылсын», т.б.  

Екінші біреуді ретсіз ренжітуге байланысты: «бағың ашылмасын», «бала-шағаңның игілігін кҿрме», 
«қызығын кҿрме», «басың жазылмай қалғыр», «кебін кигір».  
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Тіл алмағанда: «қағынғыр», «кҿктемегір», «кҿктей солғыр», «қыршыныңнан қиылғыр», «жүгірмек 
келгір», «бармасаң барусыз қал», «қағазда басың қалғыр», «кҿк шешек келгір».  

Сараңдыҗҗа байланысты: «бермесең берусіз қал», «қатып қал». 
Малға байланысты: «шытыр тигір», «бықпырт тигір», «шекшек келгір». 
Орынсыз жылап-сыҗтап маза кетіргенде: «қақсап қалғыр», «қақылдап қалғыр», «қара басыңа кҿрін-

гір», «қара басыңды жұтқыр», «кҿзің ойылғыр», «кҿзің аққыр», «зарлап қалғыр», «жағың қарысқыр», 
«кҿзің шыққыр», «жағыңнан алғыр», «басыңмен кеткір», «тҽлімің құрғыр», т.б.  

Жалғаншыл, ҿтірікші, җиянатшыл җылыҗҗа: «жүзі құрысын», «жүзің күйгір», «жолыңа жуа біткір», 
«жуадай солғыр», «ҿтірігің бұйырмағыр», «жаның шыққыр», «жағыңа жылан жұмыртқалағыр», 
«есіктен тҿрге жетпе», «естімесең естусіз қал», «басқан жеріңе шҿп шықпағыр», «аяғың аспаннан 
келгір»,  «отың ҿшсін».   

Җорыта келе, алғыс, җарғыс ҧғымдарының мҽні, ҧғымдыҗ аясы автордың контексте җолдануы 
бойынша кҿрініс табады. Мағынасы тереңдігі, җолданыс дҽлдігі сол арҗылы айҗындалады.  
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Abstract 

Currently, in the context of globalization, we are witnessing a rapid increase in the number of English 
speakers for whom it is not native. At the same time, English is not only spread due to globalization, but is also its 
guide. Thus, as a result of the inevitable linguistic contacts of the English language with other languages arising 
under the conditions of its wide distribution, one can observe the existence of an uncountable number of variants 
formed in the conditions of such contacts. These options, dialects and regiolects, in the context of globalization 
become donors for world English. The concept of world English was proposed by numerous linguists specifically 
to designate the totality of all existing variants and dialects of English. It is characteristic that the units common to 
them have significant variability. Their alignment occurs only within the most common options: American and 
British standard English variants and world English as a whole. In such circumstances, the problem arises of 
choosing one or another option in the communication process. 

Keywords: language variation, dialect, language standardization, regional peculiarity, linguistic contact. 
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ЗАМАНАУИ ӘЛЕМДЕГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аңдатпа 

Җазіргі жаһандану дҽуірінде ағылшын тілінде сҿйлейтін адамдар санының җарҗынды ҿсуіне куҽ 
болып отырмыз. Ағылшын тілі җолданыс аясының кеңеюі - жаһандану есебінен, ҽрі тіл де оның җозғаушы 
кҥші болып табылады. Осылайша, ағылшын тілінің басҗа тілдермен җарым-җатынасҗа тҥсу нҽтижесінде 
пайда болатын, лингвистикалыҗ байланыстар арҗылы җалыптасҗан нҧсҗалардың санының еселенуі 
байҗалды. Бҧл опциялар, диалектілер жаһандану контекстінде ағылшын тілінің вариативтенуі болып 
табылады. Ҽлемдік ағылшын тілінің тҧжырымдамасын лингвисттер ағылшын тілінің барлыҗ нҧсҗалары 
мен диалектілерінің жиынтығын айҗындау ҥшін ҧсынды. Оларға тҽн бірліктер айтарлыҗтай ҧҗсастыҗтар 
мен ерекшеліктерге ие. Олардың теңдестірілуі ең кең таралған нҧсҗаларда ғана кездеседі: американдыҗ 
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жҽне британдыҗ стандартты ағылшын нҧсҗалары жҽне жалпы ағылшын тілі. Мҧндай жағдайда, тіл 
ҥйренуде жҽне оны җолдануда бір немесе бірнеше нҧсҗаны таңдау мҽселесі пайда болады. 

Кілтсӛздер: тілдік ауытҗулар, диалект, тіл стандарттау, аймаҗтыҗ ерекшелігі, тілдік байланыс. 
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ВАРИАНТЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация 

В настоящее время в условиях глобализации мы являемся свидетелями стремительного прироста 

количества носителей английского языка, для которых он не является родным. При этом английский не 

только распространяется благодаря глобализации, но и является ее проводником. Таким образом, в 

результате неизбежных языковых контактов английского языка с другими языками, возникающих в 

условиях широкого его распространения, можно наблюдать существование несчетного количества 

вариантов, образующихся в условиях таких контактов. Данные варианты, диалекты и региолекты, в 

условиях глобализации становятся донорами для мирового английского. Понятие мирового английского 

языка было предложено лингвистами специально для обозначения совокупности всех существующих 

вариантов и диалектов английского языка. Характерно, что общие для них единицы обладают 

значительной вариативностью. Их выравнивание происходит только в рамках наиболее распространен-

ных вариантов: американском и британском стандартных вариантах английского языка и мировом 

английском в целом. В таких обстоятельствах возникает проблема выбора того или иного варианта в 

процессе коммуникации. 

Ключевые слова: языковые вариаций, диалект, стандартизация языка, региональная специфичность, 

языковой контакт. 

 

Today, English is the most common and significant language in the world. The leaders in the number of 

native speakers are Mandarin (Chinese) and Hindi (considering the size of the population in China and India), but 

English is the most important in international relations, business, science, medicine, and education. The rapidly 

globalizing world desperately needed a universal means of communication between people, business structures 

and states - and for many historical reasons, English became such a medium. As you know, it is distributed not 

only in the UK, but also abroad, and is the official language in many countries around the world. At the same 

time, the English language of each state has its own characteristics, its own distinctive features, which were 

formed in the course of historical development, as a result of the influence of the indigenous language, the 

languages of the neighboring countries. A few centuries ago, there was a single version of English, one that was 

spoken only in Britain. Other variants of the English language began to appear when the British began to actively 

conquer new lands across all continents and brought their language to America, Australia, New Zealand, Asia and 

Africa. In each of these places, English developed in its own way, enriching and evolving, interacting with local 

dialects and dialects spoken by residents of the British colonies. As a result, various dialects and variations of 

modern English appeared. The linguistic influence of the British English is related to the fact that it is traditionally 

used as a subject of study in the educational system of most countries of the world.  

The increasing role of the American version is explained by the position that the US occupies in modern 

economic, scientific and cultural life and the activities of the media. American and British variants are not 

different languages, and this is confirmed by practice: Americans, Canadians, British, Australians and New 

Zealanders easily communicate with each other. In these versions of the English language, there is a lot in 

common, but there are quite a lot of specific differences, and they are especially noticeable in the vocabulary. 

This project is devoted to the study of basic variants of modern English. At first glance, the language may 

seem the same in all English-speaking countries, but upon closer inspection, you can find a large number of 

features that are characteristic only of these variants of the English language.The object of research in this work 

are the variants of the English language in all its diversity. The purpose of this work: to identify features that 

characterize different variants of the English language. To achieve this goal, the following tasks were set: to study 

the literature on this topic, consider the phonetic, grammatical and lexical features of the main variants of modern 

English, analyze and summarize information about the most well-known variants of the English language.The 

spread of the English language in the modern world. Based on the actual distribution of languages in the world 

community, the United Nations has chosen six languages as its official languages: English, French, Spanish, 
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Russian, Arabic and Chinese. A special place among them belongs at present to the English language, which is 

the language of interethnic communication for all mankind, allowing people to communicate, regardless of 

nationality and place of residence. One of the features of the functioning of the English language is the use of it as 

a state language not by one, but by many nations. Consider the prerequisites for the acquisition of the English 

language of its current international status. Historical. Active colonialism in the era of great geographical 

discoveries and the Enlightenment expanded the territory of the British Empire (the country over which the sun 

does not set‖, as it was called then - because the possessions of the British crown were in almost all time zones of 

the planet). It is quite natural that English became the official language for the British colonies. By the time of the 

final disappearance of the British Empire in the 20th century, the language was so deeply rooted in the former 

colonies that there was no reason to change its status. In addition, the need for diplomatic relations with such a 

powerful neighbor forced other European powers to learn English as well. Technological. Most of the modern 

technology developments are created in the English-speaking United States and are covered by US patents. For 

example, the Internet that has penetrated our daily lives has grown precisely from the military developments of the 

US Army, which later found application in scientific purposes and in the civilian communications market. 

Informational. A huge number of scientific publications, fiction, films and music have been published in English. 

All major universities, film companies, music labels are located and registered in the United States and other 

English-speaking countries. Major news agencies use primarily English. Linguistic. English, despite its wealth, is 

quite simple to learn. Moreover, now in the world there is a significant simplification of the language in 

communication between non-native speakers.Along with some other languages of the world, English in the UK, 

USA, Canada, Australia, New Zealand, a number of developing countries in Asia and Africa, the former colonies 

of Great Britain, belongs to polynational and polyethnic languages, belongs to not one, but several nations, not 

one and several ethnic groups. In the history of the spread of the English language, it is customary to single out 

three periods. The first period was earlier the Middle Ages, when the influence of French and some other 

languages on English was quite significant. The second period - the Renaissance and the years following it, when 

English borrowed a large amount of vocabulary from classical languages and the work of a number of 

playwrights, especially Shakespeare, significantly enriched it. The third period - the end of the second millennium 

- the beginning of the new millennium. 

 

Picture 1. The usage of English as an official language shown in a worldwide map. 

 

 
 

Since the 60s of the twentieth century, distribution of the English language has become very wide. Some 

countries initially used it as a means of inter-ethnic means, then the language gradually changed and became 

native to the population. So, the British version of the English language marked the beginning of the American 

version, and then the Australian and some others. English has a special place in seventy-five countries of the 

world. In nineteen countries, it is the state language. He is taught as a foreign language in more than 100 countries. 

In most countries, English is taught in schools as the main foreign language. In the XIX century, Great Britain 

became the leading industrial and commercial power. During the 19th century, the British political system 

promoted the spread of English throughout the globe. And in the twentieth century, this process has accelerated, 

primarily due to the economic power of the United States. English is one of the official languages of the UN, 

UNESCO, the World Health Organization, the official and working language of many international meetings and 

conferences. Nowadays there is a radical change in the language situation in the world. Never in the past have so 
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many countries and peoples felt such a need to communicate with each other. Never before have so many people 

had the opportunity to travel around the world. Never before has there been such a need for the development of 

bilingualism. In the modern world, English serves as an international language. Over the past decade, English has 

become an international means of communication, has acquired the status of a "global language". 

The term "international English" most often refers only to the British and American variants of the English 

language, to a lesser extent with the Canadian and Australian versions. The definition of English as polyethnic, or 

polynational, reflects not so much its functional role, as ethnographic distribution, assignment to different ethnic 

groups, which is the result of its performing the function of a language of international communication. One of the 

criteria for the international status of a language is considered to be a large number of functions performed by it: 

recognition of it as a state or official language in a country where it functions in such areas as administrative 

management, court, media, educational system. English in the modern world has become an "additional" language 

for a number of peoples, and this status of it manifests itself in expanding functioning, increasing intercultural 

areas of use, and deepening social use. As an intermediary language in the modern world, English plays the role of 

a language of intercultural interaction and enrichment. This is largely due to the fact that since ancient times, the 

English language has shown a tendency to borrow vocabulary from other languages. In this case, there is a change 

in the "standard" version of the English language, the formation of its new types that exist internationally and have 

millions of users. 

 

Picture 2. The history of the English language. 

 

 
 

The current state of English as a multinational. Modern British is heterogeneous and far from classical 

English that existed 3 centuries ago. Within the British version, three language types are distinguished: 

conservative English (conservative - aristocratic English, the language of members of the royal family and 

parliament), accepted standard (received pronunciation, RP - media language or BBC English, language of 

educated speakers) and advanced English (advanced - youth language ). The latter type is the most mobile, 

malleable, changing, it actively incorporates elements of other languages and cultures. Advanced English is most 

susceptible to the general tendency to simplify the language. Changes occur primarily in the vocabulary: the world 

around us is changing, new phenomena are emerging that need to be given a name, and old ones have to come up 

with other names. Also, the British vocabulary is replenished by borrowing from other variants of English, mostly 

from American.The language of the educated population of London and the southeast of England eventually 

acquired the status of a national standard (RP). It is based on the "correct English" language, which is used in the 

best private schools (Eton, Winchester, Harrow, Rugby) and universities in the UK (Oxford, Cambridge). This is 

the classic, literary English, which is the basis of any English course in linguistic schools for foreigners, which is 

taught in schools and universities of our country. Canadian, Australian and New Zealand versions of English are 

closest to classic British. Due to their geographic isolation, these countries did not experience the strong influence 

of other languages and cultures. In the formation of the American version of English, almost all Europeans took 

part, while Australia, New Zealand, Canada, and South Africa were predominantly British. America has created 

almost a new language: the changes affected not only phonetics and vocabulary, but also the most stable part of 

the language - grammar. Therefore, it is only natural that disputes are conducted mainly around two variants of the 
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English language - British and American. Unlike the British version, American English is more flexible, open to 

change and easy to understand, it is the language of the new generation.  

In particular, that is why he became more common in the world.The main features of the British version of 

the English language English is the official language of Great Britain, the vast majority of Britons speak it. In 

Wales, part of the population speaks Welsh (Welsh), in Scotland - in Scottish (Scottish) or Gaelic, in Northern 

Ireland - in Irish (Irish). In the Highlands (Scottish Highlands) you can still hear the ancient Scottish language - 

Gaelic (Gaelic). The ethnic composition of Great Britain: the British - 81.5%, the Scots - 9.6%, the Irish - 2.4%, 

the Welsh - 1.9%, other nationalities - 4.6%. English, spoken in each of the four parts of the UK (England, 

Scotland, Ireland, Wales), has its own differences. The English language spoken by the Scots, the Welsh, the Irish, 

is somewhat different in pronunciation and usage from the English language of England. In the UK itself, several 

regional dialects are also distinguished: northern, central, southwestern, southeastern, Scottish, Welsh, and Irish. 

The main difference between the Scottish speech is a very strong, rolling sound [r]; in addition, the Scottish, 

Welsh, Irish people use a lot of regional words and expressions in their speech. In order to convey the peculiarities 

of the Scottish speech, literature often uses words and phrases such as aye instead of yes, week instead of little, I 

dinna ken instead of I don't know, mon instead of man, laddie instead of boy, lassie instead of girl, bairns instead 

of children, ye instead of you. The speech of the Welsh and the Irish is distinguished by a rhythmic and melodious 

intonation, therefore, for example, the affirmative sentence of the Irish can be perceived as an interrogative 

Englishman. Speech features of the Welsh are given by such words and phrases as boyo instead of man, look you 

instead of do you see, there is cold it is instead of it is cold. Irish speech is marked by such expressions as begorra 

instead of by you, and repeating the last phrases, for example, at all, at all. The emphasis is very important in the 

UK. It shows where a person is from and what class he belongs to. In no other country, except Great Britain, it is 

impossible to determine with such confidence the social position of a person in society if he starts talking.  
There are many regional dialects in Great Britain. Own dialect is not only in every county of Great Britain, 

but also in many large cities. It is believed that regional dialects are gradually disappearing, but if rural dialects of 
Great Britain do die, more and more people speak urban dialects, they can often be heard on the radio and from 
the TV screen. The most pronounced and easily recognizable urban dialects are the London dialects (especially 
the Cockney - the dialect of the eastern part of the city), the Liverpool dialect, the Georgie dialect of the north-east 
of England, the Birmingham dialect spoken in Birmingham, known as Brummie. In the north of the UK, regional 
dialects are most pronounced. Thanks to the songs of the famous Beatles musical group, the Liverpool accent 
(Scouse) became known outside the British Isles. This dialect can be recognized by unclearly pronounced vowel 
sounds, nasal consonant sounds, and "plaintive" intonation. The speech of the inhabitants of the south-west of 
Britain (West Country) is characterized by a pronounced burr and sounding [s], this region is characterized by 
dialect grammatical forms, for example: I be instead of I am. In Britain, the Yorkshire dialect, the speech of the 
inhabitants of the south-west of Britain and the Newcastle dialect (Georgie) are most acceptable. The least 
acceptable are the social dialects of the inhabitants of five industrial cities of Great Britain - London (Cockney), 
Liverpool (Skuse), Birmingham (Brammy), Glasgow and Belfast dialects.The main features of American English 
The American English originated in the 17th and 18th centuries, when the British began to actively colonize the 
North American continent. By the beginning of this process, a national literary language standard, the so-called 
Standard English, had already formed in England. Naturally, he influenced the language in which immigrants 
spoke. The social composition of the colonists was quite variegated: petty nobles, artisans, farm hands, the poor. 
Among the first colonists there were almost no representatives of the highest nobility. Naturally, not all the settlers 
spoke Standard English. Nevertheless, he continued to exert a definite influence on the language of Americans 
until the end of the XIX century. In the nineteenth century, disputes between proponents of preserving the purity 
of the English language and Americanists – those who fought for the independence of the American version of the 
English language – came almost to a fight. The latter have gained the upper hand. American English differs 
significantly from British English. American English is often called simplified. This is a fairly accurate feature of 
it. Simple, often poorly educated or illiterate people from different countries who arrived in the New World in 
search of happiness, needed a simple and affordable way to communicate. The language of the English aristocracy 
was not suitable for these purposes. And few of the immigrants owned it. Therefore, the American version of the 
English language was formed on the basis of spoken English. But not only the British and Irish mastered America. 
People from all over Europe stretched there: French, Spaniards, Scandinavians, Germans, Slavs, Italians. The new 
nation needed a unifying element that could overcome national differences. Converted English has become such 
an element. It was supposed to be easier in writing, pronunciation, grammar. And also absorb elements of other 
languages. Unlike British English, the American version is more flexible, open to change and easy to read. 
Consider the main differences between the options, as well as what the main regional and social dialects exist in 
American English today. In the British version of the English language, there are many intonation models, in 
contrast to the American version, where there is almost one: a flat scale and a descending tone.  
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This intonation model determines the entire sound structure of the American version. In unstressed syllables 
in American English, the suffix -our is often replaced by -or: color, labor, flavor, humor. The ending -re is 
replaced by -er: center, meter, liter, theater. In American English, there is some simplification of spelling, loss of 
double consonants, such as, for example, in traveler, traveling, programming. In American English, it is accepted 
to write cheque, not check, tie, not tire; the letter combination ct is replaced by x, for example, connexion 
(connection). These and other spellings of words that are considered the norm in American English are considered 
a mistake in British English. Some features of spelling adopted in the United States are also valid in British 
English. For example, the substitution of the suffix -ise to -ize is acceptable, as in American English: advertize, 
realize and write the past verb form ending in -ed instead of -t, for example, learnt - learned, dreamt - dreamed. In 
British English, words ending in -se and -ce show the following pattern: verbs end in -se, and nouns in -ce-license 
- license, license - license. In American English, all homonymous pairs of the verb and the noun are written 
equally in -se: pretense, practice, devise, advise.  

 
Picture 3. The difference of American accent 

 
There are differences in grammatical forms and rules, in idioms, for example, in American English the old 

past participle form of get is used, so the verb to get forms in British English get - got - got, and in American 

English get - got - gotten. For example: I‘ve gotten 16 Christmas cards so far. In some cases, simple past tense is 

used in American English instead of the perfect form: so, in British English with yet, you should use the perfect: 

Has he arrived yet?, and in American English, perfect and simple past tense can be used: Did he arrive yet? - both 

options are correct. Prepositions and articles are used differently. In some cases in American English prepositions 

and articles are missing where they are usually used in British English, and vice versa. An even more changeable 

part of the language is phonetics. Phonetic differences are ubiquitous. For example, the British call the shop 

"shop", and the Americans "hat"; the love of the English is ―lav,‖ the Irish have ―liv,‖ and the Scots have ―luv‖; 

the English day is pronounced "day", and the Australians - "di". America has created almost a new language: the 

changes affected not only phonetics and vocabulary, but also the most stable part of the language - grammar. 

Therefore, it is only natural that disputes are conducted mainly around two variants of the English language - 

British and American. In pronunciation, one of the most well-known differences between American English is 

pronouncing [r] in such words as port, more, dinner, while this sound is not pronounced at all in British English. 

The sound [t] is often voiced between two vowels and pronounced as [d]: the latter is pronounced as ladder, the 

word tune is pronounced as [tu: n], and not [tju: n]. Some words in American English are pronounced with a 

different accent than in British English. In the American version, some lexical features are also noted. So, 

Americans use sidewalk instead of pavement, elevator instead of lift, icing instead of frosting. A number of words 

and expressions are pure Americanisms: highway, mail, movie, truck, gas and many others. In the American 

English, there are three main dialects: northern, central and southern. The most saturated and characteristic is the 

southern dialect, especially Californian. This is exactly what is called American pronunciation: "rekane". So, the 

word "beta" ("better") turns into "beder". It is believed that the southern dialect combines the peculiarities of the 

speech of the first British settlers and black slaves. The English language of the southern states of the USA is 

distinguished by a long pronunciation, it is quite musical. Southerners themselves are proud of their unusual 

pronunciation as a sign of a unique regional identity and cultural heritage. 

Closer to classical English is the language of New England, where the first settlers from Britain arrived in 

their time. Especially pronounced features of this dialect among residents of New York and Boston. For example, 
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they pronounce dese, dem instead of these, them; baf instead of bath; takin instead of taking, and people in rural 

New England add sounds to words, for example, the word idea is pronounced with [r] at the end of the word 

idear, and the word Boston sounds like Bahstun. There are grammatical differences between dialects, numerous 

differences in usage. Practically in every locality localisms are used - lexical units characteristic only for the 

speech of the inhabitants of the locality. Midwest dialect is the version of American English that is closest to the 

standard American version. It can be heard on national television, it is spoken in most northern states, and in 

general, it is used by a significant number of the country's population. Regional dialects have some differences in 

vocabulary and vary considerably in pronunciation, but usually Americans from different parts of the country 

have no difficulty understanding each other. In the US, English is the main language, it is records management, it 

is taught in schools, it plays the role of the state language of the country and its learning is included in school 

curricula, but there is no law on the state language in the USA yet.  
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АКАДЕМИЯЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІҢ ЛИНГВОПРАГМАТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Аңдатпа 

Жаһандану ҥдерісіне байланысты адамзат ҿмірінің барлыҗ саласы ҿзгеріске ҧшырап, жаңаша кҿрініс 

тауып жатыр. Ол салалар җатарында академиялыҗ терминология да бар.Маҗалада алғаш рет академиялыҗ 

терминологияға аныҗтама беріледі жҽне академиялыҗ терминдердің лингвопрагматикалыҗ ерекшеліктері 

жайлы сҿз җозғалады. Ҿйткені җазіргі таңдаҖазаҗстанда академиялыҗ терминологияға арналған ғылыми 

еңбектер жоҗтың җасы. Сондыҗтан академиялыҗ терминологияжайлы ғылыми зерттеулер жҥргізу ҿзекті 

мҽселелердің бірі.Болон ҥдерісіне байланысты жоғары оҗу орындарындағы академиялыҗ терминдер 

ҿзгеріске ҧшырап, кейбіреулерінің  җолдану аясы кеңейіп, кейбіреулерінікі тарайып жҽне тағы басҗалары 

җолданыстан шығып жатыр. Біз бҧл маҗалада ҽл-Фараби атындағы Җазаҗ Ҧлттыҗ университетінің сту-

денттері, магистранттары, доктаранттары жҽне оҗытушылары арасында жҥргізілген сауалнама нҽтиже-

лерімен бҿлісеміз. Маҗсатымыз сауалнама нҽтижелері арҗылы академиялыҗ терминдердің прагматика-

лыҗ, яғни функционалдыҗ ерекшелігін аныҗтау,оларды җолданушылар җалай тҥсінеді, җайсыларын жиі 

җолданады жҽне җайсыларын тиімді немесе тиімсіз деп біледі деген сҧраҗтарға жауап алу. 

Кілт сӛздер: термин, терминология, академиялыҗ терминология, прагматика 
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LINGUOPRAGMATIC FEATURES OF ACADEMIC TERMS 

Abstract 

As a result of the globalization process, all aspects of human life are transformed and reborn. Among such 

industries is academic terminology. The article for the first time defines academic terminology and deals with 

linguistic and pragmatic features of academic terms. Since at the present time in Kazakhstan there are no scientific 

papers on academic terminology. Therefore, conducting research on academic terminology is one of the urgent 

problems. In connection with the Bologna process, academic terms in higher education institutions are subject to 

change, some of them are expanding the scope of application, some are abolished and others are out of use. In this 

article we will share the results of the survey among students, undergraduates, doctoral students and teachers of 

Al-Farabi KazakhNationalUniversity. Our goal is to find out how pragmatic, that is, the functionality of academic 

terms, how users perceive them, which of them they often use and which of them they consider effective or 

ineffective. 

Keywords: term, terminology, academic terminology, pragmatics 

 

З.А. Умирова
1 
, С.Б. Бектемирова

1 

1

Казахского национального университета имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан 

 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

Аннотация 

В результате процесса глобализации все аспекты человеческой жизни трансформируются и 

возрождаются.В числе таких отраслей-академическая терминология. В статье впервые дается 

определение академической терминологии и речь идет о лингвопрагматических особенностях 

академических терминов. Так как в настоящее время в Казахстане нет научных трудов, посвященных 

академической терминологии.Поэтому проведение научных исследований по академической 

терминологии является одной из актуальных проблем. В связи с Болонским процессом академические 

термины в высших учебных заведениях подвергаются изменениям, некоторые из них расширяются 

сферы применения, некоторые упраздняются и другие выходят из применения. В этой статье мы 

поделимся результатами анкетирования среди студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей 

КазНУ им. Аль-Фараби.Наша цель выяснить, насколько прагматичны, то есть функциональность 

академических терминов, как пользователи их воспринимают, каких из них они часто используют и каких 

из ных они считают эффективными или неэффективными. 

Ключевые слова: термин,терминология, академическая терминология, прагматика 

 

Ғылым, техника жҽне тағы басҗа ҿркениет салаларының ҥлкен җарҗынмен дамыуына байланысты 

тілімізге мыңдаған терминдер еніп жатыр. Алдымен термин дегеніміз не деген сҧраҗҗа жауап беріп 

кетейік. Термин (лат. terminus – шек, шекара) ғылым, техника, ҿнер жҽне т.б. салалардың кейбір ҧғымы-

ның атауы болып табылатын сҿз немесе сҿз тіркесі [1, 142]. Ал терминология сол терминдерді зерттейтін 

тіл білімінің бір саласы. 

Академиялыҗ терминология дегеніміз жоғары оҗу орындарында җолданылатын терминдердің 

жиынтығы.Җазаҗстанның болашаҗ бағдарының ҥштҧғырлы тілдер саясатын негізге алып отырғаны – 

бҥгінгі аҗпараттыҗ җоғамның жҽне җашанда ҿз ҿктемдігін жҥргізетін уаҗыт пен заманның талабы. Себебі 

тарих бір орында тҧрмайды, ҽлем жҧртшылығының алдында тарихи җажеттіліктен туындаған, айналып 

ҿтіп кетуге болмайтын ҥлкен бір сын тҧр. Ол  – ―жаһандану‖, ―жаһандасу‖, ―ғаламдастыру‖ деп тҥрліше 

аталып жҥрген ―глобализация‖ атты бҥкіл ҽлемде бастау алып жатҗан санаспауға болмайтын ғаламдыҗ 

җозғалыс [2, 33]. Җазіргі таңда жаһандану жҽне Болон ҥдеріне байланысты жоғары оҗу орындарының 

білім беру жҥйесі тҥптен ҿзгерді. Бҧл ҿзгерістер академиялыҗ терминологияны да шеттеп ҿткен жоҗ. 

Яғни, жаңадан терминдер еніп, ескірген терминдер җолданыстан шыҗты немесе жаңа мазмҧн жҽне жаңа 

атаумен җайта еніп жатыр. Бҧл ҿзгерістер оҗытушылар мен білім алушыларға да ҿз ҽсерін тигізуде. Сол 

себепті академиялыҗ терминдердің лингвопрагматикалыҗ, яғни функционалдыҗ тҧрғыда зерттеу ҿзекті 

мҽселелердің бірі. Ал енді прагматика дегеніміз не деген сҧраҗҗа жауап беріп кетейік. 
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Прагматика (грек. Pragmatosі с – ҽрекет) семантика мен тіл біліміндегі тілдік таңбалардың кызметін 

зерттейтін саласы. ―Прагматика‖ терминін 20 ғ. 30 жылдарында семиотиканың бір бҿлімі тҥрінде 

Ч.У. Моррис енгізген. Ол семиотиканы танбалардын объектіге катынасын зерттейтін семантика, 

танбалардын ҿзара җарым-җатынасын зерттейтін синтактика жҽне сҿйлеушілердін танбаларға катынасын 

зерттейтін прагматика деп бҿлген. Прагматиканын лингвистикалык зерттеу саласына айналуы 

Ч.С. Пирстін идеясымен байланысты сҿйлеу актілері жайындағы логика-филологиялык жҽне прагмати-

калык теориялардын ыкпалымен 60-70 жж. басталды [3, 97]. 

Біз академиялыҗ терминдерді лингопрагматикалыҗ тҧрғыда зерттейміз дедік, ол прагмалингвистика-

ның еншісінде. Осы орайда ғалымдардың прагмалингвистикаға берген аныҗтамаларына тоҗталсаҗ. 

З.К. Темиргазина лингвистикалыҗ прагматика – коммуниканттардың җатысым актісінде тілді җолдану 

шарттарын зерттейтін ғылым деп атайды [4, 268].  

З.Ерназарова прагмалингвистиканы тілдің негізгі җҧралы җызметін сҿйлеуші жҽне тілдік таңба 

арасындағы байланысты басшылыҗҗа ала отырып зерттейтін тіл білімінің саласы деп тҧжырымдайды             

[5, 117]. 

Тілдік бірліктерді таңдау жҽне оны җолдану, җолданушылардың оған җатынасы, сҿйлесу жағдайына 

жҽне коммуниканттардың арасындағы җарым-җатынасына байланысты. Сондаҗтан, Г.В. Колшансий: 

―прагматику речевого общения скорее всего искать не в сфере взаймоотношений языковых знаков, а в 

сфере взаимоотношений людей, участвующих в коммуникации‖  [6, 5], – деп сҿйлеу җатынасындағы 

прагматиканы тілдік бірліктердің җарым-җатынасынан емес, адамдардың җарым-җатынасынан, 

коммуникацияға җатысушылардан іздестірген жҿн екенін тҥсіндіреді. 

С.С. Искакова ―Җазаҗ терминдерінің прагматикалыҗ җызметі‖ атты диссертациялыҗ еңбегінде 

прагматика – сҿйлеушінің тілдік таңбаға җатынасын зерттейтін семиотиканың бір бҿлімі дей келіп, 

прагматиканың ҽдіснамалыҗ аппараты аталған зерттеудің негізгі ҧстанымдарын тҥзету ҥшін пайдаланады 

дейді. Былайша айтҗанда, терминологиялыҗ лексика кҿркем ҽдебиеттің функционалдыҗ стилінің мҽтініне 

енгенде терминологиялыҗ сипатын жоғалтып, мҽнмҽтінде мағыналыҗ реңкке ие болып җана җоймай, 

бҥтіндей алғанда ойды білдірудің коммуникативтік маҗсатына жету ҥшін де ҿз ҥлесін җосады, деп 

тҥсіндіреді [7, 89]. Сҿйтіп, прагмалингвистика сҿйлеушінің тілдік таңбамен байланысын немесе оған 

җатынасын басшылыҗҗа ала отырып зерттейтін тіл білімінің саласы. 

Академиялыҗ терминдердің лингвопрагматикалыҗ ерекшеліктерін терминге җойылатын прагматика-

лыҗ талаптарға байланысты да аныҗтауға болады.  Мысалы, терминнің җолданысҗа енгізілгендігі, яғни 

терминді мамандардың, ғылыми җауымның җабылдауы, жиі җолданылатындығы, жалпыға таныс, белгілі 

болу дҽрежесі, интернационалдылығы, җазіргі заманауи сипаты, жатыҗ айтылуы немесе жағымды 

дыбысталуы жҽне т.б. 

Академиялыҗ терминдерді лингвопрагматикалыҗ ерекшеліктерін білу маҗсатында оларды тҧраҗты 

җолданушылары, яғни жоғары оҗу орындары студенттері, магистранттары, доктаранттары жҽне оҗыту-

шылар арасында сауалнама жҥргіздік. Сауалнама жҥргізу ҽлеуметтану, психология, педагогика жҽне тағы 

басҗа да ғылым салаларында жиі җолданылатын тиімді ҽлеуметтік ҽдістердің бірі. Сауалнамаға жалпы 90 

адам җатысты. Олардың ішінде 10 оҗытушы, 10 доктарант, 20 студент жҽне 50 магистрант бар. Сауалнама 

жалпы он жеті сҧраҗтан җҧралды. Сҧраҗтар ―а‖, ―ҽ‖, ―б‖, жауап нҧсҗаларымен бірге берілді. Олар 

мынандай  сҧраҗтар: 

1. Академиялық терминология дегеніміз не? 

a) академик ғалымдар ҿз бетінше жасаған терминдер жиынтығы; 

ҽ) жоғары оҗу орындарында җолданылатын терминдер жиынтығы; 

б) жалпы білім беру жҥйесіндегі терминдер жиынтығы. 

2. Қанша академиялық терминдерді білесіз? 

a) 0-10 

ҽ) 10-100 

б) 100-500 

3. Сіздің ойыңызша академиялық терминдер Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік алған соң 

ӛзгеріске ҧшырады ма?   

a) ия 

ҽ) жоҗ 

б) білмеймін 

4. Болон ҥдерісіне байланысты академиялық терминдерді белгілеңіз?  

a) аспирант, магистр, тьютор, куратор 
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ҽ) силлабус, мидтерм, эдвайзер, GPA 

б) GPA, мидтерм, диплом, эдвайзер 

5. Силлабус дегеніміз не? 
a) оҗылатын пҽннің деректерін, оның җысҗаша мазмҧны, таҗырыбы мен ҽрбір сабаҗтың  ҧзаҗтығын 

жҽне т.б. җҧрайтын оҗу бағдарламасы 

ҽ) оҗу жоспарының сипаттамасы 

б) білмеймін 

6. Силлабус сӛзінің дыбысталуын дҧрыс екпін тҥсірілген нҧсқасын таңдаңыз. 
а) силлабус 

ҽ) силлабус 

б) силлабус 

7. Мидтерм терминінің анықтамасын кӛрсетіңіз. 

a) академиялыҗ кезеңнің ортасы, жарты семестрлік баҗылау 

ҽ) академиялыҗ кҥнтізбе бойынша бір академиялыҗ пҽннің (модуль) соңында студенттердің оҗу 

жетістіктерін баҗылау 

б) оҗудың белгілі бір кезеңін аяҗтағаннан кейін оҗу орындарына тҥсетін студенттердің білімдері мен 

дағдыларын тексеру 

8. Тьютор дегеніміз кім?  

a) студенттік ҿмірдің тҽрбие, бос уаҗытты ҧйымдастыру, еңбек, ҽлеуметтік-тҧрмыстыҗ сипаттағы 

мҽселелерін шешу ҥшін деканат тағайындаған оҗытушы 

ҽ) пҽн оҗытушысы 

б) оҗу сабаҗтарын жҥргізетін жҽне наҗты пҽнді меңгеру бойынша білім алушының академиялыҗ 

кеңесшісі ретінде ҽрекет ететін оҗытушы 

9. Тьютор сӛзінің дҧрыс екпін тҥсірілген нҧсқасын таңдаңыз. 

а) Тьютор 

ҽ) Тьютор 

б) Тьютор  

10. Эдвайзер дегеніміз кім? 

a) пҽн оҗытушысы 

ҽ) тиісті мамандыҗ бойынша білім алушының академиялыҗ тҽлімгерінің җызметін атҗаратын, оҗу 

траекториясын таңдауына (жеке оҗу жоспарының җалыптасуына) жҽне оҗу кезеңінде білім беру 

бағдарламаларын игеруіне ыҗпал ететін оҗытушы 

б) оҗу сабаҗтарын жҥргізетін жҽне наҗты пҽнді меңгеру бойынша білім алушының академиялыҗ 

кеңесшісі ретінде ҽрекет ететін оҗытушы 

11. GPA терминінің дҧрыс анықтамасын кӛрсетіңіз. 
а) бҧл білім алушылардың оҗу іс-ҽрекеті нҽтижелерінің білім беру стандарттарының талаптарына 

сҽйкестігін аныҗтау 

ҽ) оҗытудың сапасына тҽуелсіз баҗылау тҥрі 

б) ҽрбір оҗу жылы ҥшін жыл сайын белгіленетін келесі оҗу курсына ауыстыру ҥшін җажетті оҗу 

жетістіктерін орташа ҿлшемді бағалау деңгейі 

12. Куратор немесе эдвайзер қайсысын жиі қолданасыз? 

а) эдвайзер 

ҽ) екеуін бірдей 

б) куратор 

13. Қазіргі жоғары білім берудегі кредиттік жҥйе сізге ҧнай ма? 

a) ия 

ҽ) жоҗ 

б) ҿз нҧсҗаңыз ______________________________________________________________ 

14. Мидтерм емтиханытиімді ме? 

а) ия 

ҽ) жоҗ 

б) ҿз нҧсҗаңыз_______________________________________________________________ 

 

15. Қолданыстан шыққан немесе шығып жатқан терминдер кайсылар? 

a) доктор, директор 
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ҽ) аралыҗ баҗылау, магистр 

б) аспирант, кандитаттыҗ диссертация 

16. Дескрипторлар дегеніміз не?  

а) җорытынды бағасы ―җанағаттанарлыҗсыз‖ (F) болған жағдайдағы пҽнді җайта оҗу 

ҽ) студенттердің жоғары жҽне жоғары оҗу орнынан кейінгі білімнің тиісті деңгейінің (сатысының) 

білім беру бағдарламаларын аяҗтаған соң ие болатын білім, білік, дағды  жҽне җҧзыретінің деңгейлері мен 

кҿлемінің сипаттамасы 

б) бҧл білім алушылардың оҗу іс-ҽрекеті нҽтижелерінің білім беру стандарттарының талаптарына 

сҽйкестігін аныҗтау 

17. Пәннің оқу-әдістемелік кешені қҧрамына тӛмендегілердің қайсысы кіреді? 

а) постреквизит 

ҽ) транскрипт 

б) силлабус 

Сауалнамадағы 11 сауал, яғни 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17-шы сауалдар дҧрыс жауап 

нҧсҗаларымен бірге берілді,  җалған 2, 3, 12, 13, 14-шы сауалдар еркін сауалдар болып, җатысушылардың 

жеке ой-пікірін білуге арналды. Сауалнама анонимді тҥрде болғандыҗтан җатысушылар ҿз ойларын ашыҗ 

айтуларына ҥлкен септігін тигізіп, келеңсіз жағдайларды болдырмауға кҿмектесті. Сонымен җоса, 

сауалнама объективті тҥрде болды, яғни ешкімнің тапсырысы негізінде жҥзеге аспады. Соған сҽйкес 

нҽтижелер де обьективті болып табылады. 

Сауалнама нҽтижелерін кесте тҥрінде беру ҽрі тҥсінікті, ҽрі ынғайлы. Сондыҗтан біз нҽтижелерді 

кесте тҥрінде бердік. Кесте 1 арҗылы сауалдардың дҧрыс жауап нҧсҗасын белгілеген җатысушылардың 

нҽтижелерін кҿруімізге болады. Олардың нҽтижелері тҿмендегідей: 

 

Кесте1. Сауалнамаға җатысушылардың академиялыҗ терминдерді білу деңгейі. 

 
Сауалнамаға қатысушылардың академиялық терминдерді білу деңгейі 

Сауал 

нҿмері 
Оҗытушылар Докторантар Магистранттар Студенттер 

Жалпы дҧрыс 

жауап 

бергендер 

саны 

Орташа 

пайыздыҗ 

кҿрсеткіші 

1 8 3 35 12 58 64,4% 

4 10 10 39 13 72 80% 

5 10 8 39 13 74 82% 

6 3 3 14 7 27 30% 

7 10 6 43 14 73 81.1% 

8 6 5 26 2 36 40% 

9 6 4 34 6 50 55.6% 

10 10 8 43 18 79 87.8% 

11 10 8 43 16 81 90% 

15 10 9 41 8 68 75.6% 

16 9 4 29 10 52 57,8 % 

17 10 7 43 14 74 82.2% 

 

Кесте 2. Дҧрыс жауаптар кілті. 

 
Дҧрыс жауаптар кілті 

Сауал 1 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 

Жауап Ҽ Ҽ А Б А Б А Ҽ Б Б Ҽ Б 

 

Кҿріп отырғанымыздай бірінші сҧраҗҗа, яғни ―академиялық терминология дегеніміз не?‖деген 

сҧраҗҗа 90 җатысушының 58-і, яғни 64,4%-ы дҧрыс жауап нҧсҗасын белгілеген. Җалған 42 адам дҧрыс 

жауап бере алмаған. Ҽріне, бҧл нҽтижені жаман деп те, керемет деп те айта алмаймыз. Дегенмен, җатысу-

шылардың жартысынан кҿбі дҧрыс жауап берген. Бҧл җатысушылардың академиялыҗ терминология 

жайлы аз болса да хабары бар деген сҿз. Бҧл кестедегі дҧрыс жауаптардың ең тҿмен пайыздыҗ кҿрсеткіші 

6-сауал нҽтижесі иеленді, яғни 27 адам дҧрыс жауап нҧсҗасын белгілеген. Бҧл дегеніміз җатысушылардың 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филологический науки», №3(69), 2019 г. 

  222  

тек 30%-ы силлабус сҿзінің дҧрыс екпін тҥсірілген нҧсҗасын таңдаған. Бҧл силлабус терминін кірме сҿз 

екендігімен байланысты шығар. Ҿйткені җатысушылардың дерлік барлығы силлабус не кенін ҿте жаҗсы 

біледі. Бҧл кҿрсеткіштен кішкіне жоғары 8-шы сауалға жауап нҽтижелері иеленді, яғни җатысушылардың 

40%-ы тьютор терминінің дҧрыс дефинициясын белгілеген. Жалпы 90 адамның 36-сы ғана тьютордың 

кім екенін білетіні белгілі болды. Җатысушылардың кҿбі бҧл терминді кҿп җолданбайтынын айтса, җал-

ғандары оны эдвайзермен шатастырды. Сауалнама нҽтижесінің ішінде ең жоғарғы кҿрсеткіш 11-шы сауал 

нҽтижесі болды. Җатысушылардың 90%-ы, яғни 90 җатысушының 81-і GPA терминінің дҧрыс аныҗтама-

сын белгілеп кҿрсеткен. Бҧл GPA терминін білім алушылар мен оҗытушылардың кҥнделікті җолданысына 

еніп ҥлгіргенінің кҿрсеткіші. Жалпы сауалнаманың нҽтижесі бойынша 0-50% аралығындағы  кҿрсеткішке 

6-шы жҽне 8-ші сауал, яғни силлабус сҿзінің дҧрыс айтылуына жҽне тьютор сҿзінің аныҗтамасына байла-

нысты сауалдар иеленсе, 50-75% аралығындағы кҿрсеткішті 1-ші жҽне 9-шы сауал, яғни академиялыҗ 

терминология не екеніне жҽне тьютор сҿзінің орфоэпиялыҗ ерекшелігіне байланысты сауалдар нҽтиже-

лері кҿрсетті. Ал 75-90% аралығындағы кҿрсеткішті 4, 5, 7, 10, 11, 15, 17-ші сауал нҽтижелері кҿрсетті.  

 

Диаграмма 1. Дҧрыс жауап берген җатысушылардың орташа пайыздыҗ кҿрсеткіші. 

 

 
 

Җатысушылардың ой-пікірін білу маҗсатындағы сауалнамадағы еркін сауалдар нҽтижелеріне тоҗта-

лайыҗ. Сауалнамаға җатысушылардың 52-сы, яғни 57.8%-ы 10-100 аралығында академиялыҗ терминдерді 

білетінін айтса, 24.4%-ы 0-10 аралығында жҽне 17%-ы 100-500 аралындағы академиялыҗ терминдерді 

біледі екен. Тағы біздің назарымызды ҿзіне тартҗан җазіргі жоғары білім берудегі кредиттік жҥйе туралы 

сауал нҽтижелері болды. Җатысушылардың кҿбі, яғни 65.6%-ы бҧл жҥйені жаҗтайды екен. Ал екі җатысу-

шы болса, кредиттік оҗыту жҥйесін дҧрыс жҥргізіліп жатҗан жоҗ деп есептеп, оны мінсіз етуде кҿп жҧ-

мыс атҗарылуы керек дейді. Җалған җатысушылар бҧл жҥйеге мҥлдем җарсы. Мидтерм емтиханын тиімді 

деп есептейтіндер жалпы җатысушылардың 43.3%-ын, ал тиімсіз деп есептейтіндер болса 55.6%-ын җҧра-

ды. Жҽне 1 җатысушы оны 50:50, яғни тиімділі де, тиімсіз де жаҗтары да бар деп есептейді екен. 

Мидтермді тиімсіз деп есепшілердің кҿбі оны аралыҗ баҗылаудан ешҗандай айырмашылығы жоҗ екенін 

ауызша айтып, ҿз пікірлерімен бҿлісті. Осы жерде айта кететін жайт, мидтерм емтиханын 2014 жыл 

университетіміздің сол кездегі оҗу ісі жҿніндегі проректоры Ахмед-Заки Дархан Жумаканҧлы енгізді. 

Енгізілгеніне бес жылдай уаҗыт болыпты. Дегенмен,оны жетілдіру шараларын ойластыру керек сияҗты. 

Җатысушылардың 42.2%-ы куратор терминін жиі җолданатынын айтса, ал 38.9%-ы эдвайзер терминін 

жҽне екеуін бірдей җолданатындар 17.8%-ды җҧрады. Бҧл куратор терминінің җатысушылар арасында жиі 

җолданыста екенін кҿрсетеді. Негізінен куратор сҿзі латының cura – җамҗорлыҗ деген сҿзінен шыҗҗан 

екен. Ал эдвайзер сҿзі ескі франц. avisen – ойлау, кеңес беру мағынасын білдіреді. Куратор термині 
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жоғары оҗу орындарында бҧрыннан җолданылып келеді. Сондыҗтан җатысушылар оны жиі җолданса 

керек. Ал эдвайзер терминінің Болон ҥдерісіне байланысты енгеніне кҿп уаҗыт болған жоҗ. 

Җорыта айсаҗ, жаһандану жҽне болон ҥдерісі жоғары білім беру жҥйесіне де ҿз ҽсерін тигізіп, оны 

тҥптен ҿзгертті. Жаңа ҧғымдар тілімізге жаппай еніп, терминологиялыҗ җорымыз байыды. Солардың 

җатарын да академиялыҗ терминдер де бар. Академиялыҗ терминдер жоғары оҗу орындарының ажырал-

мас бір бҿлігі. Оларсыз жоғары білім беру жҥйесін елестете алмаймыз. Сауалнама нҽтижелері де тіпті 

кірме терминдердің ҿзі де жоғары оҗу орындарында кҥнделікті җолданылып, олардың җолданушылар 

арасында тҥсінікті екенін кҿрсетті. Мысалы, GPA, эдвайзер, силлабус, куратор дегендердің бҽрі кірме 

термин болуына җарамастан ҽл-Фараби атындағы Җазаҗ Ҧлттыҗ университетінің білім алушылары 

арасында кҥнделікті җолданылуда. Тек олардың айтылу ерекшеліктері кішкіне җиындыҗ тудырмаса, 

олардың җандай ҧғымды білдіретіні дерлік барлыҗ білім алушылар мен оҗытушыларға тҥсінікті. Біраҗ, 

білім алушылар кейбір жаңалыҗтарға мысалы, мидтерм емтиханына байланысты ҿздерінің теріс пікір-

лерін білдірді. Олардың кҿпшілігі оны тиімсіз деп бағалап, аралыҗ баҗылаудан ешҗандай айырмашылығы 

жоҗ екенін айтты. Ҽріне, барлыҗ жерде кемшілік болатыны белгілі, мидтерм емтиханын мінсіз ету ҥшін 

уаҗыт керек сияҗты. Дегенмен, кішкіне кемшілік бар екен  деп, ҽлемдік ҿркениеттен артта җалмау керек. 

Сондыҗтан ҽлемдік жоғары білім беру жҥйесін ҥлгі ретінде дҧрыс пайдаланып, осал тҧстарын жетілдіру 

җажет. Җазіргі таңда Җазаҗстанда академиялыҗ терминологияны зерттеуге арналған еңбектер жоҗтың 

җасы. Бҧл маҗала академиялыҗ терминдердің болашаҗ зерттелуіне мҧрындыҗ болатыны сҿзсіз. Ҿйткені 

маҗалада алғаш рет академиялыҗ терминологияға аныҗтама беріліп, оның лингвопрагматикалыҗ ерекше-

ліктерін білу маҗсатында жҥргізілген сауалнама нҽтижелері кҿрсетілді.  
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Аннотация 

В статье рассматривается интермедиальность как механизм межкультурной диффузии в литературе, 

освещаются вопросы происхождения термина и его функционирования. В настоящее время в работах 

западных и особенно немецких исследователей, а также российских ученых, изучающих человека, 

общество и культуру, важное место занимает разработка феномена интермедиальности и теории 

интермедиального анализа. В самом общем смысле интермедиальность означает некие взаимодействия, 

возникающие между медиа. Поэтому прежде, чем перейти к определению интермедиальности, 

необходимо определить значение термина медиа. Данные феномены культуры еще мало изучены, но их 

научный анализ поможет осмыслению современных культурных процессов. 

Ключевые слова: интермедиальность, искусство, литература, музыка. 

 

А.У. Байболов
1
,  Д.А. Сабирова 

1 

1
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,  Алматы қ., Қазақстан 

 

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫНА АРНАЛҒАН ИНТЕРМЕДИАЛЫЛЫҚ 
 

Аңдатпа 

Маҗалада интермедиалдылыҗ ҽдебиеттегі мҽдениетаралыҗ диффузия механизмі ретінде җарастыры-

лады, терминнің шығу тегі жҽне оның җызмет ету мҽселелері баяндалады. Җазіргі уаҗытта батыстың, 

ҽсіресе неміс зерттеушілерінің, сондай-аҗ ресейлік ғалымдардың адамды, җоғам мен мҽдениетті зерт-

тейтін жҧмыстарында интермедиалдылыҗ феноменін жҽне интермедиалды талдау теориясын ҽзірлеу 

маңызды орын алады. Жалпы мағынада интермедиалдылыҗ медиа арасында туындайтын ҿзара іс-

җимылды білдіреді. Сондыҗтан интермедиалдылыҗты аныҗтамас бҧрын медиа терминінің мҽнін аныҗтау 

җажет. Мҽдениет феномендері ҽлі де аз зерттелген, біраҗ олардың ғылыми талдауы җазіргі мҽдени 

процестерді тҥсінуге кҿмектеседі. 

Тҥйін сӛздер: интермедиа, ҿнер, ҽдебиет, музыка. 
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INTERMEDIALITY AS A SCIENTIFIC  RESEARCH  OBJECT 
 

Abstract 

The article discusses intermediality as a mechanism of intercultural diffusion in the literature, covers the 

origin of the term and its functioning. At present, the work of Western and especially German researchers, as well 

as Russian scientists studying human, society and culture, occupies an important place in the development of the 

phenomenon of intermediality and the theory of intermedial analysis. In the most general sense, intermediality 

means certain interactions arising between the media. Therefore, before proceeding to the definition of 

intermediality, it is necessary to determine the meaning of the term media. These cultural phenomena are still 

poorly understood, but their scientific analysis will help the comprehension of modern cultural processes. 

Keywords: intermedia, art, literature, music. 
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Введение. 

Теория интермедиальности является актуальным научным направлением, привлекающим в 

последние годы все большее число исследователей. Такой интерес вполне закономерен, ведь 

интермедиальность отвечает основным тенденциям современной гуманитаристики: стремление к 

междисциплинарности; высокий интерес к проблемам медиа на фоне активного развития цифровой 

культуры; поиски свежих методологических подходов, соответствующих новым культурным реалиям. 

Действительно, интермедиальный взгляд позволяет системно представить сложные процессы 

межсемиотических корреляций, так как концентрирует внимание не только на участниках коммуникации 

(будь то искусство, наука или культура в целом), но и на механизмах их взаимодействия, а также его 

последствиях. Тем не менее при всех бесспорных достоинствах теории можно констатировать наличие в 

ней ряда «зыбких» мест, которые, несмотря на достаточно серьезные наработки, до сих пор не получили 

окончательного решения и существенно замедляют темпы развития теории. В частности, на данный 

момент не существует единого мнения о понятийном аппарате интермедиальности, в связи с этим 

наблюдается подвижность видотипологических границ, охватывающих самые различные явления (от 

языков искусства до политтехнологий) и принципы их взаимодействия (мультимодальность, конверге-

нция и интеграция медиа, синтез, скрещивание и др.). В свою очередь, разомкнутость интермедиальности 

в широкий спектр гуманитарных дисциплин (теория коммуникаций и культурные исследования, 

философия, теории литературы и музыки, истории искусств, исследования кино, и т.д.) затрудняет 

выработку универсальной методики анализа интермедиальности [1, 14].  

Методы. 

Как отмечает Юрген Мюллер [2, 201], в настоящее время интермедиальные исследования не 

обладают последовательной системой, которая позволила бы охватить все примеры сочетания медиа. 

Таким образом, сегодня сформировалась достаточно неоднозначная ситуация, когда, с одной стороны, не 

вызывает сомнений перспективность данной теории в изучении медиа и современной культуры, а с 

другой – возлагаемые на нее ожидания не всегда получают должного подтверждения. Например, Ирина 

Раджевски говорит о двойственности гетерогенных (совмещающих несколько значений) концепций 

интермедиальности, которые могут быть как продуктивными, так и вводить в заблуждение, что 

неоднократно приводило к недоразумениям и. Вместе с тем игнорирование этой научной дисциплины, ее 

возможностей, накопленного ею материала выглядит, по образному сравнению И. Борисовой, «примерно 

так же, как если бы мы решились не замечать, скажем, физику или химию, изучая проблемы экологии 

окружающей среды.  

По мнению А.Тимашкова, собственно, об интермедиальности говорят тогда, когда речь идет: 

– о театральности литературы, музыкальности живописи, изобразительности или пластичности 

музыки и т. п., т. е. когда подразумевается некая медиальная гетероморфность данного художественного 

произведения. В этом случае мы имеем дело с некоторым несоответствием данного произведения 

определенной конвенции относительно характеристики его медиума. Назовем это конвенциональной 

интермедиальностью; 

– о решении одного и того же сюжета разными медиа. При таком сравнении как раз и вырабаты-

вается вышеозначенная конвенция, определяется ее норма. Такой вид отношений можно назвать 

нормативной интермедиальностью; 

– о преднамеренном цитировании текста одного медиума в тексте другого медиума, когда текст 

одного медиума, да и медиум, как таковой, выступает как референт. Этот тип назовем референциальной 

интермедиальностью. 

Все обозначенные типы отношений на практике являются взаимосвязанными и взаимообусловлен-

ными, а их разделение вызвано требованием научного анализа. Действительно, всякий раз при решении 

одного и того же сюжета в тексте одного медиа, возникают отсылки к текстам других медиа, с необходи-

мостью влекущие за собой зафиксированные в данном тексте иномедиальные вкрапления [3, 85]. 

В теории русской литературы конца XIX - начала ХХ века понятие художественного синтеза 

содержательно разработано на примере классического романа и является особенно актуальным для 

авторов психологического романа. В литературоведении мы встречаем такое определение явления 

художественного синтеза: «... диалектическое единство двух тесно связанных между собой процессов 

дифференциации и интеграции жанровых форм». Иными словами художественный синтез – это 

соединение жанров, сложное их соотношения в художественном произведении как целостной картине. 

Исследовательница И.Минералова утверждает, что синтез “технически реализуется именно путем 
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творческой стилизации» [4, 126], тогда как Л. Андреев объясняет его как “реализм, который вобрал в себя 

приемы тоталитарных направлений – от авангарда до постмодернизма» [5, 28]. 

Результаты 

Очевидно, художественный синтез – это сложное, многоуровневое явление и емкое понятие, потому 

что оно состоит, кроме сочетания, по взаимодействию различных видов искусства, также для синтеза 

различных стилей, форм жанров и других средств выраженности в пределах одного вида искусства. Такое 

имманентное свойство этого явления выстроено, прежде всего, на синтезе искусств, к которому относятся 

синкретичность и коллажный синтез. 

Следующий фактор – это взаимодействие искусств (выстроено на интермедиальности). Здесь 

взаимодействие в рамках художественного синтеза может быть равноправным или подчиненным. 

Последним имманентным фактором является внутривидовая характеристика художественного синтеза. 

«Синтез искусств абсолютно новое – по сравнению с синкретизмом – единство, восстанавливается с 

полностью определенных различий между отдельными видами художественного творчества». 

Примерами могут служить такие синтетические виды искусства как разновидности театра, хореография, 

цирк, киноискусство, телевидение, где можно использовать все другие виды искусства, но основой здесь 

является действие, игра актера, а также современные, экспериментальные формы театра – перформанс и 

хэппенинг, которые представляют современное концепционное искусство 

Следует заметить, что хеппенинг отличается от перформанса отсутствием четкого сценария, 

импровизационной природой и соучастием зрителя. 

В эстетике синтез искусств делится на синтез пластических искусств, театральный синтез искусств, 

кинематографический синтез. В эстетических концепциях, которые сложились в конце XIX - начале ХХ 

века и ориентированы на монистские концепции творчества или просто на поиски новых средств 

выразительности, представление о синтезе искусств отождествляется: 

– с мифологизированным, символическим искусством, которое якобы открывает «первообразы» 

вещей, которые коренятся в «абсолюте» (близость к интерпретации Ф.Шеллинга); 

– с особым типом музыкальной драмы - мистерией, которая объединяет все искусства (Р.Вагнер, 

А.Скрябин); 

– с «синтетической» живописью, который превосходит все искусства (П.Гоген) 

– с «дереализованым и дегуманизированным» искусством элиты (элитарное искусство), которое 

призвано воплотить абсолютные эстетические ценности (Ф.Ницше, Х.Ортега-и-Гассет). 

Отдельно обозначаются явления синкретизма и коллажный синтез с точки зрения их вхождение в 

концепцию художественного синтеза. Очевидно, они не являются характерными для этого явления, 

потому что, как правило, коллаж не предполагает в своем результате органического, художественно 

завершенного произведения (что является одним из признаков художественного синтеза), а синкретич-

ность - наиболее ранняя форма синтеза, в котором отсутствует видовое и жанровое разделение искусств и 

синкретизм чаще всего связан с ритуальным действом, а свой базис черпает в фольклоре. 

К синтезу искусств также относится художественное средство для обозначения произведения 

искусства, не имея в виду при этом длительного процесса синтеза, соединения, объединения (термин 

принадлежит Р.Вагнеру, который трактовал его как «большое универсальное произведение искусства, 

должно включить в себя все виды искусств, используя каждый вид лишь как средство, уничтожая его во 

имя достижения общей цели – непосредственного и безусловного изображения совершенной 

человеческой природы»). 

Интермедиальность является результатом синтеза. В работах «Искусство и революция», «Художе-

ственное произведение будущего», «Опера и драма» Р.Вагнер сделал некоторый поворот в отношениях 

театра с другими видами искусства [5, 19]. 

Следующим имманентным фактором художественного синтеза является взаимодействие искусств, а 

именно - заимствования средств выразительности или элементов одним видом искусства от другого, и не 

только в отношении конкретного произведения, но и как процесс развития искусства в целом. Это явление и 

может обозначить термин интермедиальность, который появился в 50-60-х годах ХХ века в работах 

Х.Петри, Т.Адорно, Ц.Брауна и Дж.Миттенцвей. Н.Тишунина определяет его следующим образом: «В 

узком смысле интермедиальность – это особый тип внутритекстовых взаимосвязей в художественном 

произведении, основанный на взаимодействии художественных кодов разных видов искусства. «Медиа» 

определяются как каналы художественных коммуникаций между языками разных видов искусств. Вот тут 

сказывается разница между понятием «интертекстуальность» и «интермедиальность». 
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Обсуждение. 

В системе интертекстуальных отношений «связи выстраиваются внутри одного семиотического 

ряда» [6, 123]. Напротив, интермедиальность вобрала, как отмечалось, широкий, стихийный межвидовой 

спектр. Исследовательница предлагает модель для интермедиального анализа литературного произведе-

ния, которую можно использовать и при анализе музыкальных произведений: 

– выбрать для произведений различных видов искусства, которые рассматриваются, общую 

категорию анализа (такой категорией может быть, например, категория художественного образа, 

категория художественного пространства и времени, категория художественного стиля, категория 

художественной формы); 

– условно определить общий для них уровень (или уровни) анализа: например, уровень композиции, 

уровень художественной детали или ритмической организации; 

– в дальнейшем анализировать средства, приемы и техники художественной выразительности 

произведений других видов искусства в их преломлении/воплощении в произведении литературном 

(приема цветовой и световой организации, реализация возможностей живописного или музыкального 

жанра на материале литературного текста, игра с перспективой и точкой зрения, конкретные приемы 

изменения ритма и темпа повествования и т.д.). 

Часто используют методологию Ж.Женетта и его классификацию типов взаимодействия текстов, где 

могут быть выделены: 

– собственно интертекстуальность как присутствие в одном тексте двух и более различных текстов 

(цитата, плагиат, аллюзия и др.); 

– паратекстуальность как отношение текста к своей части (эпиграфу, заглавию, вставной новелле); 

– метатекстуальность как соотношение текста со своимипредтекстами; 

– гипертекстуальность как пародийное соотношение текста с профануемыми им другими текстами; 

– архитекстуальность как жанровые связи текстов [7, 136].   

Теоретическое осмысление проблемы интертекстуальности началось в 60-е годы ХХ ст. и до сих пор 

не теряет своей актуальности. В русских и зарубежных работах по литературоведению можно выделить 

целый ряд аспектов исследования этой проблемы. 

Выяснением истоков теории интертекстуальности занимаются М.Ямпольский и П.Тороп; созданию 

классификации интертекстуальных элементов посвящены работы Ж.Женетта, П.Торопа, Н.Фатеевой и 

О.Ронен. Сквозь призму интертекста рассматриваются в постмодернизме такие категории, как автор и 

читатель (Р.Барт, И.Хассан, М.Липовецкий, И.Ильин, В.Марчок). 

В конце ХХ века интертекстуальность начинает осознаваться как определяющее явление культуры 

переходного периода (В.Силантьева, Г.Мережинская, Н.Емельянова). Исследователи пытаются 

установить границу водораздела между модернистской и постмодернистской интертекстуальностью 

(М.Липовецкий, Д.Затонский, И.Скоропанова, М. Самсонова). Н.Володина обнаруживает различия 

между понятиями «интертекстуальность» и «литературная традиция», Л.Андреев – между «литератур-

ным синтезом» и собственно «интертекстуальностью». 

Доминирование в постмодернизме принципа художественной полистилистики, интертекстуализация 

современной культуры вызывает намерение разграничить интертекстуальность и интермедиальность 

(А. Хансен-Леве, Н. Тишунина). 

Проблема интертекстуальности – ключевого понятия постмодернизма, несмотря на кажущуюся 

изученность, до сих пор остается открытой. Не решен в частности принципиальный вопрос различия 

литературной традиции, литературного синтеза и собственно интертекстуальности. 

Осознать природу постмодернистской интертекстуальности невозможно без детального анализа 

конкретных художественных явлений, которые не укладываются в рамки стройных теоретических 

построений. 

Источникам теории интертекстуальности посвящены работы М.Ямпольского и П.Торопа. 

М.Ямпольский отмечает, что теория интертекстуальности базируется на «полифоническом 

литературоведении» М.Бахтина, работах Ю.Тынянова о пародии и исследованиях анаграмм 

Ф. де Соссюра. Ученый отмечает, что именно работы м. Бахтина определили интерес к поэтике «чужого 

слова» в его различных проявлениях и образовали структурный каркас постмодернистской интертек-

стуальности. Возникновение термина «интертекстуальность» и первая разработка проблемы интертекста 

в русле поэтики постмодернизма связано с работами Ю.Кристевой. 
Суть интертекста, по мнению Ю.Кристевой, заключается в считывании чужих дискурсов, а 

важнейшим условием функционирования интертекстовой структуры становится письмо-чтение. 
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Уподобляется интертекст Ю.Кристевой и Текст Р.Барта; последний при этом утверждает, что содержание 
текста состоит не в той или иной его интерпретации, а именно в ее множественности. 

В контексте интертекстуальности исследуется в постмодернизме и проблема авторства. М.Бахтин 
выдвигает идею текста как трансформирующегося поля смыслов, образованного между автором и 
читателем. Читательская работа при этом неотделима от намерений автора. 

Диалогизм М.Бахтина определил направление работ современных исследователей, в которых 
осмысливается новая позиция автора, взаимоотношения автора и текста, а также функции автора и 
читателя по отношению к самому тексту [8, 205]. 

И.Ильин определяет образ автора («маску автора») как некий содержательный центр, обеспечиваю-
щий коммуникативную ситуацию между писателем и читателем. 

Большинство исследователей считает, что изменение категории авторства в постмодернизме связано 
с новым восприятием читателя как читателя-партнера, соавтора интерпретатора текста. Н.Фатеева ставит 
вопрос о различении двух сторон интертекстуальности - авторской и читательской. 

Разграничению интертекстуальности и литературной традиции посвящена работа Н.Володиной 
«Явление интертекстуальности в аспекте типологии». Исследовательница предлагает рассматривать 
интертекстуальность как универсальное понятие, при этом дополняя его категориями, которые уточняют 
вид интертекстуальных связей: архетипические и интекстные. Однако она не снимает вопроса о 
различении собственно постмодернистской и допостмодернистскойинтертекстуальности [9, 129]. Этот 
вопрос активно обсуждается современными литературоведами. В конце ХХ века в исследованиях 
Д.Затонского, Н. Емельяновой определяется тенденция рассматривать постмодернизм как умственную 
ситуацию, которая периодически возникает в мировой истории, а интертекстуальность - как явление, 
всегда существовало в литературе. 

Ю.Лотман, М.Ямпольский, Н.Лихина, С.Руднев, А.Ронен отмечают, что проблема «текста в тексте» 
имеет глубокие корни и достигает древности. Л.Андреев различает такие понятия, как «литературный 
синтез» и собственно «интертекстуальность», понимая под синтезом сочетание традиции с новаторством, 
тезиса и антитезиса; интертекстуальность же рассматривается ученым исключительно как порождение 
ХХ века [4, 163]. 

Интертекстуальность постмодернистская принципиально отличается от допостмодернистской. 
М. Липовецкий выделяет два основных критерия отличия, исходя из целей и задач, которым интертек-
стуальность подчинена, а именно размывание категории авторства и отказ от ориентации на оригиналь-
ность. Цитаты в постмодернистских произведениях организуются по принципу коллажа, особенностью 
которого является то, что знаки-символы, знаки-коды литературы, философии, художественной культуры 
сосуществуют в нем на правах полного равенства (гетерогенных элементов) и в каждом знаке-символе 
заложено не одно смысловое значение. 

Заключение. 
В пределах одного постмодернистского текста происходит не только перекодирования различных 

стилей литературы, но и сочетание кодов, знаков различных искусств: интертекстуальные отношения 
проявляются на уровне однородных и разнородных текстов. 

В свою очередь, исследуя возможности интермедиального анализа художественного текста, 
Н.Тишунина делает вывод об эффективности этого метода в литературе постмодернизма. Однако 
подобная попытка не вполне правомерна, поскольку постмодернистская интертекстуальность имеет 
культурологи-ческий характер (И.Скоропанова, О.Калашникова), а взаимодействие кодов различных 
искусств является одной из особенностей интертекстуальности постмодернизма. 

В настоящее время интермедиальный анализ является развивающейся отраслью гуманитарных 
знаний, однако этот метод имеет свои ограничения и не может быть применен ко всем литературным 
произведениям. Сегодня, когда обесцениваются устоявшиеся понятия и методы исследования, 
интермедиальный анализ успешно сочетается с другими филологическими методами исследования. К 
примеру, акцентируя внимание на взаимодействии художественного текста и кино, интермедиальный 
анализ позволяет выявить специфику литературного текста, особенности стиля того или иного автора, не 
теряя связи с общими закономерностями развития литературы и кино. 

 
Список использованной литературы 

1. Хаминова А.А., Зильберман Н.Н. Теория интермедиальности в контексте современной 
гуманитарной науки.Вестник Томского государственного университета. 2014. № 389. – С. 38-45. 

2. Jurgen E. Muller. Intermediality and Media Historiography in the Digital Era // Actauniv.sapientiae, film 
and media studies. 2010. Vol. 2. – Р. 15-38. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

229 

3. Зенкова А. Ю. Визуальные исследования как интегральная область социально-гуманитарного 
знания / А. Ю. Зенкова // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. – Екатеринбург, 
2005. - Вып. 5. – С. 184. – 193., с. 95 

4. Андреев Л.Г. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 - 2000. / Л.Г. Андреев. – М., 
2001. – С. 292-334., с. 292-334 

5. Вагнер Р. Избранные работы / Сост. и коммент. И.А. Барсовой и С.А. Ошерова, Вступит. ст. 
А.Ф. Лосева. – М.: Искусство, 1978. – 695 с. 

6. Казаркин А.П. Истолкование литературного произведения (Вокруг «Мастера и Маргариты» 
М.Булгакова). Кемерово, 1988. Делез Ж. Кино / Жиль Делез. – М.: Ад маргинем, 2004. – 622 с., с. 152 

7. Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике. В 2 т. - 
Т.2. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 1998. – С. 60-282 

8. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. Текст. / М.М. Бахтин. – М.: Художественная 
литература, 1975. – 502 с. 

9. Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике. В 2 т. - 
Т.2. – М. : Издательство им. Сабашниковых, 1998. – С. 60-282 

10. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Текст. / М.М. Бахтин. – М.: Художественная 
литература, 1975. – 502 с. 

 
 
МРНТИ 17.81.21 
 

Н.Ж. Батыр
1 

 
1
Ҽл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Алматы қ., Қазақстан 
 

МҰРАҒАТТЫҚ ДЕРЕКТЕРДІҢ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДА ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
(С.Шәкібаевтың «Үлкен Түркістанның күйреуі» повесіндегі М.Шоқай бейнесі) 

 
Аңдатпа 

Маҗалада автор кеңестік дҽуірде жазылған С.Шҽкібаевтың ―Ҥлкен Тҥркістанның кҥйреуі‖ атты 
повесіндегі Мҧстафа Шоҗай бейнесіне, сонымен җатар ондағы кҿркемдік шындыҗ пен тарихи шындыҗҗа 
назар аударған. Ғылыми маҗалада мҧрағаттыҗ деректердің кҿркем шығармада җолданылу ҽдістерін 
айҗындау ҥшін нысанды зерттеушілердің еңбектерін негізге алған.  

Автор маҗалада тарихи шындыҗ пен кҿркемдік шешімге тоҗтала отырып, уаҗыт пен кеңістік категория-
сын алға шығарады жҽне М.Шоҗай бейнесіне бҥгінгі кҥн тҧрғысынан баға беруге тырысҗан. Зерттеу ныса-
нына алынған С.Шҽкібаевтың ―Ҥлкен Тҥркістанның кҥйреуі‖ повесін талдау барысында зерттеуші мҽселені 
тҥрлі кҿркемдік аспектіде җарастырады. Кеңестік дҽуір мен тҽуелсіздіктен кейінгі кезеңдегі җазаҗ ҽдеби-
етіндегі идеялыҗ-кҿркемдік ҧстанымдардың  аражігін ажыратып кҿрсетуге кҥш салады.  

Зерттеу объектісі ретінде җарастырған шығарманы автор ҽдебиеттануда басты орын алатын уаҗыт 
пен кеңістік категориясы негізінде сараптайды.    

Кілт сӛздер: М.Шоҗай, Тҥркістан легионы, уаҗыт пен кеңістік, кеңестік дҽуір, тҽуелсіздік.  
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THE USE OF ARCHIVAL DATA IN THE ARTWORK 

(The image of Mustafa Shokai in the story of S. Shakibayev ―The Fall of Great Turkestan‖) 
 

Abstract  
In the article the author will pay attention to the image of M. Shokai in S. Shakibayev's novel ―The Fall of the 

great Turkestan‖, as well as to the artistic reality and historical truth. The scientific article discusses the work of 
researchers to determine the methods of using archival data in a work of art.  

Focusing on the historical truth and artistic decision, the author promotes the category of time and space, and 

sought to assess the image of M.Shokai from the point of view of today. When studying S.Shakibayev's novel 

―The Fall of the great Turkestan‖ the author considers the problem in various aspects. In the article the author tries 

to distinguish ideological changes and differences in the Kazakh literature in the Soviet period and after 

independence. 
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The work, considered as an object of research, is analyzed by the author on the basis of the category of time 

and space, which occupy an important place in literary studies.    

Key words: M.Shokai, Turkestan Legion, time and space, Soviet era, independence. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ ДАННЫХ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Образ Мустафа Шокай в повести С.Шакибаева ―Падение большого Туркестана‖) 

 

Аннотация  

В статье автор обратит внимание на образ М.Шокай в повести С.Шакибаева ―Падение большого 

Туркестана‖, а также на художественную реальность и историческую правду. В научной статье 

рассматривается   работы исследователей для определения методов использования архивных данных в 

художественном произведении.  

Остановившись на исторической истине и художественном решении, автор продвигает категорию 

времени и пространства, и стремился дать оценку образу М.Шокая с точки зрения сегодняшнего дня. При 

изучений  повести С. Шакибаева ―Падение большого Туркестана‖ автор рассматривает проблему в 

различных аспектах. В статье автор пытается различить идеологические изменения и различия в 

казахской литературе в советское время и после независимости. 

Произведение, рассматриваемое как объект исследования, анализируется автором на основе 

категории времени и пространства, которые занимают важное место в литературоведении.    

Ключевые слова: М.Шокай, Туркестанский легион, время и пространство, советская эпоха, 

независимость.  

 

Кіріспе. Халыҗтың җоғамдыҗ-саяси, рухани ҿмірінде із җалдырған тағдырлы тҧлғалардың кҿркем 

ҽдебиеттегі бейнесін зерттеп, зерделеу, біріншіден, тарихи уаҗыт категориясын алға шығарса, екіншіден, 

сол уаҗыт арҗылы танылатын кеңістік мҽселесіне барынша назар аударуды талап етеді. Зерттеуге алынған 

тҧлғаның ҽрі оның кҿркем бейнесін жасаған жазушының ҿмір сҥрген дҽуірі мен ондағы җалыптасҗан 

җоғамдыҗ-саяси ахуалға ден җою арҗылы жҧмыстың неғҧрлым объективті сипат алуына ҧмтылыс 

жасалады.  

Әдістеме. Кеңестік кезеңде халҗымыздың тарихында ойып орын алған кҿрнекті тарихи тҧлғалардың 

кҿркем ҽдебиеттегі бейнесіне жазушылар тарапынан аса мҽн берілгені белгілі. Мҧхтар Ҽуезовтің «Абай 

жолы» романынан бастап, Ілияс Есенберлиннің «Кҿшпенділері», Ҽбіш Кекілбаевтың «Аңыздың аҗыры», 

Шерхан Мҧртазаның «Җызыл жебе» романдары ел тарихында айтулы із җалдырған алып тҧлғалардың 

кҿркем ҽдебиеттегі бейнесін жасауға, ел жадына сіңіруге ҥлкен ҥлес җосты. Ҽйтсе де кеңестік тоталитар-

лыҗ жҥйенің цензурасы салдарынан кҿптеген тарихи деректердің бҧрмаланғаны да шындыҗ. Бҧл айтыл-

ған туындыларда тарихи тҧлғалар образы барынша объективті тҥрде, шындыҗтан аса алыс кетпеген-ді. 

Сондыҗтан да ҽдебиеттану тарихына бҧл аталмыш шығармалар классикалыҗ туынды ретінде енгені 

мҽлім. Десе де, сол дҽуірде  кеңестік билікке җарсы кҥрескен арыстарымыз туралы айтуға тыйым салын-

ды. Айтҗан кҥннің ҿзінде, тек біржаҗты кҿзҗараспен, халыҗ жауы немесе сатҗын ретінде кҿрсетуге 

тырысҗаны белгілі. Серік Шҽкібаевтың «Ҥлкен Тҥркістанның кҥйреуі» атты повесі де кеңестік кезеңде 

жарыҗҗа шығып, сол кҿзҗарас негізінде жазылған туынды болатын.  

Нәтижелер және талқылау. Кеңестік кезеңде жарыҗ кҿрген ҽдеби туындылар мен тҽуелсіздіктен 

кейінгі жылдары жазылған шығармалардың арасында ҥлкен айырмашылыҗ олардың кҿркемдік-идеялыҗ 

ҧстанымында жатыр. Мҧстафа Шоҗай образының кҿркем ҽдебиетте бейнеленуі осы екі кезеңді де 

җамтиды. Кеңестік дҽуірде җазаҗ халҗының бҧл перзенті жайында біржаҗты кҿзҗарас җалыптасты. 

Алашордалыҗтар ―жапон тыңшысы‖ ретінде айыпталса, ал Мҧстафаның атымен ―пантюркизм‖ термині 

бірге ілесіп жҥрді. Тҧлғаның эмиграциядағы ҿмір жолын зерттеуші ғалым Баҗыт Садыҗова кезінде 

―пантюркизм‖ терминінің саяси жҽне, тіпті тҧрмыстыҗ лексикада кҥрт теріс мағынаға ие болғанын, 

Мҽскеу Тҥркиядағы елшісі арҗылы большевиктер ―бас пантюркист‖ деп атаған Мҧстафа Шоҗайдың сол 

елге келуіне жҽне онда болуына тыйым салғанын айтады [1, 48]. 

М.Шоҗайдың кҿзі тірі кезінде җызыл империалистер тарапынан жасалған бҧл ҽрекет ол ҿмірден 

ҿткен соң да жалғасын тапты. Баспасҿз беттерінде, ҽдеби кҿркем шығармаларда М.Шоҗайды фашист 
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ретінде айыптау ашыҗ жҥргізілді. Шоҗайтанушы ғалым Кҿшім Есмағамбетов соңғы кезеңде Мҧстафаға 

батыс елдерінде де назар аударыла бастағанын, алайда Кеңес идеологтары мен олардың Шығыс Еуропа 

елдеріндегі пікірлестері КСРО-ның ыдырауына дейін шындыҗҗа ҥш җайнаса сорпасы җосылмайтын тҥрлі 

лаҗаптар таратып, М.Шоҗайды фашистік Германияның ―тыңшысы‖ ретінде кҿрсетуге ҽрекеттеніп 

келгенін айтады  [2, 6]. 

1971 жылы Варшавада жарыҗ кҿрген ―Голоса издалека‖ деген поляк тіліндегі кітапта аға лейтенант 

Абдурахимов пен капитан Халимов деген тҽжік ҧшҗыштарының 1942 жылы 10 җазанда немістерге 

тҧтҗынға тҥскені, олардан жауап алу кезінде Рейхтың җауіпсіздік басҗармасы җызметкерлерімен бірге 

М.Шоҗайдың да җатысҗаны туралы айтылғанын жазады [2, 6]. М.Шоҗай есімімен байланысты пікір-

таластардың кҿбі Тҥркістан легионы тҿңірегіндегі дауға келіп тіреледі. Кеңестік саясаттың бҧл тҧлғаға 

таҗҗан айыбының бірі – оның Тҥркістан легионына ―җатысы‖ болуына байланысты еді.  

Еліміз тҽуелсіздік алғанға дейін М.Шоҗайды халыҗ біржаҗты, яғни Отанын сатҗан сатҗын ретінде 

ғана таныды. Кеңестік билік халыҗ санасында сондай пікір җалыптасуына барынша жағдай жасаған 

болатын. Сол дҽуірдегі тҥрлі басылымдарда шыҗҗан саяси астарлы маҗалалармен җатар, кҿркем туын-

дыларда да оның есімі сатҗын ретінде кҿрініс тапты.  

Ҿткен ғасырдың жетпісінші жылдары җарсаңында жазылған, орыс тіліне аударылып, 200 мың 

данамен одаҗ кҿлеміне тараған Серік Шҽкібаевтың ―Ҥлкен Тҥркістанның кҥйреуі‖ атты повесінде 

Тҥркістан легионын җҧруды алғаш ҧсынған М.Шоҗай деп ашыҗ кҿрсетілді. Біз бҧл маҗаламызда аталмыш 

шығарманың кҿркемдігімен җатар, деректік наҗтылығына да тоҗталамыз. 1968 жылы ―Жазушы‖ баспа-

сынан жарыҗ кҿрген туындыда автор 1941-1944 жылдардағы уаҗытты алып, сол аралыҗта Еуропа жерінде 

Тҥркістан легионының җалай пайда болғанын ҿзінше баяндайды. Автор жанрын «документальды 

повесть» деп белгілеген бҧл туындысының бірінші тарауындағы алғашҗы сҿйлем: ―Тҧтҗын хатты ҿзін 

таныстырудан бастапты...‖ [3, 3]. 

Атауы айғайлап тҧрған шығарманы ашып оҗи бастағаннан-аҗ, ол тҧтҗынның кім екенін жҽне 

хатында не жазғанын білмек боп дегбірі таусылған оҗырман кітаптың аяғына, он сегізінші тарауға җалай 

шыҗҗанын білмей җалуы мҥмкін. Ҽділін айтсаҗ, повестің сюжеттік желісі тартымды, оҗиғалары шытыр-

ман. Кейіпкерлер тағдыры, шиеленіске толы оҗиғалар желісі оҗырманды бірден баурап алады.  

Ҽйтсе де, оҗырман емес, ғылыми ізденуші ретінде объективті тҥрде екінші җайтара параҗтағанда 

алғашҗы ҽсерден арыласыз. Ондағы кейіпкерлердің ауыр тағдыры ҿткен кезеңді җайтадан җопарып, ҽрі 

җарай ізденуге итермелейді. Сюжеттік желінің ізімен келе, автордың тҧтҗын деп отырғаны М.Шоҗай 

екені белгілі болады. Ал бҧл шығарманың негізгі салмағын кҿтеріп тҧрған Тҥркістан легионерлерінің 

концлагердегі азапты сҽттері мен одан кейінгі тағдыр-талайы шығарманың ортасына җарай җызыҗты 

оҗиғалыҗ желімен ҿрбиді. 

 Онда ―Арбайтсгемайншафт Тҥркістан‖ институтын басҗарған фашистер партиясының мҥшесі 

Ольцша Райнердің тҥркістандыҗтардан арнайы разведкалыҗ топ жасаҗтағаны айтылады [3, 110]. 

Тарихтан белгілі Ҽлихан Ағаев бастаған 14 диверсанттың 1944 жылдың мамырында Жылыой ҿңіріне 

тҥсу оҗиғасы да осы жерде баяндалған. Диверсанттардың Ольцшаның разведкалыҗ мектебінен жан-

жаҗты даярланып шыҗҗаны да сонда айтылған.  

Кҿркем туындыға арҗау болған осы оҗиға жҿнінде бҥгінгі кҥнге дейін тҥрлі пікірлер бар. Бҧл туралы 

ҽлі кҥнге маҗалалар жазылуда. Дҽл осы диверсанттардың тағдыры туралы да бірнеше зерттеу маҗала 

жазылды. Шынында, шығарма кейіпкері Ағаев (повесте осылай Н.Б.) кім екенін жҽне оның ҽрі җарайғы 

тағдыры не болғанын білу ҥшін осы жазылған маҗалаларға жҥгінуге тура келеді. Журналист Лҽззат 

Җаражанованың ―Җырыҗ тҿрттің мамыры‖ атты маҗаласында осы аталған 14 диверсанттың тағдыры 

туралы тың деректер келтірілген. Серік Шҽкібаевтың туындысында Ағаев бастаған диверсанттар сатҗын 

ретінде кҿрінсе, ал Лҽззат Җаражанова олардың сол уаҗыттағы ауыр да азапты тағдырынан сыр шерте 

келіп, маҗаласын былайша җорытындылайды: ―Неміс командованиесіне керегі Советтер арасына іріткі 

салып, ыдырату болса, Ҽлиханның ойы диверсиялыҗ топтың кҥшімен большевизмді җҧртып, Җазаҗ 

легионын җҧру, Алаштың туын кҿтеріп, халҗына азаттыҗ ҽперу еді. Сҿйтіп, немістер ―Ағаевҗа‖ лейтенант 

атағын беріп, Берлиннен елу шаҗырымдағы Люкенвальд лагеріне жібереді, ол җазаҗ жігіттерінен іріктеп, 

―Офлаг №3‖ тыңшылыҗ мектебінен ҿтіп шығады. Ҽлихан Ағаевтың туыстары оның аҗталатынына 

ҥмітпен җарайды‖.  
Автор меңзеуінен Серік Шҽкібаев шығармасында елін сатҗан опасыз сатҗын деп кҿрсеткен кейіпкер 

Ағаевтың жҽне Ағаев секілді җаншама тҥркістандыҗ тҧрҗындардың тағдырына сергек җарауға, оны 
тереңірек зерттеп, зерделеу җажеттігін аңғарамыз. Сонымен җатар Л.Җаражанова Шҽкібаев шығармасы-
ның кейіпкерлері, яғни Ағаевтың тобындағы 14 диверсанттың аты-жҿндерін де келтіреді: ―1. Ҽлихан 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филологический науки», №3(69), 2019 г. 

  232  

Ағаев – топ жетекшісі, Җызыл Армияның бҧрынғы аға лейтенанты, немістің обер лейтенаты; 2. Радио-
станция бастығы Зұлхайыр Дощанов, лаҗап аты – ―Закиров Зҧлхайыр‖, неміс армиясының фельдфебелі;     
3. Радист Бақи Бисеналиев, лаҗап аты ―Бом‖, 1914 жылы туған, Астрахан облысының тумасы, немістің 
унтер-офицері; 4. Топ дҽрігері, лаҗап аты ―Баташев Балхаш‖, екінші бір аты ―Баташов Җамҗор», шын 
аты-жҿні белгісіз, неміс армиясының унтер-офицері; 5. ―Дінішев Мұхамбет‖, шын аты-жҿні белгісіз, 
немістің унтер-офицері (Бұл бесеуі ҿлтірілгендер); 6. Радист Ахмет Мұхамедиев, лаҗап аты ―Алғыров 
Ахмет‖, ―Алғыров Мір‖, 1918 жылы туған, Батыс Җазаҗстан облысының тумасы, немістің унтер-офицері; 
7. Сҽтмағамбет Оразов, лаҗап аты ―Мҧхаммедов‖, 1912 жылы туған, Гурьев облысының тумасы;               
8. Матай Омаров, лаҗап аты ―Жҥнісов Ыбырай‖, 1920 жылы туған, Новосібір облысының тумасы, 
бҧрынғы ВЛКСМ мҥшесі, бастауыш мектептің мҧғалімі; 9. Кеңесбек Бабашев, лаҗап аты ―Тҿлегенов 
Җалжан‖, 1920 жылы туған,  Оңтҥстік Җазаҗстан облысының тумасы, бҧрынғы ВЛКСМ мҥшесі; 10. 
Рахым Керімбердиев, лаҗап аты ―Җожымбетов Кҽрім‖, 1921 жылы туған, Ташкент облысының тумасы, 
бҧрынғы ВЛКСМ мҥшесі; 11. Кеңесбай Кісебаев, лаҗап аты ―Аманжолов Җажыбай‖, 1913 жылы туған, 
Аҗмола облысының тумасы, Есіл МТС-нің бҧрынғы тракторшы-механигі; 12. Ҽбдіқадыр Ҽлжанов, лаҗап 
аты ―Җадыров Җайдан‖, 1917 жылы туған, Оңтҥстік Җазаҗстан облысының тумасы, Жамбыл җаласындағы 
малдҽрігерлік техникумның бҧрынғы студенті; 13. Жарас Бастаубаев; 14. Сыдық Қалиев‖  [4, 110]. 
Повесте бҧл диверсаттардың кейбірі ҿз атымен аталса (Алихан Ағаев, Керімбердиев, Җалиев, т.б.), енді 
бірі лаҗап аттарымен берілген (Бом Бахи, Җадыров, Закиров, т.б.). Сонымен җатар бҧлардың арасында 
елге келген соң кеңестер жағына ҿз еркімен берілгендердің ҽрі җарайғы тағдыры белгісіз.   

Кҿркем туындыда тарихи шындыҗтың дҽл сол җалпында баяндалуы міндет емес деген де ҧғым бар. 
Біраҗ жазушы шындыҗтан тым алыстап кетсе не шылғи ҿтірікке җҧрылған шығарма жазса, оның салдары 
келешек ҧрпаҗтың оҗырмандарын екіҧдай пікірде җалдыратынын да ескеру керек. Тҽуелсіздік алған 
жылдары бірінші боп М.Шоҗай тҧлғасына бҥгінгі кҥн биігінен җараған, ол туралы ―Җазаҗ ҽдебиеті‖ 
газетіне ―Мҧстафа Шоҗай!.. Ол кім?‖ атты кҿлемді маҗала жазған жазушы Ҽнуар Ҽлімжанов еді. Газеттің 
тҿрт бетін алған саяси сипаттамалыҗ маҗалада М.Шоҗайдың тҧлғасына шынайы баға беріліп, оның 
сатҗын емес, елі ҥшін җолынан келгенді аянбаған ірі саяси җайраткер екені сҿз болады. М.Шоҗайдың 
тҧлғалыҗ болмысына баға бере келіп, Ҽнуар Ҽлімжанов ол туралы былай дейді: ―Ҿткен ғасырдың 
сексенінші жылдарынан бастап, жиырмасыншы ғасырдың җырҗыншы жылдарына дейін ҿз халҗының кҿзі 
ашылмай кҿрген җасыреті туралы Аҗиҗатты айдай ҽлемге паш ету жолында жанын да, тҽнін де жолына 
тігіп адал еңбек ету – Мҧстафа Шоҗайдың ҿмір мҧраты, бойына җуат җҧйған нҽр – осылар. Ол аҗтыҗ демі 
біткенше бойында ҧлы мҧрат пен бҽтуҽлі іс-ҽрекет біте җайнасҗан жан болып дҥние кешті‖  [5, 8].  

Біраҗ оның бҧл сҿздерін оҗыған Серік Шҽкібаев бҧл маҗала жазылмай тҧрып, 23 жыл бҧрын шыҗҗан 
шығармасындағы ойын тағы җайталады. 1992 жылы 24 шілдеде ―Җазаҗ ҽдебиеті‖ газетіне ―Җҧрғаҗ долбар 
– дҽлел емес‖ деген кҿлемді маҗала жариялады. Ол онда былай деді: ―Ҥлкен Тҥркістан‖ ешҗашан болған 
емес, болмайды да. Тіпті ―Тҥркістан конфедерациясы‖ тҥрінде де. Ендеше бҧл даурыҗпаның авторы – 
Шоҗаев бізге кҿсем де, герой да бола алмайды, сол баяғы кітапта кҿрсетілген кейіпкер җалпында җала 
береді‖ [6, 7]. С.Шҽкібаев бҧл маҗаласында ҿз ҧстанымынан айнымай, бҧрынғы пікірінде, яғни М.Шоҗай-
дың ―сатҗын‖ болғанын җайта бір еске салып ҿтеді. Тҽуелсіздіктің аҗ таңы атса да баяғы кеңестік кҿзҗара-
сынан ҽлі де бас тартпағанын осы маҗаласы арҗылы білдірді.  

Ал газеттің осы санында басылған ―Ҧлы адамның аруағымен алыспайыҗ‖ атты җарсы маҗаласында 
Ҽнуар Ҽлімжанов оған мынандай уҽж айтҗан еді: ―Не маҗаласында, не ―Ҥлкен Тҥркістанның кҥйреуі‖ 
атты кітҽбінде ―Мҧстафа Шоҗайҧлы шынында да фашистерге сатылған екен ғой, кҿмектескен екен ғой, ҿз 
еліне ҿзі җастандыҗ жасаған екен ғой дегізетін бірде-бір наҗты дҽлел, яғни ―неоспоримый‖ факт табу 
җиын. Ҿйткені С.Шҽкібаевтың җолданып отырған тҽсілі ҿмірімізге КГБ арҗылы сіңірілген тҽсіл. Дерексіз 
болжау, жала жабу, провакацияға ҧрындыру, жапҗан жаланы ―дҽлелдеуге‖ тырысып, ҿтірікті шындыҗ деп 
тану‖  [7, 7]. 

Бҧл айтылған пікірге орай, С.Шҽкібаевтың ―Ҥлкен Тҥркістанның кҥйреуі‖ атты повесінің җандай 
деректер негізінде жазылғанын зерделеу ҥшін басҗа да фактілерге жҥгінуге тура келеді. Ҿйткені мҧрағат-
тыҗ деректердің кҿркем шығармада җолданылуы жазушының шығармашылыҗ даралығымен җатар, білім 
деңгейіне, ізденісіне де тҽуелді. С.Шҽкібаев повесінің дерккҿзі туралы т.ғ.к. К.Тулентаева былай дейді: 
―Кеңес ҥкіметі жылдарында җазаҗ оҗырманы соғыс жылдары ―Тҥркістан легионы‖ дегеннің болғандығын 
жҽне оның немістермен бірігіп, Кеңес мемлекетіне җарсы шыҗҗандығын С.Шҽкібаевтың ―Ҥлкен 
Тҥркістанның кҥйреуі‖ кітабынан білгені мҽлім. Документальды повесть деп танылған шығарманың алғы 
сҿзінде оның ―бҧл тҧңғыш еңбегі деректерге җҧрылған, белгілі оҗиғаны баяндап беретін туынды‖ екендігі 
айтылады. С.Шҽкібаевтың мҽселені җарастыруы кездейсоҗтыҗ емес-ті, себебі ол Ҧлттыҗ Җауіпсіздік 
комитетінің Җостанай җалалыҗ тҿрағасының орынбасары җызметін атҗарушы еді. Бҧл біріншіден, екінші-
ден, кітабы соғыстан кейін Алматыда 49 легионердің ҥстінен жҥргізілген атышулы соттың мағлҧматтары 
негізінде (дҧрысы – рухында) жазылған-ды, ҥшіншіден, кеңес халҗының санасына Тҥркістан легионын 
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җҧрушы Мҧстафа Шоҗай (җазір кереғар пікірлер бар) мен легионерлер туралы ―халыҗ сатҗындары‖ 
біржаҗты тҧжырымын бекітіп берген-ді‖  [8, 36]. 

С.Шҽкібаев ―Ҥлкен Тҥркістанның кҥйреуі‖ повесінің тҥйінінде Алматы җаласында Җазаҗ ССР-ы 
Мемлекеттік Хауіпсіздігі Халыҗ Комиссарының орынбасары полковник Кенжалинның тҧтҗын Ольцша-
дан жауап алып отырған сҽтін баяндайды. Онда Кенжалиннің басшылығымен герман разведкасының 
1943-1944 жылдары разведкалыҗ-диверсиялыҗ топтарын ҧстап ҽшкерелегені айтылады  [3, 261]. Бҧдан 
шығатын җорытынды, С.Шҽкібаев повесті сол тҧтҗындардың айтуы бойынша, яғни тергеу материалдарын 
пайдаланып жазғаны аңғарылады. Ал оның шындыҗҗа җаншалыҗты сҽйкес екенін білу ҥшін тағы да 
тыңғылыҗты зерттеудің җажеттігі алға шығады.  

1995 жылы 13 шілдеде жарыҗ кҿрген ―Тҥркістан легионы‖ жҽне Мҧстафа Шоҗай туралы не білеміз?‖ 
атты маҗаласында тарихшы Ҽбу Тҽкенов былай деген еді: ―...Сулевский де, Шҽкібаев та соғыс 
тҧтҗындарының сҿзіне тым сеніп кеткен. Олар соғыстан кейін ҿздерін аҗтау ҥшін жҽне Мҧстафа Шоҗай-
ды жамандату ҥшін КГБ органдары мҽжбҥр еткенін естен шығаруға бола ма? Сондыҗтан легионға 
тҧтҗындарды зорлап кіргізді, кҿнбегендерін Мҧстафа Шоҗай крематорийге жібергізді деген жалған 
деректер де орын алғанын білеміз. Бҧл тоталитарлыҗ заманның ыҗпалы болатын‖  [9, 3]. 

Ҿмір бойы Тҥркістан халҗының азаттығын аңсаған М.Шоҗайды тҥркістандыҗ тҧтҗындарды ҿз 
маҗсатында пайдалануға тырысты дегенге сену логикаға сҽйкеспейді. Тиісінше, бҥгінгі жиналған 
шындыҗҗа жаҗын деректік мҽліметтерден М.Шоҗайдың соғыс тҧтҗындарын, тҥркістандыҗтарды сҧмдыҗ 
азаптан җҧтҗарып җалудағы амал-ҽрекетін кҿруге болады. Тарихшы Б.Сайлан бҧл туралы былай дейді: 
―Мҧстафа Шоҗай неміс конслагерінде азапталған тҥркістандыҗ ҽскерлерді җайткен кҥнде де соғысҗа 
аттандырмауға кҿп кҥш жҧмсайды. Болашаҗ Тҥркістанның җамын ойлап, Тҥркістан ҥшін білікті мамандар 
дайындау маҗсатында тҽжірибе жинау ҥшін Германияға фабрикалар мен зауыттарда жҧмыс істеуді сҧрап 
хат жазады. Ҿкінішке җарай Мҧстафа Шоҗай 1941 жылы 27 желтоҗсанда кенеттен җайтыс болып, 
жоғарыдағы идея ҿз маҗсатына жетпейді‖  [10, 105]. 

Мҧстафа Шоҗай мен оның Тҥркістан легионына җатысы туралы ҽлі кҥнге дейін ҽртҥрлі пікірлер бар. 
Кеңестік уаҗыт пен җазіргі тҽуелсіздік кезеңіндегі айтылған пікірлердің арасында алшаҗтыҗ барын 
маҗаламызда айтып ҿттік. Ҽдебиеттанушы ғалым Н.Аҗыш былай деген еді: ―Җазаҗ елі тҽуелсіздік алған-
нан бергі руханият ҽлеміндегі ҿзекті мҽселелердің бірі –мҽдениет пен ҽдебиет саласындағы җҧндылыҗ-
тарымызды объективті тҥрде җайтадан җарап, жаңаша бағалау мҽселесінің кҥн тҽртібіне шығуы. Замана 
алға җойып отырған талаптар тҧрғысынан алып җарағанда, җоғамдыҗ ойдың ешҗандай саясатҗа жалтаҗта-
май, аҗиҗатты жарыҗҗа шығаруға деген ҧмтылысы табиғи җҧбылыс‖  [11, 6]. 

Қорытынды. Җорытындылап айтсаҗ, кеңестік тоталитарлыҗ жҥйе Мҧстафа Шоҗай есімін җаралауға 
кҥш салып, сол бағытта тҥрлі маҗалалар мен тапсырыспен жазылған туындылар ҿмірге келсе де тҽуел-
сіздіктің аҗ таңы атҗан сҽттен бастап оның шынайы болмысын кҿрсетуге жазушылар мен зерттеушілер 
ҥлес җосып келе жатҗанын кҿресіз. Халыҗҗа тез сіңетін ҽрі оның санасына, ішкі сезімдеріне бірінші боп 
ҽсер ететін кҿркем туынды болғандыҗтан, жазушылардың шындыҗтан алшаҗтауы тҧтас ҧлттың теріс 
пікірін җалыптастыруға ҽкеп соҗҗанын, соға да беретінін кеңестік социалистік реализммен жазылған 
җаншама туындылардан-аҗ аңғаруға болады. Табылған дереккҿзге сҥйеніп җана җоймай, оның аҗ-җарасын 
аныҗтау, шындыҗҗа җаншалыҗ сҽйкес келетінін ҿзінше зерттеу жазушының алдағы жазбаҗ болған 
туындысының неғҧрлым ҿміршең болуына негізгі кепіл болмаҗ.                      
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ЗЕЙНОЛЛА  ШҮКІРОВ  ЛИРИКАСЫНДАҒЫ  ТАБИҒАТ  ҚҰБЫЛЫСТАРЫ 
 

Аңдатпа 

Җазаҗ поэзиясына сыршыл лирикалыҗ ҿлеңдерімен ҿзіндік ҥлес җосҗан аҗын Зейнолла Шҥкіров 

жастайынан ауыр хҽлге душар болған, алайда җайтпас җайсарлығымен, табандылығымен таныла білген 

җҧрыш җазаҗ. Шет ел аралап, жер кҿріп табиғатына сҥйсінбесе де, туған жерінің топырағын, кҿз тартар 

сҧлулығын, атланттар секілді кҥміс киген аҗ толҗынды теңізін жырға җосты. Табиғат лирикасына жата-

тын ҿлеңдері  классикалыҗ кҿркемдік ҥрдістер аясындағы шығармашылыҗ сипатымен ерекшелене білді. 

Сонымен бірге аҗынның романтикалыҗ-реалистік сарындар тҧтастығымен жырлаған шығармашылыҗ 

ҿзіндік мҽнерін де аңғартады. Кҿрнекті аҗын Зейнолла Шҥкіровтің табиғат лирикасы җазаҗ поэзиясының 

ежелгі замандардан бҥгінгі кезеңге ҧласҗан кҿркемдік-эстетикалыҗ ҧлағатын даму жолының ҿміршеңдігін 

танытты. Табиғат пен ҿзінің жанын егіз деп санап, тҥрлі теңеулермен ішкі жан дҥниесіндегі арпалысты 

җағаз бетіне тҥсіре білді. Лирика жанрына җалам тербеген адуынды аҗындардың легінде Зейнолла 

Шҥкіровтің поэзиясы да Алаш ҧранды классикалыҗ ҽдебиетіміздің рухани җҧндылыҗтар җазынасын 

лайыҗты ҥлес болып җоса білді. 

Тҥйін сӛздер: поэзия, лирика, поэтика, З.Шҥкіров, В.Г. Белинский  
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NATURAL PHENOMENA IN THE LYRICS OF ZEEINULLA SHUKUROV 

 

Abstract 

Zeynolla Shukurov, who made a great contribution to the poetry of Kazakh poetry, was a Kazakh who found 

it difficult, but he was persistent in his endurance. The poems of ZeinullaShukurov, who made a great contribution 

to the poetry of Kazakh poetry, are also characterized by the creative nature of classical artistic movements. 

Poems of poetry, written by nature ZeinollaShukurova, show that the classical tradition in the general literary 

process continues. At the same time, the romantic and realistic genre of the poet reflects creative, self-proclaimed 

singing. The natural lyrics of the outstanding poet  Zeinulla Shukurov reflect the vitality of the artistic and 

aesthetic development of Kazakh poetry from ancient times to the present day. 

The natural lyrics of the outstanding poet Zeinulla Shukurov reflect the vitality of the artistic and aesthetic 

development of Kazakh poetry from ancient times to the present day. 

Keywords: poetry, lyric poetry, poetics, Z.Shukurov, V.G. Belinsky  
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ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЛИРИКЕ ЗЕЙНОЛЛЫ ШУКУРОВА 

 

Аннотация 

Зейнолла Шукуров, внесший большой вклад в поэзию казахской поэзии, был казахом, которому было 

трудно, но он был настойчив в своей стойкости. Стихи Зейнуллы Шукурова, внесшего большой вклад в 

поэзию казахской поэзии, также характеризуются творческим характером классических художественных 

течений. Стихи поэзии, написанные природой Зеиноллой Шукуровой, показывают, что классическая 

традиция в общем литературном процессе продолжается. В то же время романтический и реалистический 

жанр поэта отражает творческое самозванное пение. Природная лирика выдающегося поэта Зейнуллы 
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Шукурова отражает жизнеспособность художественно-эстетического развития казахской поэзии с 

древнейших времен до наших дней. 

Рассматривая природу и душу как близнеца, он смог положить во внутренний мир колючую бумагу с 

различными уравнениями. Поэзия Зейноллы Шукурова в кругу поэтов, не пишущих в жанре лирики, 

также стала достойным вкладом в лозунг Алаша – сокровища духовных ценностей нашей классической 

литературы. 

Ключевые слова: поэзия, лирика, поэтика, З.Шукуров, В.Г. Белинский  

 

Кіріспе. Җазаҗ поэзиясында тыңғылыҗты шығармашылыҗ тҧлғасымен, җайтпас җайсар рухты 

тағдырымен даралана танылған аҗындардың бірі – Зейнолла Шҥкіров 

Ғҧмырдың  керуені алға жылжыған сайын Зейнолла Шҥкіровтің артына җалдырған ҽдеби мҧрасы - 

жарыҗ жҧлдыздың җараңғы тҥн җойнауынан җҧпия сҽулесін шашҗандай жарҗырай тҥсуде. Ҿмірінің 

соңына дейін тҿсекке таңылып жайдан-жай жатпаған аҗын, бар білімді тҿсегінде жатып-аҗ бойына сіңіре 

білді. Кҿңіліндегі жарыҗ сҽуле ҽдебиет ҽлеміне жол кҿрсетіп,җолына җалам алғызды. Шағын ғана ҿлеңмен 

басталған Зейнолланың шығармашылығы жылдан-жыл ҿте келе шалҗар теңізге айналғаны айҗын. Жыр-

ларының җайраты тек ой ҿрлігінде, сҿз серпінділігінде ғана емес, сырлы да, сҧлу, бейнелі теңеулермен 

,эпитеттермен, тҿгілмелі ырғаҗпен,тігісі жатыҗ ҧйҗаспен ҿрнектеліп,місекер җолынан шыҗҗан мҥліктей 

боп шыға келетіндігенде. Романтизм мен реализм сарындары тҧтастығымен жырлауының ғажайып 

ҿнегесін танытты. Аҗын архив аралап шет ел кҿрмеді, алайды романтикалыҗ бейне жасау арҗылы җалың 

жҧртшылыҗҗа танымал романдар, ҽңгімелер, ҿлеңдер жазып, артына ҿлмес мҧра җалдыра білді. Зейнолла 

аҗынның поэзиясындағы романтизм мен реализм кҿркемдік ҽдістері аясында жырланған шығармалары 

җазаҗ сҿз ҿнері дамуындағы дҽстҥр мен жалғастыҗ заңдылығының тарихи поэтикалыҗ боялысын кҿрсете 

біліп, ХХ ғасырдың 50-70-жылдарындағы җазаҗ поэзиясы дамуындағы негізгі поэтикалыҗ сипат 

болмысын җҧрайтын ерекшелік айналғаны хаҗ. 

Аҗынның җаламынан туған лирикалыҗ ҿлеңдері ХХ ғасырдың 50-70-жылдарындағы поэзияның ҿсу, 

кемелдену келбетін җҧрап, аталған жылдарда миллиондаған оҗырмандардың кҿңілдерін баурап, сезімге 

жетеледі. Аҗын шығармаларындағы лирикалыҗ җаһарманның тҧлғалыҗ бейнеленуінен уаҗыт пен кеңіс-

тіктегі ҿмір шындығы җозғалыстарындағы адамдардың жан ділі ҽлеміндегі саналуан сарынды толға-

ныстардың, тебіреністердің, җуаныш пен җайғыға, ҥміт пен торығуға, жасу мен жігерленуге жҽне т.б. бір-

біріне җарама-җарсы җҧбылыстар мен җасиеттердің ҿзара җатарласҗан, шендескен, ҥндескен поэтикалыҗ 

сипаты философиялыҗ, психологиялыҗ сарындар тҧтасуы жағдайында жырланды. 

Әдістеме. Җазаҗ поэзиясына сыршыл лирикалыҗ ҿлеңдерімен ҿзіндік ҥлес җосҗан аҗын Зейнолла 

Шҥкіровтің табиғат лирикасына жататын ҿлеңдері де классикалыҗ кҿркемдік ҥрдістер аясындағы 

шығармашылыҗ сипатымен ерекшеленеді. «Таң алдында», «Аңсарым алыс жҧлдызда», «Теңіз жыры», 

«Кҥн батарда», «Тербейді таң самалы, май самалы», «Алматым», «Айнакҿл», «Теңіз», «Таң алдында» 

(«Тыныпты тентек жел ескен»), «Дауыл», «Ай», «Җала берсін мҥлгіп җҧраҗ», «Аҗша җар», «Кҿктем», 

«Җыс», «Аякҿз тоғайы», «Ерке гҥл, сарғайма ерте кҥзің соҗпай», «Сыпырды җыс аҗ кҿрпесін», «Жайылып 

жаңбырдан соң алаҗаны», «Аҗша җар», «Кҥз ҽпке», «Табиғат җалады-ау бір жырғап таңда», «Теңізбен 

кездесу», «Ей, таулар, бҧлт айналған тҿбесінен», «Җансонар», «Җарағай», «Ару кҿл», «Бҧлттар, бҧлттар», 

«Кҿл жағада», «Айнакҿл», «Кҥншуаҗ», «Кҿктем кҥліп кіреді талай баҗҗа», «Баҗша», «Балҗҧраҗ», «Нҿсер 

кҥні», «Тау гҥлі», «Җоңыр кҥз», «Дауыл», «Бҧлт», «Җыз бен аяз», «Жауғытҧрым», т.б. 
З.Шҥкіровтің табиғат лирикасы таҗырыбындағы ҿлеңдерін жоғары мектеп оҗушыларына җазаҗ 

ҽдебиеті сабағындажаңа аҗпараттыҗ технологияларды  җолдану арҗылы (тҥсіндіру, іздену, топтастыру, 
тҥртіп алу стратегиясы, Венн диаграммасы, шығармашылыҗпен жҧмыс) кҿптеген нҽтижелерге жеткізуге 
болады. Атап айтар болсаҗ, тіл байлығын дамытуға; шығармашылыҗ белсенділігін арттырып, ҧжымда 
бірігіп жҧмыс істеуге; оҗушыларға җысҗы табиғат җҧбылысы мен адамдар мен жануарлар жайлы тҥсінік-
терін җалыптастыруға; аҗынның лирикалыҗ шығармаларындағы мазмҧн мен пішін поэтикасын җҧрайтын 
ерекшеліктерін танытуға. 

Нәтижелер және талқылау. Аҗынның җалам тербеуіне халыҗтың жҥрегіндегі толҗыныстар, ҿмірін-
дегі бҧралаңдар, кҿңіліндегі селкеуліктер, җабағындағы кірбіңдер, жанындағы жаралар септігін тигізгені 
мҽлім.  Барлыҗ җолынан җауырсын җаламы тҥспеген  аҗын  халыҗтың  соҗҗан  жҥрегінің дҥрсілі  мен 
лҥпіліне ҥндесуге тырысады.  Ал ҥндесе білу ҥшін сол жердің адамдарының  кҿргенін кҿріп, татҗанын  
татып, тарихи шежіресі мен дҽстҥрін біліп, рухани біртҧтас ҽлемге айналу керек. Ҿйткені, аҗын  мен  
халыҗ  егіз ҧғым. Мінекей Зейнолла аҗынның да дҥниеге келген жері табанынан суы кетсе де, жҥрегінен 
жыры кетпеген ата-бабаларымыздан мирас болып келе жатҗан аҗындыҗ дҽстҥрді іргелі жалғастырушы 
җасиет җонған ірі ҿнер ордасы, жыр җазанын җайнатҗан җара шаңыраҗ Арал топырағы.  Ҽйгілі «Мырзас-



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филологический науки», №3(69), 2019 г. 

  236  

тағы жыр мектебі»  җалыптасҗан, шайырлар мен шежірешілердің отаны. Кезінде кҿздің жауын алар ҽсем-
дігімен кҿз тартҗан, шағалалары шабытына ҧран берген Арал теңізі. 

 «Поэзияны тегіне жҽне тҥріне җарай бҿлу» атты еңбегінде: «Лирика мылҗау тҥйсікке тіл бітіріп, 
образ береді, оларды ыстыҗ, тар кеуденің җысымынан кҿркем ҿмірдің тың ҽуесіне шығарып, ҿзгеше ҿмір 
береді... Субъектіні жҧбатҗан, ашуландырған, җуантҗан, ренжіткен, раҗаттандырған, җинаған, мазалаған 
нҽрсенің бҽрін де, бір сҿзбен айтҗанда, субъектінің рухани ҿмірінің мазмҧны боларлыҗ нҽрсенің бҽрін де, 
субъектіге бойлап, субъектіде пайда болғанның бҽрін де лирика ҿзінің заңды ҽншісіндейҗабыл алмаҗ»            
[1, 352] деп Ҽдебиет сыншысы Белинский айтҗандай җазаҗ лирикасының кеудесінде романтикамен ҽн 
салған аҗындардың бірі Зейнолла Шҥкіров. 

Ыҗылым заманнан бері  адамзат табиғатпен етене жаҗын. Сондыҗтан айнала җоршаған орта жҽне 
оның тҥрлі жаратылыс сырлары адамның назарын ҿзіне бірден баурап алған. Осындай жағдайда аҗындар 
табиғатҗа арнап лирикалыҗ ҿлеңдер жазып шабытына шабыт җосып отырған.  Біреулер табиғаттың 
пейзаждыҗ суреттерін жасаса, енді бір аҗындар сол табиғат арҗылы җоғамдыҗ ҿмірді, адамның ішкі кҿңіл-
кҥйін астастыра жырлаған. 

Зейнолла аҗынның да табиғат лирикасы – аҗынның бейнелі ҿрнекті тіркестерімен, тармаҗтарымен 
суреттелген.  Байтаҗ дала мен кҿл жағалаулары арасында тҧрған аҗын - аспан,  Кҥн, кҿл, жасыл табиғат – 
бҽрін кҿз жанарына сыйғыза җарап тҧрып җайталанбас суреттер тҧтастығын ҿлең ҿрнегімен бейнелеуі 
лирикалыҗ-психологиялыҗ тебіреністермен ҿре біледі: 

 
Мҿлдіреп ҧшан – теңіз ашыҗ аспан, 
Жер ҥстін жаздың салҗын кеші басҗан. 
Балҗиды кҿкжиекте нарттай жанып, 
Җызыл кҥн нҧр шапағын шашыратҗан. 
Бҿленді җызғылт тҥске су беті де, 
Ҽлде бҧл батар кҥннің җҧдіреті ме?! 
Жел тынып, жасыл җҧраҗ мҥлгіп җалған, 
Кҿз тоймас кештің сол бір суретіне. 
Кең айдын кҿлдің шалҗар атырабы, 
Жай толҗып тынши алмай жатыр ҽлі. 
Тек жым-жырт кҿл жағада жасыл тоғай, 
Жас талдың селт етпейді жапырағы. 
(«Кҥн батарда» ҿлеңінен) [3, 22] 

 
Зейнолла – романтик аҗын. Тіршілік кеңістігіндегі табиғат җҧбылыстарының алай-тҥлей дауылды, 

жауынды сҽттерін лирикалыҗ җаһарманның кҿңіл-кҥй ҽуендерімен егіздей бейнелеп жырлауы да 
романтикалыҗ ҿршіл ой келеріне ортаҗ психологиялыҗ жағдаймен баламаланғандай ҽсер береді: 

 
Азынайды жел гҥлеп, 
Алаулайды соңғы арай. 
Тулап теңіз теңбіл кҿк, 
Астан-кестен бар маңай. 
 
Дауыл шайҗап, жел җуған, 
Айналаң бір аҗ кҿбік. 
Толҗын туып толҗыннан, 
Шу кҿтеріп жатты ҿріп. 
(«Дауыл» ҿлеңінен) [2, 320]. 
 

Бҧл ҿлеңінде адамның ішікі кҿңіл кҥйіндегі арпалыс табиғатпен бірге ҿріліп жатады. Себебі табиғат 
дегеніміз тіршілік җозғалыстарының, суреттерінің кешенді болмысы. Аҗынның  табиғатҗа арналған 
ҿлеңдерінде кейіптеулік бейнелеулер арҗылы табиғат җҧбылыстарының адамдарға баламаланып бейне-
ленуі де поэтикалыҗ ҥрдістердің классикалыҗ дҽстҥрлі жолын аңғартатыны айҗын. Аҗынның табиғат 
лирикасын җҧрайтын ҿлеңдерінде  кейіптеулік бейнелеулердің ҧлттыҗ діл аясындағы жырланғанын мына 
ҿлең шумаҗтарымен дҽлелдей тҥссек:  

 
Тоғай-жеңге таппайды тыным бҥгін, 
Җҧрып жатыр кҿк жібек шымылдығын. 
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Тасасында аҗ терек таранады, 
Жҧрт кҿзінен жасырып сҧлулығын... 
Соны кҿріп бала гҥл жымың-жымың... [3, 336]. 
 

Зейнолла Шҥкіров – җазаҗ поэзиясындағы теңіз сырларын романтикалыҗ жырлармен ҿрнектеген 
аҗын. Арал теңізінің шалҗып жатҗан кезеңінде ҿршіл ойлы жан ҽлеміне толҗындардың җозғалысын, 
теңіздің шалҗар кеңістігін, дауылды сҽтіндегі аласҧрған, тымыҗ кҥндегі момаҗан җалпын, т.б. – ҿмір 
җҧбылыстарымен баламалы суреттерін ҿз жырларымен сабаҗтастырды. 

Аҗынның теңіз туралы ҿлеңдерінен табиғат җҧбылыстарымен егізделе ҿрілген аҗын-кҥрескердің ҽрі 
нҽзік, ҽрі ҿршіл рухты җайсар бейнесімен дидарласамыз. Теңізбен сырласу – лирикалыҗ җаһарман аҗын-
ның жҥрек тебіреністерінің ҥні. Теңіз – ҿмір – тынымсыз җозғалыстағы тіршіліктің шынайы болмысы. 
Адамдардың табиғаттың толыҗ мҥшесі тҧрғысында ҿзін җоршаған җҧбылыстармен іштей сырласа ҿмір 
сҥретіні – Жаратушы Алланың җҧдіреті арҗылы жҥзеге асҗан ҧлы заңдылыҗ. Зейнолла аҗынның теңізбен 
тілдесе, сырласа жырлауы оның азаматтыҗ лирикасындағы ҧлттыҗ-отаншылдыҗ дҥниетаным биіктігін 
дҽлелдейді. 

«Теңіз жыры» ҿлеңіндегі лирикалыҗ җаһарманның теңізге арнай жырлауы да табиғатпен етене 
сезімтал адам жан ділінің ғажайып сырлы ҽлемін елестетеді: 

 
Шалҗар теңіз, шуылдайсың, неге алмайсың сен тыным, 
Асыр салып кҿкке атылып, ойнайды ерке толҗының. 
Кҿбік шашып кҥркірейді, соғып жартас тҿсіне, 
Бҧрҗ-сарҗ етіп җҧлап тҥсіп, җайта ҧрады ҿшіге... 
Онан сенің җайтпас җайсар җайратыңды кҿрем мен, 
Асҗаҗ ҥнді жыр іздесем кҥнде саған келем мен, 
Тымыҗ тҥнде тҧңғиыҗҗа җонаҗтаттың сен Айды, 
Кҥміс Кҥн де кҿкжиектен җимай саған җарайды. 
Җандай кҿркем маужыраған жазғы сабат кешкі уаҗ, 
Мҥлгиді ойшыл жасыл жағаң, 
Не тыңдайды жас җҧраҗ?! 
Сыршыл жырдың бір шумағын таптым ба екен сонан мен, 
Терең ойда толҗып жалғыз тебіренгендей болам мен [4., 304]. 

 
Кҥмістей кҿбігін кҿкке шашыратҗан теңіздің  кҿкірегіне ҽсем Айды җондырып, кҥні бойы кҥлкіге 

толы жып жылы жҥзіне мҧң ҧялатып Кҥн кҿзінде кҿкжиегіне җимай аттандыратын Зейнолла аҗынның 
жҥрегінде жара салған җасіретінің ҥні бҧрҗаҗша атҗылап жатпағанына кім кепіл?! 

Қорытынды. Табиғат лирикасы поэзиялыҗ мҧралардағы эстетикалыҗ тағылымы айрыҗша маңызды 
сипатымен ерекшеленеді. Жаратылыстың сан алуан суреттері мен җҧбылыстарын поэзиялыҗ ҿрнектермен 
бейнелей жырлау арҗылы аҗындар адамдардың тіршілік кеңістігімен біртҧтас болмысын дҽлелдейді. 
Зейнолла Шҥкіров поэзиясындағы табиғат лирикасын җҧрайтын ҿлеңдері де жалпы ҽдеби ҥдерістегі 
классикалыҗ дҽстҥр жалғастығын танытады. Сонымен бірге аҗынның романтикалыҗ-реалистік сарындар 
тҧтастығымен жырлаған шығармашылыҗ ҿзіндік мҽнерін де аңғартады. 

Җорыта айтҗанда, кҿрнекті аҗын Зейнолла Шҥкіровтің табиғат лирикасы җазаҗ поэзиясының ежелгі 
замандардан бҥгінгі кезеңге ҧласҗан кҿркемдік-эстетикалыҗ ҧлағатын даму жолының ҿміршеңдігін 
танытады. 
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ЭССЕ  ЖАНРЫНЫҢ  ЗЕРТТЕЛУІ  МЕН  ҚАЛЫПТАСУЫ 
 

Аңдатпа 

Бҧл маҗалада эссенің тҥрлері жҽне бағыттары, ҽдебиеттегі образдары шетелдік жҽне отандыҗ автор-

лардың эсселерінің негізінде җарастырылады. Җазаҗ тіл білімінде «эссе» жанрының  җалыптасуы бары-

сында ҽлемдік тҧлғалар мен отандыҗ җаламгерлердің рухани байланысы кҿрініс табады жҽне сондай-аҗ, 

ҽдеби шығарма жанрының бір тҥрі  ретінде мҽдениетімізде орын ала бастауы сҿз етіледі. Эссе даму саты-

ларында ҿзге де жанрлар тҽрізді тҥрленіп, ең маңызды җасиеті  ретінде жазушылардың, зерттеушілердің 

ортаҗ ойы, тҧжырымы пайда болып, философиядағы экзистенциалды тҽжірибемен ҧштастырылып, «мен» 

– таным субъектісіне, ҽрі нысанына, жеке тҧлғаның ҿзін-ҿзі дамытуының җайнар кҿзіне айналып 

отырғандығы уаҗыт шындығы. Жазушылар шығармаларындағы эссеистік стиль ерекшеліктері талдана 

отырып, оның – табиғатпен,  ҽлеммен, мҽдениетпен җарым-җатынасҗа тҥсуі арҗылы, ойдың тҧтастығы 

айтылған. 

Кілт сӛздер: эссе, эсселік стиль, эссеизм, жанр, ҿзіндік дҥниетаным, мҽдениет. 
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STUDYING AND FORMING THE GENRE ESSAY 

 

Abstract 

This article deals with the types, directions of the essay and their images in literature based on the essay of 

foreign and domestic authors. In the process of forming the ―essay‖ genre in Kazakh linguistics, it reflects the 

spiritual connection between world and domestic writers, and also finds its place as a literary genre in our culture. 

During the development of the essay genre, it was transformed like other genres, the most important feature of 

writers and researchers was the emergence of a common idea and general conclusion, which was continued in the 

existentialist experience of philosophies, which became a source of self-development for the subject and subject 

―I‖. The essayist style of the writers' works, and the integrity of thoughts through communication with nature, the 

world and culture were analyzed. 

Key words: essay, essayist style, essayism, genre, individual worldview, culture. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЖАНРА ЭССЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены типы, направления эссе и их образы в литературе на основе эссе 

зарубежных и отечественных авторов.В процессе формировании жанра «эссе» в казахской лингвистике 

оно отражает духовную связь мировых и отечественных писателей , а также находит свое место как  

литературный жанр в нашей культуре.  В ходе развития  жанра эссе, она была преобразована как и  

другие жанры, наиболее важной   особенностью писателей  и исследователей стало  появление общей 

идеи и общего вывода , которая нашла свое продолжение  в экзистенциалистском опыте философий, что  

стало источником саморазвития для субъекта и субъекта «Я». Был проанализирован эссеистский стиль 

произведений писателей, и целостность мыслей посредством общения с природой, миром и культурой. 

Ключевые слова: эссе, эссеистический стиль, эссеизм, жанр, индивидуальное мировоззрение, 

культура. 
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Кіріспе. Эссе жанрының даму эволюциясы: діни, уағыздыҗ, философиялыҗ, публицистикалыҗ, 

ҿнертанымдыҗ, сыни жҽне кҿркем ҽдеби сияҗты, тек тҧрғысынан жҽне тҥр жағынан жылдам дамып келе 

жатҗанын аңғартады. Дегенмен, бҧл жағдайдағы эссе авторлары – ең алдымен, суретшілер, тек сонан соң 

ғана – дін җайраткерлері, уағызшылар, философтар, кҿсемсҿзшілер.  М.Н. Эпштейн ―эссеизмге деген 

ҧмтылысты‖ жаңа заманның тҥрлі философиялыҗ бағыттарының ішінен җарастырады:  образдылыҗ               

20-ғасырдың 10-жылдарындағы психологиялыҗ талдау (З.Фрейд жҽне К.Юнг еңбектері) жҽне феномено-

логия (Э.Гуссерль) сияҗты полярлы ғылым салаларына енді [1, 24]. Мҧнан соң экзистенциализмнің дамуы 

(Ж-П.Сартр, А.Камю, С.Кьеркегор, Г.Марсель, М.Хайдеггер, М. де Унамуно, К.Ясперс) ілімінде де  

тҧраҗты сипат ала бастады. Ҽдебиеттегі образдар: Т.Манның, Ф.Кафканың, Акутагава Рюноскэнің, 

Ясунари Ковабатоның, Кобо Абэнің, X.-Л.Борхестің, Дж.Джойстың шығармаларынан кең орын алды, 

сондай-аҗ, ―эсселік  хат ҥлгісі пайда болды‖  [2, 136]. 

Шетелдік авторлардың жазған эсселер саны ҽлем кітапханасының басым бҿлігін җҧрайды. Еуропалыҗ 

жҽне латынамерикалыҗ мҽдениеттің эссешілері арасынан  мынадай ірі жазушыларды атауымызға болады: 

Эдгар Алан По (1809-1849), Хорхе Луис Борхес (1899-1986), Марсель Пруст (1871-1922), Курт 

Тухольский (1890-1935), Томас Эдвард Лоуренс (1888-1935), Андре Жид (1869-1951), Герман Гессе(1877-

1962), Сомерсет Моэм (1874-1965), Эдуард Морган Форстер (1879-1970), Хорхе Куэста (1903-1942), 

Уистен Хью Оден (1907-1973), Ландольфи Томмазо (1908-1979), Хулио Кортарсар (1914-1984), Генрих 

Белль (1917-1985), Ежи Косинский (1933-1991), Октавио Пас (1914), Гор Видал (1925 ж.т.), Милорад 

Павич (1949 ж.т.), Джон Барт (1930 ж.т.), Умберто Эко (1932 ж.т.) жҽне т.б.  

Эссе жанры шетел ҽдебиетінде: неміс, ағылшын, американ, латын америкасы, француз, италия, 

испан, польша, сербия, сирия жҽне жапон  ҽдебиетінде белсенді тҥрде дамып келеді. Байҗап отырғаны-

мыздай, эссенің  географиясы, таралу аймағы ҿте ауҗымды, кең. 

Талқылау. Җазаҗ мҽдениеті мен тіл білімінде ―эссе‖ жанрының негізі Абай җарасҿздерінен бастау 

алғандығын, җалыптасҗандығын кҿреміз. Сондай-аҗ ғалым Р.З. Зайкенова ―Классикалыҗ еуропалыҗ 

ҽдебиеттің дҽстҥрлерінде кҿтерілетін эссеистика – ҽлемдік ҽдебиеттің, наҗты айтҗанда ХХ ғасырдың 

елеулі ҽрі принципиалды җҧбылысына айналды. Алмағайып уаҗытпен бірге туындап отыратын жаңа 

проза мен жаңа стиль ҽрҗашан сҧранысҗа ие. Җазіргі уаҗытта эссе ҧлттыҗ ҽдебиетімізге жанр ретінде 

ҿзіндік җызметін очерк, ҽңгіме, повесть, роман тҥрінде кҿрсете бастады‖, - деп тҧжырымдады  [3, 112]. 

Ал, зерттеуші-ғалым Р.Б. Сҧлтанғалиева ҿз маҗаласында: ―Яғни җазаҗ ҽдебиетіндегі эссе жанрының кең 

етек алуы ҥрдісін ҽдеби байланыс, мҽдениеттер ыҗпалдастығы шеңберінде җоғамдыҗ формациялардың 

ауысуынан, келмеске кеткен җатаң тҽртіпті социалистік режимнің җыл тҧсауынан шығып, еркіндікке, 

басыбайлыҗҗа ҧмтылған сҿз бостандығынан җарауымызға болады‖, - деп атап ҿтті  [4, 258]. Сонымен 

җатар, эссе жанрын Ш.Уҽлихaновтың жaзбaлaрынан, Ахмет Бaйтҧрсынҧлы, М.Ҽуезов, С.Мҧҗaнов, 

Ғ.Мҥсірепов, О.Бҿкей, Ҽ.Тҽжібаев, Ҽ.Кекілбaев, М.Мaғaуин, Ш.Мҧртaзa, З.Җaбдолов, Т.Кҽкішев, 

Җ.Ергҿбек, А.Жаҗсылыҗов сынды жaзушылaрдың жҽне ҽдебиет зерттеушілерінің еңбектерінен де 

кездестіреміз.  

―Эссе жанры ғҧмырының  ҧзаҗ болуының сыры неде?‖ деген сҧраҗ тҿңірегінде  америка ҽдебиеті 

мэтрлерінің бірі, эссеші Гор Видал: Оҗырман мен жазушының арасын жалғайтын  тҥйін ретінде ―эссе 

жанры  аса җажет жанр‖ деген тҧжырым келтірген. Жанрдың осындай маҗсатын ҽдебиетші О.Вайнштейн 

―Эссені не ҥшін жҽне кімге арнап жазамыз?‖ деген еңбегінде: ―Ең бастысы – оҗырманды еріксіз ойға 

җалдыру, оның таңданысын ояту, ҿзіндік ой-пікіріне җозғау салу, сҿйтіп, аҗырында, ҿзін-ҿзі таныту 

җажеттігін туындату‖, - деп айҗындай тҥседі  [5, 215]. 
Француз тілінде essai – ҽрекет, сынама, очерк; латынша exagium – салмаҗтау, exigo – ҿлшеймін деген 

мағынада, наҗтылы мҽселе яки оҗиға бойынша жеке ҽсер мен ой-пікірді білдіретін жҽне зат, оҗиға мҽнінің 
тҥйінді җорытындысына ҽдейі соңғы нҥкте җоймайтын шағын кҿлемді жҽне еркін композициялы 
прозалыҗ шығарма. Ҽдетте, эссе бір нҽрсе туралы жеке кҿзҗарасты білдіретін жаңа, кҿркем ҿрілген сҿз. 
Эсселік стиль ҿзінің образдылығымен, шешенділігімен жҽне ауызекі интонациямен лексикаға табан 
тіреуімен ерекшеленеді  [6, 516]. Н.С. Балтабаеваның пайымдауынша ―Эссе дегенміз – бҧл бiршама арнап 
жазуды меңгере білген суреткердің белгілі бiр тҽсiлi арҗылы ҿте  жоғары жҽне җарапайым толғаныстарын 
калың оҗырманға жеткiзе бiлетiн зерттеушінің, ғалымның еңбегі деуiмiзге болады‖  [7, 44]. 

Эссенің жалпыға ортаҗ җағидатына,  кҿпшілік маҗҧлдаған аныҗтамасына сҥйене отырып, оның негізгі 
жанрлыҗ компоненттерін былайша җарастыруға болады: шағын кҿлем; наҗтылы таҗырып жҽне оған 
җатысты ашыҗ тҥрде жеке кҿзҗарасын, ҧғымын білдіру; еркін композиция; оғаш тҥйін жҽне наҗыл сҿз; 
шешендік жҽне лиризм; ауызекі сҿйлеу интонациясы жҽне лексика. Десек те, зерттеушілер эссеизм 
(философиялыҗ таным), эссе (кіші жанрдың прозалыҗ шығармасы), эсселік стиль (ҿзге де жанрлыҗ 
тҥрлерге тҽн) ҧғымдарының ара жігін ашу җажеттігін баса айтады. Сондай-аҗ, жанр җҧраушы негізгі 
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белгілерді де жете зерттеу җажет.  
Еуропалыҗ мҽдениетте эссенің пайда болған мерзімі наҗтыланған – 1580  жыл – тҧңғыш авторы да 

мҽлім – француз философы Мишель Монтень (1533-1592), оның «Тҽжірибелер» атты туындысы  жеке 
адамның даралығына жҽне кісілік тҧлғасының бірегейлігіне, оның ҿзіндік  дҥниетанымы мен  ҿзін-ҿзі 
дҽлелдеуіне бағытталған жанрға жол ашты. Эссенің Җайта ҿрлеу дҽуірінде пайда болуы тегін емес, 
ҿйткені дҽл осы кезеңде адамның бостандығы, еркіндігі, жеке жауапкершілігі мен лайыҗты тҧлғасы 
тҧғырға кҿтерілді. Зерттеушілердің пікіріне сҥйенсек, Кҿне жҽне Орта ғасырлардағы ҿзгеше ойлау  
мҧндай жанрды тудыруы мҥмкін емес еді, алайда, Плутархтың ―Мораль‖, Платонның ―Диалогтар‖, 
Сенеканың ―Хаттар‖, Цицеронның ―Жазбалар‖ атты еңбектері,  Марк Аврельдің  ойлары, Теофрасттың 
―Мінездер‖, Августин Аврельдің ―Җҧлшылыҗ‖, Блез Паскальдің ―Шет аймаҗтың тҧрғынына хат‖ 
шығармалары жаңа жанрдың пайда болуына  ҿз ыҗпалын тигізді.  Ал келесі даму сатыларында эссе  ҿзге 
де жанрлар тҽрізді шешендік, мемуарлыҗ жҽне эпистолярлыҗ ҽдебиеттің – тҽубе ету, кҥнделік жазбалары, 
шағын жазбалар, естеліктер, маҗалалар, ғҧмырнамалыҗ жазбалар, хаттар жҽне т.б. тҥрлерін  җосып алды. 

Сонымен, эссенің ең маңызды җасиеті – автордың жеке айҗын кҿзҗарасын философиядағы  
экзистенциалды тҽжірибемен ҧштастырады, мҧндағы «мен» – ҽрі таным субъектісі,  ҽрі  нысаны, ал жеке 
тҧлғаның ҿзін-ҿзі дамытуының җайнар кҿзі – оның наҗ ҿзінде. Бҧл, М.Н. Эпштейннің тҧжырымдауынша, 
жанрдың ―кҿнеден бергі җасиеті‖ [1, 336]. Алайда, бҧл кҿрсетілген белгі оның бірден-бір айҗындауышысы 
бола алмайды.  

Эссеизмге (ҿмір мен философиялыҗ ойлаудың тҽсілдері ретінде) ең дҽл аныҗтаманы, біздің пайым-
дауымызша, оның негізін җалаушы, 20- ғасырдағы  австриялыҗ  жазушы Роберт Музиль береді, ол ҿзінің 
―Җасиетсіз адам‖ романының басты кейіпкері Ульрихтің сҿз саптауы арҗылы эссе мен философиялыҗ 
трактаттың арасына шек җоюға тырысады, сондағы дҽлелі – ―эссе – бҧл җандай да бір шешуші ой кезінде 
адамның ішкі ҿмірін җабылдайтын бірегей жҽне тҧраҗты бейне‖ деп суреттеді (Р.Музиль,1994:294). Ал, 
сонда эссеші кім? Р.Музильдің кейіпкері мҧны былайша тҥсіндіреді: ―...шындыҗты җалаушы адам ғалым 
болады; ҿзінің субъективтілігіне еркіндік берген адам жазушы болуы ыҗтимал; ал осы екеуінің арасынан 
ҿзге бірдемені җалайтын адам не істеуі керек?‖ [8, 295]. Эссеші ойының дамуын «соңғы аялдамасы аныҗ 
бола тҧра,  аҗыры бҧлыңғыр саяхатпен салыстыруға болады, оның есесіне, оҗырман җозғалыс ҽсерін 
җадірлеуді ҥйренеді, жол жҥру ҽрекетімен сусындайды‖(О.Вайнштейн,1985:215). Міне, осындай шешімді 
ойды, оның жеткізілу бейнесін, авторлыҗ ҧстанымды табуға бҧл жанрдың табиғатын ашуды мҧрат тҧтҗан 
ҽрбір адам бейім болу керек.   

Нәтиже. Эссенің тағы да бір маңызды ҿзгешелігін де естен шығармау керек.  Автор ҿзі суреттеп 
отырған жҽне толғандырып отырған наҗты таҗырыпты, сол яки басҗа нысанды, табиғат феноменін  ҽңгіме 
арҗауына айналдырады. Алайда ҧсынылған наҗтылыҗ таҗырыпты ашудың ҥзілді-кесілді жауабы дегенді 
білдірмейді. Бҧлай болуы тҥсінікті де, ҿйткені эссеші ғалымның рҿлін атҗаруға бейім емес, ол нысанды ҽр 
җырынан алып җарайды,  бҿлшектеп җарастыруға тырыспайды жҽне мына ҧғымды җорытуға ҧмтылмайды: 
―...эссе ҿзінің бҿлімдерінің ретімен нысанды ҽр җырынан ашып кҿрсетеді, оны толыҗ җамтымайды, – ҽсілі, 
толыҗ җамтылған нысан ҧғымдағыны жояды...‖ [9, 291]. М.Эпштейннің сҿзімен айтҗанда, эссеші маман 
ретінде емес, ҿзін отҗа да, суға да салатын адам җалпында танытады  [1, 347]. О.Вайнштейн:―Кҿп нҽрсе 
керек емес: ―җолмен ҧстау, белгілеу, сол жетеді..., бҧл жерде монументальдылыҗҗа ҧмтылу бекершілік‖,- 
дейді  [10, 216]. Міне, эссе авторынан талдама, тҥсіндірме, сараптама, талассыз аргумент, міндетті 
комментарий талап етудің мҥмкін болмайтыны осыдан. Наҗты таҗырып – бҧл сенің ҿзіңнің ой-толғам-
дарыңа жҽне ізденістеріңе ҿріс ашады, одан да бҧрын ол эссешінің  ой-толғамдарына жанама ыҗпал 
тигізуі мҥмкін, ал жҧмыстың атауы ешҗашан да оның мазмҧнын жоҗҗа шығармайды. Эссенің бҧл җасиеті, 
оны жазушының жеке тҧлғасына тікелей байланысты болады, осы тҧста М.Н. Эпштейннің пікірі 
бойынша, җарастырылып отырған зат ―ойды җозғау ҥшін җызмет етеді‖, ―таҗырып кеңістігінде тіреніш 
нҥктесін табудың ҽрекеті болады‖  [1, 23]. Бҧл сапаны зерттеушілер таҗырыпты ―еркін игеру‖ деп аныҗ-
тайды. Эссенің атауына талдама жасау арҗылы онда кҿрініс табатын сҿз соңында келетін сҿз ―туралы‖, 
―сияҗты‖ жҽне ―яки‖ арҗылы эссешінің ойлау процесінің бҧлталағын баҗылауға болады.  

Эссенің атауы мен  таҗырып аясының ара җатынасы жҿнінде О.Вайнштейннің пікірінше:―Эссенің 
атауына җарап, ҽңгіменің не жҿнінде болатыны жайында жорамал жасау – абырой ҽпермейтін іс, ҿйткені, 
автордың тҥпкі ойын дҽл тану мҥмкін емес‖, - дейді   [11, 216]. Ал, зерттеуші А.Жҧматай эссеге берілген 
аныҗтамаларды саралай келе, ―… нaҗты пішіннің, сюжеттің болмaуы жҽне aвтор білімдaрлығының 
рухaни кеңістікке ҧмтылуы‖, - деп даралай җарастырды  [2, 110]. Сондай-аҗ, зерттеуші  ―эссе – бірегей 
җҧрылымды ерекше жaнр. Ҿзге жaнрлaр секілді эссені ҽбден иі җaнғaн ҽдеби ҿлшемдер җaлыбынa сaлa 
aлмaймыз. Эссе ҿзгеше принциптермен җҧрылaтындыҗтaн, эссенің композициясынa соны кҿзҗaрaспен, 
жaн-жaҗты тaлдaу aрҗылы ғaнa бaйлaм жaсaуғa болaды‖, - деп тҧжырым жасады  [2, 101]. 

Тіпті, кейде еріксіз шым-шытырыҗ  оҗиғалардың «иісі» шығуы мҥмкін: бҧл жолы не кҥтіп тҧр екен, 
біз җаншалыҗты җырағымыз? Алайда, нағыз аңғарымпаз дегендердің де айы оңынан туа бермейді: дҽл 
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таптым дегеннің ҿзінде эссе атауы мен таҗырыбы – тҧтастыҗтың бҿлшектері; кейде, эссе таҗырыбы оның 
атауымен мҥлдем җабыспауы мҥмкін  [11, 217]. 

Ҿзінің бірегей ойын жҥзеге асыру ретінде автор аҗиҗатҗа жетудің барлыҗ: ғылыми да, діни де, 
кҿркем де тҽсілдерін – жеке-жеке яки барлығын бірмезгілде җолданады. Кҿзҗарас басымдығына җарай 
эссе тҥрлері былайша жіктеледі: философиялыҗ, рухани, тарихи,  публицистикалыҗ,  эссе-идеялар, эссе-
болжамдар, беллетристикалыҗ,  сыни жҽне т.б. 

Эссешінің җоржынында тҥрлі тҽсілдер, тілдік жҽне образдыҗ җҧралдар болады. Олар: ассоциациялар, 
салыстырулар, баламалар, ҧҗсастыҗтар,  аллегориялыҗ  жҽне астарлы  образдар, символдар жҽне  т.б. ―Бір 
ойдан екінші бір ойға кҿшудің ҧшығын іс жҥзінде ҧстап җалу мҥмкін емес: эссеші ҿз баяндауын ҧршыҗша 
ҥйіреді‖  [11, 217]. Кҿріп отырғанымыздай,  жария еркіндік жазып отырған адамға  ҥлкен жауапкершілік 
жҥктейді – яғни, барабар сҿзбен айтылған ойды табу.   

Осылайша, эссе тҥрлі ҽдеби жҽне кҿркем емес формалардан туындай алады. Олар: жазба, кҿріністер,  
нобайлар, сызбалар, естеліктер, саяхаттар, кездесулер, дҽрістер, сҿз сҿйлеу, хат, диалог жҽне т.б. ―Эссе кҿр-
сетілген тҥрлерді җолданбайды, ол бҧларда жеке мҽннің кҿрініс беруі кезінде тіршілік етеді‖  [12, 343]. Эссе, 
ҿмірбаян, кҥнделік арасындағы шекараны кҿру мҥмкін емес  [10, 53]. 

Қорытынды. Эссенің кҿрсетілген жанр формаларында  жҥзеге асуы  да кездейсоҗтыҗ емес: кҿбінесе 
ол оҗып отырған  адаммен айҗындалады – ол жаҗын досы болуы мҥмкін  (мҧндай жағдайда хат, кҥнде-
лікті таңдау  табиғи), бҽлкім, біреумен  пікір-талас жҽне сҿз җағысу җажет болуы мҥмкін  (диалог форма-
сы, ашыҗ хат) немесе ―ойды ашыҗ айту‖ (дҽріс, баяндама, сҿз сҿйлеу), біраҗ та кҿбінесе – ―кҿзін жеткізу, 
җайта ҧғындыру, абдырату, кҿңілін кҿтеруге‖  тҧрарлыҗ бейтарап, кҿпшілік оҗырманның орны бҿлек.  
Бҧлардың соңында, җанша сыналғанмен де, шешуші  сҿз – мойындау яки мойындамау  тҧр  [11, 216]. 
Сҿйтіп, эссенің  җҧрылымдыҗ ерекшелігі ретінде ―оҗып отырған адамға, оҗырманға ашыҗ арнау‖ алдыңғы 
орынға шығады  [10, 54]. ―МЕН‖ – ―СЕН‖ араҗатынасы  аса җажет. Кейде оҗырманға тікелей җарата 
айтылуы  да мҥмкін. Мҽселен, поляк жазушысы В.Гомбрович оҗырманды мҽтін җҧрылымына жетелейді 
(―Кҥнделік‖). Эссешілер  кҿпшілік оҗырманға бет бҧрғанды җолдайды; ―Мен сізден аумай җалғанмын‖ 
(Конвицкий); ―Мен бҽріңізге – барлыҗ аҗылдылар мен аҗымаҗтарға,  ҧлылар мен ҧсаҗтарға,  ҽулиелер мен 
кҥнҽһарларға ҧҗсаймын‖ [10, 55]; біраҗ та, осы җиялдағы оҗырманға җиын шарт җойылады: ол  –  ―жаңаны 
җабылдау жҽне сол тілде сҿйлеу‖ ниеті. Ал бҧдан ҽрі – толҗып, екі ойлы болып тҧрған адамды жағымды 
ҽсерге бҿлеу, табан тіреген жанды тҧйыҗҗа тіреу эссешінің таланты мен талғамына байланысты  [11, 217]. 
Р.З. Зайкенова маҗаласында: ―Эссе дегеніміз, жҧртшылыҗты ойлануға ҥйрететін җарымды җаламгердің 
зерттеушілік еңбегі деп те айтуға болады, яғни кҿрнекті философтардың ойларын җалың кҿпшілікке 
жеткізу ҽдісі», - деп тҧжырым жасады [3, 120]. 

 Соныменен, соңғы ғылыми жетістіктерді саралай отыра, эссе жанрының тарихы мен заманауи 
сипатына сҥйене отырып, келесі җорытындыға келеміз: 

1. Эссенің жанрлыҗ ерекшеліктерін наҗтылауда: 
 автордың айҗын аңғарылатын жеке кҿзҗарасын, яғни, мҽнді жанр тҥзуші фактор ретінде аныҗтау; 
 тың идея жҽне оның бейне-кҿрінісін, эссема; эссеистік ойлаудың ерекшеліктерін айҗындау; 
 таҗырыпты еркін меңгеруін байҗау; 
 жанрдың ашыҗтығы, оның шектеулілігі жҽне ҧласпалылығын, демек, аҗиҗатҗа жетудің тҥрлі 

тҽсілдерін енгізу, сан алуан жанрлыҗ тҥрлерде жҥзеге асыру; 
 барабар ауызекі сҿзбен жеткізуін, яғни, жеке стиль, наҗты кҿркемдік җҧралдар  арсеналын іздеу 

арҗылы жҥзеге асырылуын аныҗтау. 
2. Эссені бҿле-жара җарастыру, эссеистикалыҗ стильдің ерекшеліктері туралы айту, демек, басҗа 

жанрлыҗ тҥрлерге де җатысты жіктеу жҽне эссеизмді, оны да, басҗасын да кҿктей ҿтетін ойлаудың 
жосығы деп тану. 
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ҒҰМЫРБАЯНДЫҚ  ШЫҒАРМАЛАРДЫҢ  ҚАЙНАР  БҰЛАҒЫ 
 

Аңдатпа 
Бҧл маҗалада мемуарлыҗ шығармалар жазуда кҥнделіктің атҗаратын рҿлі туралы сҿз болады.  

Сондай-аҗ кеңес ҿкіметі тҧсында жарыҗ кҿрген Сҽкен Сейфулиннің «Тар жол тайғаҗ кешу», М.Горький-
дің «Менің университеттерім», С.Мҧҗановтің «Ҿмір мектебі», Ғ.Мҧстафиннің «Ҿмір белестері», «Кҿз 
кҿрген», Б.Момышҧлының «Ҧшҗан ҧя», М.Ғабдуллиннің «Менің майдандас достарым» т.б. сияҗты 
кҿрнекті туындылары җазаҗ ҽдебиетіндегі  мемуарлыҗ роман жазу дҽстҥрін җалыптастырып җана җойған 
жоҗ, бҧлар ғҧмырнамалыҗ шығармалар жазудың дҽстҥрлі ҥйрену мектебі болғанын атап кҿрсетеді.   

Маҗалада негізінен ғҧмырнамалыҗ шығармалардың жанрлыҗ сипаты кҥнделік жазудан басталатын-
дығы, сондыҗтан да бҧл кең кҿлемді ғҧмырнамалыҗ роман жанрының алғашҗы бастамасы болып табыла-
тындығы кеңінен сҿз болады.   

Тіпті бҥгінгі кҥні «Кҥнделік» САЖ электронды журналдар мен кҥнделіктер жобасы бойынша Білім 
жҽне ғылым министрлігі білім саласында электронды жҥйені енгізуге серпінді жобалар ҧсынып отырға-
нын айта келіп, наҗтылы мысалдар келтіреді.    

Сондай-аҗ ағылшын жазушысы Даниель Дефоның «Робинзонның ҿмірі жҽне таңғажайып хикая-
лары» атты романына егжей-тегжейлі тоҗтала келіп, кҥнделік жазып отырудың ғҧмырбаяндыҗ шығарама-
ларындағы ҿзіндік ерекшеліктерін ашады. Ал орыс жазушысы Юлиан Семеновтың  «Кҿктемнің он жеті 
сҽті» атты кҿркем фильмнің тҥп негізіне де кҥнделік жанры жататындығын айта келіп, кейіпкерлер 
тағдырын ҿмір шындығымен байланыстырады.  

Җорыта айтҗанда, маҗалада кҥнделік жанрының ғҧмырбаяндыҗ шығармалар жазудағы орны жан-
жаҗты ашылады. Тҽуелсіз Җазаҗ Елі ҽдебиетіндегі ғҧмырнамалыҗ шығармалар жазу ҥрдісі жаңа буын 
ҧрпаҗтарды җалыптастыру, тҽрбиелеу мҧратына җызмет етері аҗиҗат.  

Кілт сӛздер: роман, күнделік, ҿмірбаян 
 

R.Z. Zaikenova
1
, A.S. Nursan

1
 

1
 Kazakh National Women's Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan 

 

MAIN SOURSE OF BIOGRAPHICAL COMPOSITIONS 

 

Abstract 

This article discusses the role of the diary in writing memoirs. The book is also known as ―The Road to 

Sight‖ by Saken Seifullin, ―My Universities‖ by M. Gorky, ―School of Life‖ by S. Mukanov, ―Milestones of 

Life‖ by G. Mustafina, ―My One-Silent Friends‖ by Gabdullin and others. remarkable works not only created the 

tradition of writing memoirs in Kazakh literature, but also the tradition of writing literary compositions. 

The article widely says that the genre nature of biographies comes from the diary and that this is the first 

initiative of a wider genre. 
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Even today it is reported that the Ministry of Education and Science provides breakthrough projects in the 

field of e-learning in the field of electronic journals and diaries. 

In addition, the English writer Daniel Defoe tells the details of his novel "The Life of Robinson and 

Wonderful Stories" and reveals its features in his biographical story. And the story of the Russian writer Julian 

Semenov about "Seventeen Moments of Spring," is written in the basis of the biographical genre, and the 

characters link the fate of life with the truth. 

As a result, the article reveals the role of the diary genre in writing biographical works. The process of writing 

biographies in independent Kazakh literature is a reality that serves the purpose of generating and educating new 

generations. 

Key words: novel, diary, autobiography 
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ИСТОЧНИК БИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Аннотация 

В этой статье обсуждается роль дневника в написании мемуаров. Книга также известна как «Дорога к 

зрению» Сакена Сейфуллина, «Мои университеты» М.Горького, «Школа жизни» С.Муканова, «Вехи 

жизни» Г.Мустафина,«Мои однополчаные друзья» Габдуллина и другие.  замечательные работы не 

только создали традицию написания мемуаров в казахской литературе, но и традицию писать 

литературные композиции. 

В статье широко говорят, что жанровый характер биографий происходит из дневника и что это 

первая инициатива более широкого жанра . 

Даже сегодня сообщается, что Министерство образования и науки предоставляет прорывные 

проекты в области электронного обучения в области электронных журналов и дневников. 

Кроме того, английский писатель Даниэль Дефо рассказывает подробности своего романа «Жизнь 

Робинсона и чудесные истории» и раскрывает его особенности в своем биографическом рассказе. И 

история русского писателя Юлиана Семенова о «Семнадцать моментывесны», написано в основе 

биографического жанра, а герои связывают судьбу жизни с правдой. 

В итоге, в  статье раскрывается роль жанра дневника в написании биографических произведений. 

Процесс написания биографий в независимой казахской литературе – это реальность, которая служит 

цели генерации и воспитаний новых поколений. 

 Ключевые слова: роман, дневник, автобиография 

 

Кіріспе. Җазаҗ ҽдебиетінің тарихындағы мемуарлыҗ шығармалар – ҧлттыҗ тарихтың кҿркем 

шежіресі. Авторлардың ғҧмырнамалыҗ-ҿмірбаяндыҗ деректері бойынша жазылған мемуарлыҗ шығарма-

лар арҗылы ҧлт тарихындағы тҧлғалар тағылымы, җоғамдыҗ-ҽлеуметтік оҗиғалардың мҽні, маңызы 

айҗындалады. «Ғҧмырнамалыҗ роман жанрында ҽдебиетте кенже җалған шығармада болған нҽрсені 

бҥкпей айту – басты шарт» десек, оған кеңестік дҽуірде екінің бірі тҽуекел ете алған жоҗ . Бҧл жерде 

жазушы ҥшін җажетті җҧрал – кҥнделік, хат, җҧжаттар т.б. жҽне ең бастысы суреткердің зейін-зердесі. 

Адам жанынан асҗан сҥзгі жоҗ. Җажеттісі есте җалады, җажетсізі, ҧсаҗ-тҥйегі ҧмытылады. Ҽдебиеттің 

даму жолында тарихи җалыптасҗан жанрлыҗ формалардың җалыптасуы, дамуы, ҿзгеруі, жаңаруы туралы 

мҽселенің зерттелу тарихына зер салсаҗ, бірізділікті аңғару җиын. Бірнеше җаламгерлер шығармашылы-

ғына тҽн ҽлеуметтік-идеялыҗ, танымдыҗ-эстетикалыҗ ҧҗсас сипаттардан туындайтын ҽдеби-теориялыҗ 

категориялардың табиғатын тану бҥгінгі таңға дейін җайшылыҗты пікірлерден арыла алған жоҗ. Мҧны 

ғҧмырбаяндыҗ романдардың да жанрлыҗ сипатынан байҗауға болады.Тіпті ҽлі кҥнге дейін «мемуарлыҗ», 

«ҿмірбаяндыҗ», «ғҧмырбаяндыҗ» деген тҥсініктер бірінің орнына бірі җолданып келе жатҗанының 

кҿреміз. Тҽуелсіздік алған жылдардан бастап, «мемуарлыҗ», «ҿмірбаяндыҗ» ҧғымдарын  «ғҧмырбаян-

дыҗ» деген сҿз ығыстыра бастағанын байҗаймыз.  
Әдістеме. Айталыҗ кеңес ҿкіметі тҧсында жарыҗ кҿрген Сҽбит Мҧҗановтің «Ҿмір мектебі», Максим 

Горькийдің «Менің университеттерім», Сҽкен Сейфулиннің «Тар жол тайғаҗ кешу», Ғабиден Мҧстафин-
нің «Ҿмір белестері», «Кҿз кҿрген», Бауыржан Момышҧлының «Ҧщҗан ҧя», Мҽлік Ғабдуллиннің «Менің 
майдандас достарым» т.б. сияҗты кҿрнекті туындылар җазаҗ ҽдебиетіндегі  мемуарлыҗ роман жазу 
дҽстҥрін җалыптастырды. Бҧлардың барлығы кең кҿлемдегі ғҧмырбаяндыҗ роман жанрының алғашҗы 
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негізі болып, кейінгі кезде дҥниеге келген ғҧмырнамалыҗ шығармалар ҥшін дҽстҥрлі ҥйрену мектебі 
болғанмен, «ғҧмырбаяндыҗ роман» деген наҗтылы атау җойылмады. Ҿйткені кеңес ҿкіметі тҧсында 
жҧмысшылар мен шаруалар образы бірінші кезекке шыҗҗандыҗтан, интеллигент җауымның жеке басы 
туралы шығармалар жазуға белгілі мҿлшерде шек җойылды. Соның ҿзінде жоғарыда аталған шығармалар 
җазаҗ ҽдебиетінде «ғҧмырбаяндыҗ роман» жазудың алғашҗы соны ҥлгілері болып табылады.  

Бҧл җатарда  тҽуелсіздік алған жылдардан кейін жазылған Хасен Ҽдібаевтың «Ҿмірдария», Ҽзілхан 
Нҧршайыҗовтың «Мен жҽне менің замандастарым», Җабдеш Жҧмаділовтің «Таңғажайып дҥние», Хасан 
Оралтайдың «Елім-айлап ҿткен ҿмір»,  Мҧхтар Мағауиннің «Мен»,  Ҽлжаппар Ҽбішевтің «Айтпай кетті 
демесін арттағылар», Шерхан Мҧртазаның «Ай мен Айша», Ғаббас Җабышҧлының «Кҿңіл кҿгінде» атты 
ғҧмырбаяндыҗ романдары  кҿркемдік жҽне танымдыҗ тҧрғысынан җоғамдағы талап-тілектер ҥдесінен 
шыға алған туындылар екені даусыз. Осы шығармалардың сюжеттік негізін җҧрайтын басты ҿзегіне 
кҥнделік жатады.  

Жалпы ғҧмырнамалыҗ шығармалардың жанрлыҗ сипаты кҥнделік жазудан басталады. Сондыҗтан да 
бҧл кең кҿлемді ғҧмырнамалыҗ роман жанрының алғашҗы бастамасы болып табылады 

 Нәтижелер. 2015 жылы «Кҥнделік» САЖ электронды журналдар мен кҥнделіктер жобасы бойынша 
мемлекет-жекеменшік ҽріптестігі тҧжырымдамасының жобасын ҧсынған болатын. Бҧған Орталыҗ 
коммуникациялар җызметінде Білім жҽне ғылым министрлігі білім саласында электронды жҥйені енгізу 
маҗсатында җолға алынған серпінді жобалар туралы баспасҿз мҽслихатын ҿткізіп, җолдау білдірді.  Осы-
ған байланысты министрлік жобаның тиімділігін җарастырып, уҽкілетті органдарға жіберді. Ал былтыр 
тҧжырымдама жобасы Аҗпарат жҽне коммуникациялар министрлігі, «Атамекен» ҦКП мен «МЖҼ 
Орталығы» АҖ-җа жолданды.  Җазіргі уаҗытта Kundelik.kz ресурсы «Аҗпараттандыру туралы» заңға 
сҽйкес аҗпараттыҗ жҥйелердің мемлекеттік бірыңғай операторы – «Ҧлттыҗ аҗпараттыҗ технологиялар» 
АҖ инфраҗҧрылымында орналастырылды. Бҥгінде жҥйеге 3887 мектеп пен 2,5 млн адам тіркелген. 
Олардың ішінде 174 006 мҧғалім, 1 467 286 оҗушы мен 854 280 баланың ата-анасы бар. Жҥйені барлыҗ 
облыстар мен Астана жҽне Алматы җалаларының білім басҗармалары мен 177 җалалыҗ жҽне аудандыҗ 
білім бҿлімдері җолданып отыр [1].  

Ҧлыбританияның Эксетер җаласында оҗитын Роза Ҽрен деген студенттің «Эксетердегі җазаҗ 
студентінің кҥнделігі» атты естеліктер топтамасы ҿте җызыҗты. Мысалы «Жатаҗхананы ― ҧстайтын‖ җыз» 
деген естелігіне назар аударып кҿрейікші: «Тобымдағы җытайлыҗ студенттердің бірі біздің жатаҗханада 
тҧрады. Асханамыз ортаҗ, кей кездері бірге тамаҗ жасаймыз, бір ҥстел басында тамаҗ ішеміз. Ең җызығы, 
осы ҥлкен асхана тек 8 студентке тиесілі болса да, алғашҗыда осы жер кҥнде той-думанның ордасына 
айналатын. Җайдан, кімге келіп жатҗанын білмеймін, ҽйтеуір, бітпейтін бір җонаҗтар. Бір кҥні кірсең, 
танымайтын адамдар біздің асханада тамаҗ пісіріп жҥреді. Тағы бір келсең, 20 адам ҥстел басында 
тығылысып, ―вешірде‖ отырады. Бокалдар сыңғырлап, ҽлгі студенттердің даусы тіпті аспанға жетіп 
жатады. Сҿйтсем, бҧлардың бҽрі біздің җабатта тҧратын бір ғана стуентке җонаҗҗа келеді екен. Кейде тіпті 
ол студенттің ҿзі жоҗ болса да, кілтін сҧрап алып, асхананы мҽйханаға айналдырады екен, Кҿңіл кҿтер-
геніне еш җарсылыҗ жоҗ. Тек, кҥн сайын бҧлардың артында ҥйілген җоҗыс җалатыны жаҗпады. Таңертен 
асханаға кіріп, тамаҗ ішу мҥмкін емес. Алғашҗы аптада ―ҿздерінің бір білгені бар болар. Бір кҥні җояр 
мҧнысын‖ деп ҥндемей жҥрдім. Жоҗ, җоятын тҥрі кҿрінбейді. Кҥнде кешке жиналып алып, ойын ойнай-
ды, ішімдік ішеді, ҽн айтады. Аҗыр аяғында ҿз асханамызға ҿзіміз кіре алмай җалдыҗ. Айтайын деген 
җызығым бҧл емес. Җытайлыҗ бір топтасым тура асхананың тҥбінде тҧрады. Ол маған ―мына җонаҗтар 
тҥнімен шулайды. Мен ҧйыҗтай алмаймын‖ деп ҥш рет мҧн шаҗты. Ҥш рет, ―Жатаҗхана ҽкімшілігіне 
шағымданбайсың ба? ‖ десем, ҥндемейді. Содан не керек, бір кҥні мен тағы бір ҥлкен сауыҗтың ҥстінен 
тҥстім. Шыдамым шегіне жетіп, ―кешірім сҧраймын, балалар, мынау асхана кімдерге тиесілі екенін біле-
сіздер ғой? Бҧл менің соңғы ескертуім болсын. Келесі жолы басшыларға айтпасҗа амалым җалмай тҧр‖ 
дедім җабағымды тҥйіп. Масайрап отыр еді жарыҗтыҗтар. Селк етті. Содан кейін мен мезгілсіз җонаҗ-
тарды асханамнан кҿрген емеспін. Җайсыгҥні адамның кҿзін җыздырып стейк пісірген жігіт те кҿрінбейді.  
[2,6-б.]. 

Міне осы сияҗты кҥнделікті естелік жазып отыру ғҧмырбаяндыҗ шығармалардың негізін җҧрайды.  
«Естелік – ҽдеби шығарма, мемуар жанрының бір тҥрі. Естелік – ҿмірде шынайы болған ірі тҧлғалар 

мен ел тарихында ҿткен елеулі оҗиғалар жайында кҿзбен кҿріп, куҽгер болған адамдардың сол ҿткенді 
еске тҥсіріп, ҿз атынан баяндап беруі. Алайда естелікте деректер тарихи еңбектегідей наҗтылы берілуі 
міндетті емес. Естелік автордың ҿз танымы тҧрғысынан баяндалады. Автор естелікте аҗиҗаттан алшаҗ 
кетпей, оны кҿркемдеп, бейнелеп жеткізуге җҧҗылы. Естелік жанрлыҗ табиғаты жағынан мемуар-
дың кҥнделік, жолжазба, т.б. тҥрлеріне жаҗын» [3]. 

Бҥгінгі кҥні естеліктің кҥнделік тҥріндегі формасы кең етек жайды ҽрі электронды журналдар мен 
кҥнделіктер жобасы бойынша кең етек жайып келеді.  

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1


Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

245 

Жазылар естеліктер мен туралы, 

Біреулер жан еді дер ҿр тҧлғалы. 

Біреулер тҧлпар еді дер де мҥмкін, 

Бҥтінделмей кеткен бір ер-тҧрманы, - [4]. 

 

деп аҗиыҗ аҗын Мҧҗағали Маҗатаев айтҗандай  естелік пен кҥнделік жазу ғҧмырбаяндыҗ романның 

алғашҗы баспалдағы саналатыны аныҗ.  

Десе де жазып отырған жазушының жеке ҿмірінен алынбаса да, басҗа адамның ҿмірбаяны арҗылы 

кҥнделік тҥрінде роман жазатын ҽлемге танымал авторлар бар. Соның бірі – ағылшын жазушысы 

Даниель Дефоның «Робинзонның ҿмірі жҽне таңғажайып хикаялары» атты романы. Робинзон Крузо 

ойдан шығарылған кейіпкер. Даниэль Дефоның ең жаҗсы романының жазылуына себеп болған шотлан-

дыҗ моряк Александр Селькирктің ҿмірінде болған оҗиға. Жастайынан теңізді сҥюші Александр 

Селькирк җараҗшылардың кемелерінде матрос болып жҥрген кҥндердің бірінде капитанмен ҧрысып, 

Мас-а-Тьерра аралында җалады. Сол аралда Селькирк 4 жыл 4 ай тҧруға мҽжбҥр болады. Дефоның 

кейіпкері аралда 28 жыл ҿмір сҥрді 

Талқылау. Даниэль Дефоның шеберлігі сонда ол оҗиғаны ҿзі бастан кешіріп отырғандай шынайы 

жазады. Мысалы: «Кҥнделік» деп аталған бҿлімде:  

«1659 жыл, җыркҥйeктің 30-ы. Сҧрапыл дауылдың кeзіндe кeмe апатҗа ҧшырап, мeні, баҗытсыз 

Рoбинзoн Крузoны, oсы ҥрeйлі аралға тағдыр айдап ҽкeлді. Бҧл аралды мeн «Ҥмітсіз Арал» дeп атадым. 

Мeнің сапарластарымның бҽрі дe суға батып кeтті, мeн ҿлім аузынан аман җалдым. Сoл кҥні кeшкe дeйін 

җатыгeз тағдырыма ҿкпe айтып, eңірeумeн бoлдым: ішeргe тамағым, киeргe киімім, тіршілік җылуға 

җажeтті җҧралдар да бoлмады, жасырынар жeр таппай, кҿзімe җан тoлып ҿлімнeн басҗа eшнҽрсeні кҿрмe-

дім. Жыртҗыштар талайды, жабайыларға жeм бoламын я аштан ҿлeмін дeгeннeн басҗа oй бoлмады. Тҥндe 

жыртҗыш аңдардан җoрҗып, ағаштың басында тҥнeдім. Тҥнімeн жаңбыр жауып тҧрса да, җатты җалжыра-

ғандыҗтан eс білмeй ҧйыҗтадым. Җазанның 1-і. Таңeртeң oянсам, җайырлап шҿккeн кeмeні су кҿтeріп 

жағаға жаҗындатып тастапты...  Җазанның 1-інeн 24-інe дeйін. Бҧл кҥндeрі кeмeдeгі жҥктeрді жиeккe 

жeткізумeн бoлдым. Су кҿтeрілгeн сайын жҥктeрді салға тиeп, жиeккe таси бeрдім. Кҥн тҥнeріп, аспан-

ның ашылғаны ара-арасында ғана бoлмаса, тoлассыз жаңбыр җҧйды да тҧрды, бҧл мeзгіл жауынды 

маусым бoлуы кeрeк. Җазанның 20-сы. Тeпe-тeңдігін саҗтай алмай, салым тҿңкeріліп бҥкіл жҥгім суға 

кeтті, біраҗ тeңіздің жағасы тайыз eді, су кeйін җайтҗан сoң заттың кҿбін бҥтін алып җалдым.. Җазанның 

31-і. Җoлыма мылтыҗ алып, җҧс атуға шыҗтым жҽнe җарайған жeр кҿргім кeлді, җасына лағын eрткeн бір 

eшкі атып алдым. Атҗан eшкімнің лағы eріп ҥйгe дeйін кeлді, лаҗты сoйып жeугe тура кeлді, сeбeбі 

асырауға кҿнбeді, ҽлі oтығып жeтпeгeн eкeн.  

Ал орыс жазушысы Юлиан Семеновтың романы бойынша 1973 жылы экранға шыҗҗан Штирлиц 

туралы «Кҿктемнің он жеті сҽті» (Семнадцать мгновений весны)атты кҿркем фильмнің тҥп негізіне 

кҥнделік жанры жатады. Мҧнда Рабизон Крузо сияҗты бас кейіпкердің ҽрбір сҽті айы, кҥні  жылы тіпті 

сағатына дейін   кҿрсетіліп отыруымен ерекшеленеді. Р.Крузо сияҗты  Штирлиц те ойдан шығарылған 

кейіпкер. Журналист Тҿреғали Тҽшенов «Җазаҗ ҥні» газетіне  бас кейіпкердің прототипі Максим Исаев 

емес, Жандос Исаев деген җазаҗ екені туралы мҽселе кҿтерді.  

Бҧл ғҧмырбаяндыҗ шығармалар жазуда  кҥнделік жанрының ҿте ҥлкен орны бар екенін байҗатады.   

Қорытынды. «Ғҧмырнамалыҗ романды шындыҗты айтудан җорыҗпайтындар ғана  жаза алады. 

Ҿзінің ҿмірі таза емес адамдар ғҧмырнамалыҗ шығарма жазудан җорҗады. Оған дҽті жетпейді де. Менің 

ҿмірім екіге бҿлініп җалған соң, осындай шығарма жазбасыма болмады. Кейін мені кім зерттейді дегенге 

жауап іздедім. 60 жылдыҗ мерейтойым Маҗаншы жаҗта тойланды. Җасымда Рымғали Нҧрғали бастаған 

кҿптеген аҗын-жазушылар мен ҽдебиетшілер болды. Оларды шекараның бойына апарып: «Анау менің 

җыстауым, анау менің жайлауым еді» деп Аҗшоҗының баурайынан кҿрсетіп тҧрдым. Сол сҽтте маған 

«мемуар жазуым керек екен. Җашанғы елге кіндік җаным тамған жерді саусағыммен нҧсҗап кҿрсете 

бермекпін» деген ой келді. Сол жылы кҥзден бастап жазуға отырдым» - дейді [8]. 

Жазушының 624-беттен тҧратын «Таңғажайып дҥние» атты ғҧмырбаяндыҗ шығармасы кҥнделікті 

ҿмірдің  осындай ҽсерінен де туындайтынын кҿруге болады.  

Бҧдан шығатын җорытынды кез-келген жазушының кҥнделікті ҿмір җҧбылыстарын җағазға тҥсіріп, 

жазып жҥруі кҿркемдік жинаҗтауға ҽкеледі. Ал мемуар кҿркем ҽдебиеттегідей тым еркін кҿсілмегенімен, 

ҿзіне лайыҗ кҿркемдік жинаҗтауды ғҧмырбаяндыҗ шығарма да бастан кешеді 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ  КАТЕГОРИИ  НОВОГО  МУЗЫКАЛЬНОГО  СТИЛЯ  
В  ТВОРЧЕСТВЕ  АБАЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена музыкально-просветительскому направлению многогранной деятельности поэта-

гуманиста, философа и мыслителя, новатора и реформатора музыкального искусства казахского народа 

XIX-го века Абаю. В ней отражены взгляды и размышленияАбая наявленияискусства. «Музыкальное 

абаеведение» как элективный курс может быть представлен одним из направленийобщего курса 

«Абайтану», в котором раскрывается понимание Абаем песни, как художественно-эстетического феномена 

и эстетической категории музыкальной культуры казахского народа. В данной работе представлены  

интерпретации эстетических категорий, привнесенные поэтом, образные представления, цитаты, в которых 

приводятся размышления о назначении искусства, о роли человека в ней, о важности нравственных, 

духовных и культурных ценностей. Песни Абая, записанные и положенные на ноты музыкантами, 

изученыеэтнографами, историками, литераторами, проливают свет не только на его многогранное 

творческое наследие. Песня – основная доминантатворчества Абая;и выражается она как художественное 

явление и эстетическая категория искусства, благодаря которой полнее раскрываются знания о развитии и 

тенденции казахской музыки конца XIX – середины XXвека,являясь  культурным кодом нации XXI века.  

Результаты исследования будут полезны преподавателям и студентам вузов, а также всем 

интересующимся историей и музыкальной культурой Казахстана, где гений Абая представляется 

основоположником нового музыкального стиля. 

Ключевые слова: культура, музыка, традиционная, эстетическая категория, ценности.  
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АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДА ЖАҢА МУЗЫКАЛЫҚ СТИЛЬДІҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ 

КАТЕГОРИЯЛАРЫ 

 

Аңдатпа 

Маҗала аҗын-гуманист, философ жҽне ойшыл, жаңашыл жҽне 19 ғасырдағы җазаҗ халҗының музыка-

лыҗ ҿнерінің реформаторы Абайдың кҿп җырлы җызметінің музыкалыҗ-ағартушылыҗ бағытына арналған. 

Онда Абайдың ҿнер җҧбылыстары туралы кҿзҗарастары мен ойлары бейнеленген.Ҽнді кҿркемдік жҽне 

эстетикалыҗ җҧбылыс ретінде жҽне җазаҗ халҗының музыкалыҗ эстетикалыҗ категориясы ретінде Абай-

дың тҥсінетіндігін кҿрсететін «Абайтану» жалпы курсының бағыттарының бірі ретінде «Музыкалыҗ 

абайтану» элективті курс ҧсынылуы мҥмкін. Бҧл жҧмыста аҗын енгізген эстетикалыҗ категориялардың 
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тҥсіндірмелері, кҿркемдік маҗсаттар, ондағы адамның рҿлі, адамгершілік, рухани жҽне мҽдени җҧндылыҗ-

тардың маңыздылығы туралы бейнелейтін бейнелер, дҽйексҿздер келтірілген. Абай ҽндері зерттеген 

этнографтар, тарихшылар, жазушыларға, нотаға тҥсірген, жинаҗтаған музыканттарға Абайдың кҿп җырлы 

шығармашылыҗ мҧрасына нҧрын тҿкті. Ҽн – Абай шығармашылығының басты доминантысы; ол кҿркем 

җҧбылыс жҽне ҿнердің эстетикалыҗ категориясы ретінде кҿрінеді, соның арҗасында ХХІ ғасырдың аяғы – 

ХХ ғасырдың ортасындағы җазаҗ музыкасының дамуы мен бағыттары туралы білім ХХІ ғасырдағы 

ҧлттың мҽдени коды бола отырып, толығыраҗ ашылады. 

Зерттеу нҽтижелері оҗытушылар мен университет студенттеріне, сондай-аҗ Абай генийі жаңа 

музыкалыҗ стильдің негізін җалаушы болып кҿрінетін Җазаҗстанның тарихы мен музыкалыҗ мҽдениетіне 

җызығушылыҗ танытҗандар ҥшін пайдалы болады. 

Кілт сӛздері: мҽдениет, музыка, дҽстҥрлі, эстетикалыҗ категория, җҧндылыҗтар. 
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AESTHETIC CATEGORIES OF THE NEW MUSICAL STYLE IN THE WORKS OF ABAYA 

 

Abstract 

The article is devoted to the musical and educational direction of the multifaceted activity of the poet-

humanist, philosopher and thinker, innovator and reformer of musical art of the Kazakh people of the 19th century 

Abai. It  reflects the views and thoughts of Abai on the phenomena of art. «Musical abaevology» as an elective 

course can be represented as one of the directions of the general course «Abaytanu», which reveals Abai‘s 

understanding of the song as an artistic and aesthetic phenomenon and an aesthetic category of musical culture of 

the Kazakh people. This work presents interpretations of aesthetic categories introduced by the poet, figurative 

representations, quotes, which reflect on the purpose of art, on the role of man in it, on the importance of moral, 

spiritual and cultural values. Song is the main dominant of Abai's creativity; and it is expressed as an artistic 

phenomenon and an aesthetic category of art, due to which knowledge about the development and trends of 

Kazakh music of the late XIX - mid XX centuries is more fully revealed, being the cultural code of the nation of 

the XXI century. 

The results of the study will be useful to teachers and university students, as well as to anyone interested in the 

history and musical culture of Kazakhstan, where the genius Abai appears to be the founder of a new musical style. 

Keywords: culture, music, traditional, aesthetic category, values. 

 

Введение. Абай в музыкальном искусстве выступает как преемник традиционных представлений о 

народной казахской песне: куплетность, протяжная мелодия, припевный мелодический повтор и другие 

выразительсные и специфические черты песенности. Но все его творчество и особый музыкально-

песенный стиль говорят современникам о рождении реформатора казахской традиционной песни и всего 

музыкального искусства конца прошлого века. «Рационально-философский характер мироотношения  

Абая, – пишет А.Сабирова, – способствовало его корректировке известных народной эстетике 

представлений и оценок, что выдвинуло новую позицию поэта в отношении песни» [1, 20]. По ее 

высказыванию, образ Абая в музыкальной культуре раскрывается в культурном статусе новой философии 

искусства в целом  «ҿнердің жайы» в категории «ойлы күй») и в новой концепции песни «ҽннің жайы» в 

категории «тҽтті ҽн»), предпосылками которой явились: 

- казахская песня, которая к этому времени сформировалась как художественное явление и как 

эстетический феномен; 

- традиционная суфийская культура, «выросшая на тенгрианской почве, эстетики и поэтики»;и 

- ислам, как официальная религия уже сформированная в эпоху становления и развития казахской 

традиционной народной  культуры, который опосредованно и неопосредованно повлиял на творческое 

наследие великого гуманиста, философа,поэта и музыканта [1, 19]. 

Анализ исследований по музыкальному абаеведению показал, что Абай является реформатором 

казахской традиционной песни и основоположником нового музыкального стиля искусства, что 

позволило ученый констатировать факт того, что он создал новую музыкальную концепцию. Это 

проявилось в синтезе формы и идеи как художественной ценности произведения, где форма выражает 

качество красоты, идея – художественную содержательность. Исследования ученых доказало, музыкаль-
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ная реформа Абая стало серьезным этапом «подготовки выхода традиционной казахской народной песни 

на новый более высокий уровень своего развития», которая заключалась в понимании искусства через: 

- категорию прекрасного – «сҽн»; 

- содержательность (синтез эмоциональности и разумности); 

- доминирование разума, то есть самостоятельное мышление и осознанное  отношение к окружаю-

щей действительности, - констатирует А.Сабирова в своем исследовании песенного стиля Абая и его 

влияния на казахскую традиционную песню [1, 21]. 

В элективном курсе«Музыкальное абаеведение», разработанного авторским коллективом научного 

проекта, предлагается изучить и исследовать новизну стиля его песен, ресурсами которого явились 

музыкально-этнографические сборники, песни, музыкально-этнографические импровизационные сочине-

ния, фонозаписи песен; анализ исследований его творческого феномена, сбор информации по музыкаль-

ной литературе и переизданиевсех его музыкальных сочинений, ранее положенных на ноты. Считаем, что 

формирование и развитие духовно-нравственных ориентиров, способствующих модернизации обще-

ственного сознания, духовному обновлению и укреплению культурного кода нации, будут осуще-

ствляться через изучение музыкального наследия Абая в сохранении  культурно-исторических ценностей 

и продвижение современной казахстанской культуры. 

Основная часть. Из анализаисследования А.Сабировой следует, что творчество Абая можно 

рассматривать в двух направлениях, с точки зрения философско-эстетической категории с одной 

стороны, и мировоззренческой с другой. В первой категории раскрываются религиозно-философские 

взгляды поэта-мыслителя на эстетические категории «есті ҽн», «тҽтті ҽн», а во второй – описываются 

результаты музыкального восприятия и слушательской культуры посредством категории «ойлы күй». 

Изучая традиционную казахскую песню и механизмов ее функционирования, указанные 

А.Сабировой в монографии, составляющие значение и синтез представлений об  идеальной песни в 

музыкальной поэзии Абая, приведем ряд примеров, в которых автор выделил их в следующем формате: 

1. «ойлы күй / тәтті ән» (содержательный кюй 
*
/ сладкозвучный кюй 

* 

(«Җҧлаҗтан кіріп», «Кҿңіл җҧсы җҧйҗылжыр шартарапҗа»); 

2. «сыр сымбат» (глубина, тайна грация, стройность, красота 
*
(«Жігіттер ойын арзан»); 

3. «сыр (ішкі) сырты» (внутренне, скрытое внешнее, доступное 
*
(«Мен жазбаймын ҿленді ермек 

ҥшін», «Талай сҿз  бҧдан бҧрын  айтҗанмын»); 

4. «жақсы, жарамды ән / құр айғай» (хорошая, пригодная песня*/ пустой крик
*
(«Кҿңіл җҧсы 

җҧйҗылжыр шартарапҗа», «Жастыҗтың оты җайдасын», «Җҧр айғай баҗырған»); 

5. «есті ән / есер ән» (сознательная  песня
*
/легкомысленная, разбалованная песня

* 
[1, с.25-26; 2]. 

Ученый тем самым подчеркивает, что в творчестве поэта-музыканта отмечается новый песенный стиль, 

который восходит от тенгрианства и мифологического сознания народа, и  трасформируется в новых 

формах.  Так, известные строки Абая: «Құлақтан кіріп бойды алар Жақсы ҽн мен тҽтті күй» /Поглотят 

тебя без остатка Хорошая песня и сладкозвучный кюй» исходят из «общности осознания 

художественного феномена самого искусства», в которой отражались «тесная связь с сакральныой 

сферой», - указывает ученый [1, 27; 2]. 

Идея доминирования содержательной стороны песни, как художественного результата искусства, 

одно из главных и приоритетных в творчестве Абая. Поэтому категория,выделенная Абаем «ой/мысль» 

прослеживается на протяжении всегоего поэтическоготворчества. Философские размышления казахского 

поэта и  мыслителя Абая мы находим в следующих строках:  «Кҿңілге түрлі ой салар Ҽнді сүйсен менше 

сүй/Если любить песню как я, То только ту, что пробуждает мысль» или «Мұны жаздым ойланып 

Ойда бардан толғанып/Все, что мною написано Плод долгих размышлений и раздумий» («Құлақтан  

кіріп бойды алар») [2]. 

Следовательно, категория «ой» и внесенное Абаем понятие «ойлы күй», отмечает А.Сабирова, 

раскрывают «уровни художественного процесса и творческую коммуникацию» в понимании: 

1) процесса создания произведения и его конечного результата; 

2) процесса исполнения – «біліп ҽн салу»; 

3) процесса вдумчивого восприятия слушателем – «тыңдасан ой кҿзімен» [1, 38-40]. Именно в этом 

значении понимается созданный им новый музыкальный стиль.  

 

 
*)  здесь и всегда смысловой перевод А.Сабировой. 
**)  здесь и всегда смысловой перевод автора статьи.  
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Музыкально-поэтические мысли, его философские размышления, а также, дошедшие до нас устные 

источники, свидетельстуют о своеобразии всего творчества Абая. Восприятие музыки рассматривается в 

разрезе «трех основных фазах коммуникативного процесса», - пишет она, - которыми выступает: 

1) личностные качества слушателя, его внутренний мир (предкоммуникативная фаза); 

2) собственно процесс слушания (коммуникативная фаза); 

3) результата воздействия музыки (посткоммуникативная фаза) [1, 64].  

В данной статье постараемся проследить представленные поэтом эстетические категории в создании 

нового музыкального стиля. 

Исследуя все творчество поэта можно утверждать, что и поэзия и просветительская деятельность,  

были главным смыслом всей жизни, где посредством слова и музыки он предъявлял наличие 

необходимых для «идеального облика человека» качеств – толық адам/ самодостаточного человека
**

.  

И конечно же, чтобы быть таковым, (предкоммуникативная фаза по А.Сабировой), человек должен 

обладать такими личностными качествами, как сердечностью – жүрек иразумностью – ақыл, которые 

должны быть в гармонии друг с другом и «доминировать каждый в своей сфере». «Область чувств – 

сезімпаз, кҿңіл, кҿкірегі сезімді – это функция жүрек/ сердца, кҿкрек кеуде/ груди, кҿңіл/ души. Область 

рационального (терен ой/глубокая мысль) – это функцияразума, сознания, мозга/аҗыл, ес, ми. И только их 

единство позволяет постичь глубокую тайну/ сыр стиха» - указывает в своей работе А.Сабирова [1, 66]. 

Так, например, сердце обеспечивает  сопереживание, одухотворение, приближение к эстетическому 

идеалу. Ее наличие помогает постичь смыслообразующую и ценностную функцию песни и приблизит к 

эмоциональному отношению и восприятию: «Ұйықтап жатқан жүректі ҽн оятар/ Песня разбудит 

спящее сердце»
* 
(«Кҿңіл құсы құйқылжыр шартарапқа» [2]). Поэтому осознанное исполнение – біліп ән 

салу – приближает к пониманию категории искусства ҿнердің жайы (коммуникативная фаза). Абай 

пишет по этому поводу, что для человека важны три вещи: воля, разум, сердечность: «Үш-ақ нҽрсе – 

адамның қасиеті: Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек («Малға достың мұны жоқ малдан басқа»), 

наличие которых позволит ему быть толық адам/ самодостаточным: «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей 

ұста. Сонда толық боласын елден бҿлек» («Ҽуелде бір суық мұз – ақыл зерек»);  Қайрат пен ақыл жол 

табар («Ҽсемпаз болма ҽрнеге») [2]. 

Категория «ақыл/ум» вбирает в себя комплекс человеческих качеств, таких как стремление к 

образованности, расширение своих знаний, быть усердным и не лениться в учебе: «Пайда ойлама, ар 

ойла, Талап қыл артық білуге. Артық ғылым кітапта Ерінбей оқып кҿруге... Жалқауланба еруге» 

(«Интернатта оқып жүр») [2]. Противоположную этой категории Абай выставляет категорию, в 

которой нет смысла в разуме: «Пайдасыз ақыл, Байлаусыз, тақыл, Атадан бала ойы ҿзге. Санасыз, 

ойсыз, жарым ес, Ҿз ойында ар емес» («Сегіз аяқ») [2]. 

Коммуникативная фаза предполагает также наличие исполнения песни, музицирование. Ученый 

обращает внимание на устойчивую к тому времени и традиционную манеру исполнительства и манеры 

звукоизвлечения. Традиционным мастерством звукоизвлечения казахского певца считалось «глубокое, 

полнокровное дыхание широкой грудью» кеудемен дем алу. Из воспоминаний М.Ауезова [3] и других, 

А.Сабирова цитирует, что «связки ассоциировались с серебряной гортанью или медным нѐбом: «жез 

таңдай, күміс кҿмей/ серебряное горло, медное нѐбо», «кҿмекейі кҿсілген/ растянутые связки» [1, 34]. 

На силу и продолжительность звукоизвлечения влияло дыхание: «кеуде, көкірек / грудной резонатор, 

дыхание средней глубины / таңдай, тіл мен жақ/нѐбо, язык и щеки, горловое пение/ тамақ, кҿме», что и 

влияло на профессиональное звукоизвлечение исполнитля. Особое признание в народно-профессиональ-

ном мастерстве и виртуозности пользовалось пение на широкое дыхание: «кҿкке ҿрлету/ парящее в 

небо», «аспандап ҽн шырқау/ петь, взлетая в небо». И как перечисляет ученый, «встречаются 

термиинологии, указывающие на специфически-исполнительские тонкости звукоизвлечения, связанные с 

разнообразными приемами пения горлом: ентелету/пение напористым звуком, бүлкілдету/бурлящий, 

вибрирующий, кҿмей бұлпылдайды/бурлящее горло, дауысты ызғытып айдау/гудящий, вихревой звук, 

даус сырғанау/скользящий звук» [1, 34-35]. 

На все эти качества Абай указывает в своих стихах в осознании категорий «тҽтті ҽн» и «ойлы күй», 

которые во взаимодействии подчеркивают роль искусства как особой формы художественного 

исполнения, «обозначающая красоту, совершенство и пропорциональность внешних форм, мастерства 

исполнения, тонкого, дифференцированного звукоизвлечения» и «глубокую ее  содержательность»               

[1, 38]. Автор поясняет, что привнесенное Абаем трасформация эстетических категорий в контексте всей 

культуры вносит качественные параметры самой песни, где он является и новатором и продолжателем 

традиционных представлений о песне одновременно. 
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И последняя фаза – посткоммуникативная – являлась результатом воздействия музыки на человека, 
конечной целью искусства, где она возвышала душевное состояние «кҿңіл ашар», «приводила к 
релаксации и ощищала душу человека, приведя его к катарсису», - пишет исследователь [1, 77-78]. В 
первом случае музыка понимается «как неисякаемый источник духовности» и, как указывает А.Сабирова,  
соединяется со словами «кҿңіл, ой, ұғу/настроение, мысль, понимание». Например, «кҿңіл 
ояу/пробуждение чувств, ұғар кҿңіл/ понимающая душа, кҿңілінің кҿзі ашық/ букв. просвященная, 
образованная душа»

*
. В этом значении известные строки: «Кҿңілім ҽнді ұғады/Душа понимает песню»

*
, 

подитоживает автор книги, - «делает концепцию Абая об «осмысленном слушании» глубоко 
индивидуальной, новаторской и целостной» [1, 80]. 

Разумеется, значение слова кҿңіл передает настроение, отношение к кому-либо или чему-то, 
например: «Ҽннің де естісі бар, есері бар,  Тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сҿліндей ойлы 
күйді  Тыңдағанда кҿңілдің ҿсері бар...»  («Кҿңіл құсы құйқылжыр шартарапқа») [2]. Зачастую значение 
«кҿңіл» Абай синтезирует с любовью, радостью, взаимностью – «Кҿңілімнің рақаты сен болған соң» 
(«Ғашықтық, құмарлық пен – ол екі жол» [2]). Но в поэзии поэта встречается и ее отрицательная сторона 
– қара кҿңлім, характеризующая настроение печали, безответной любви, горечью утраты, как например в 
песне «Жарқ етпес қара кҿңлім не қылса да» [2]. 

Из воспоминаний М.Ауезова [3], записанные им от современников Абая, его учеников, родственников, 
А.Сабирова пишет, что Абай требовал к слушателю «обладать внутренним видением»: «Нұрын, сырын 
кҿруге, Кҿкірегінде болсын кҿз / букв. обладание внутренним видением, позволит понять потаенный 
смысл»; «Түбі терең сҿз артық бір байқарсыз / важна глубина слова

*
» или строки из стихотворения 

«Ҿзгеге кҿңлім тоярсын»:Онан дағы бір есті ішкі сырын аңғарсын/Лишь избранный может распознать 
тайну

* 
[2]. Этим самым, раскрывая значение категории «сымбат», автор приводит еще примеры: 

«Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат, Екі түрлі нҽрсе ғой сыр мен сымбат / Джигиты, игра – дешевле, а 
смех – дорог. Истинно двуедино тайны и красоты»; «Сыртын тынып іс бітпес сырын кҿрмей / В посиках 
смысла не ограничивайся познанием внешней формы»; «Ойланшы, сыртын қойып, сҿздің ішін / оставь 
внешнее, думай о глубине слов»

*
 («Талай сҿз бұдан бұрын кҿп айтқанмын») [1, 40-41; 2]. 

В эстетике Абая термин «құр айғай» понимается буквально как «неоправданная пустая виртуоз-
ность» [1, 48-49]. Чтобы полнее охарактеризовать концепцию искусства – ҿнердің жайы – Абай пишет 
так: «Құр айғаймен ҽуре боп, Ҿнердің жайын баса ұқпай/Никчемность, пустой крик,От непонимания 
назначения искусства»

*
; «Құлағынан ҿтеді Құр айғай салған сҽндері/Пронзает ухо пустотой показной 

крик»
*
. И выступает ярым противником против произведений, не имеющих воспитательного и 

художественного значения: «Құр айғай бақырған құлаққа ҽн ба екен?/Разве пустой крик есть песня?». 
Для молодежи, в развитии и становлении их духовной нравственности, строки из стиха Абая  «Мен 
жазбаймын ҿлеңді ермек үшін» [2] будут полезными в руководстве воспитания слушательской культуры. 

В сфере коммуникации  Абаем было выделено выражение «ойлы құлақ/ думающее ухо». Так как 
казахское искусство традиционно было устным,  правильное исполнение и цепкое восприятие органом 
слуха считалось важным атрибутом слушания музыки. Абай писал, что это важно в «восприятии 
художественной информации: «құлақтан кіріп; құлаққа салу»; «ойлап-ойлап құлаққа іл/ послушав 
задумайся»; «ықыласты ұқлағынды қой/внимательно, сосредоточенно слушай» [1, 69]. Поэтому он 
полагал, что внимательное восприятие приводит к более «рациональному восприятию высокого качества 
– «ойлы құлақ», что позволяет разобраться в назначении песни, понять его смыслообразующую функцию 
и в результате воспитать слушательскую культуру. «Высказывание Абая, - пишет А.Сабирова в своей 
книге, – подытожены идеей осмознанного слушания, обращенного к разуму: «Жақсы ҽнді тыңдасаң ой 
кҿзіңмен/ Слушай хорошую песню глазами ума» 

* 
[1, 70]. Это значение указывает, где поэт разделяет свои 

мысли по поводу слушательского опыта и его можно найти в песнях «Құлақтан кіріп, бойды алар», 
«Домбыраға қол соқпа», «Кҿңіл құсы», «Ҿзгеге кҿңлім тоярсын» и др. 

Следовательно, внесенный Абаем в литературный жанр пониятия «есті ҽн», «ойлы күй», приближает 
его творчество приеемственностью к суфийской терминологии, истоки которого – «средневековый 
мусульманский Ренесанс» (цит. А.Сабировой), но, тем не менее, деятельность мыслителя и философа 
XIX-века Абая, поэта и основоположника новой казахской песни в музыкальной культуре своего народа, 
является новаторским и реформаторским. Он в своем творчестве поднимал многие вопросы бытия; 
проблемы духовно-нравственных ценностей, морали и этики; отдавал большое знаечение просветитель-
ству и развитию литературы, науки и музыкальному искусству.Только пером и поэтическими словами, 
песнями и словами назиданиями, он мог влиять на мысли современников, единомышленников и 
продолжателей его идей, обучать казахскую молодежь и через синтез слова и музыки, пропагандировать 
художественные и культурные ценности. 

Музыка Абая, «вливается в душу, наполняет ее, поглащает боль, рассеивая скорбь, излечивает 
душевные раны: «Іштегі детім қозғалсын. Іштегі дертті жоярсың Қара кҿңлім оянсын, Жыласын 
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кҿзден жас ақсын, Омыраум боялсын/Приведи в движение душевные раны, Пусть они излечатся,А 
скорбящая душа проснется. Пусть слезы потекут ручьем, и очистится (омоется) душа», - приводит 
А.Сабирова, анализируя строки Абая [1, с.83-84]. Результатом слушания музыки, - пишет она, - 
изменяется «состояние душевного благо» и поэт определяет его, «как лҽззат, елжіреу, еру, балқу», что 
следует понимать как пребывание в состоянии наслаждения, таяния, духовно-душевной надбытийности» 
[1, с.93].Для Абая песня выступает эстетической категорией; это мы находим в стихе «Кҿңіл құсы 
құйқылжыр шартарапқа»: «Ҽннің де естісі бар, есері бар,...Жақсы ҽнді тыңдасаң ой кҿзіңмен, Ҿмір 
сҽуле кҿрсетер судай тұнық [2]. 

Таким образом, созданный Абаем новый музыкальный стиль перерос в своеобразную музыкальную 
концепцию близкая народной. Мелодии песен Абая, часто называемой «кюями» [3],  были приближены к 
народной песенности: «Желсіз түнде жарық ай», «Айттым сҽлем қаламқас» [2]. Куплетность, образная 
жанровость, мелодичность, поступенное увелечение сила звука с поднятием тесситуры и регистра, 
повтором кульминаций, пение на широкое дыхание и другие музыкально-выразительные  особенности 
песен Абая. Четкие требования к исполнителю и к слушателю проявлялось овладение сознательным – 
«есті ҽн», эстетическими категориями – «тҽтті ҽн, ойлы күй, сыр-сымбат, ішкі-сырты»и др., которые 
помогают освоить музыкальное искусство «ҽннің жайы»и приблизиться к пониманию философии 
искусства «ҿнердің жайы». Следовательно, новый музыкальный стиль Абая, «дает полное представление 
о модели новой песни», которое  раскрывается в «категориях ойлы күй (содержательный, мудрый кюй), 
сыр-сымбат (тайна, срытая, неявленная суть и упорядочность, пропорциональность внешних форм)», и 
рассматривает жанр песни, «как художественное явление, в котором соразмерены красота, искусность, 
виртуозность, совершенство форм и содержательность, глубина, обусловило отношение к песне как 
вечной, мудрой, непостижимой тайне» [1, с.94]. 

Заключение. Подытоживая вышесказанное можно сказать, что за несколько сотни лет Абай еще в 
XIX-ом веке сумел раскрыть психолого-педагогический аспект процесса слушательского восприятия 
музыки. Указывая единство взаимосвязи между исполнителем и слушателем, он поднимал проблему 
этическо-психологического, индивидуального восприятия, которые позднее были изучены и раскрыты в 
трудах А.Б. Асафьева и других ученых [4]. Это еще раз дает нам понять, что масштаб личности и 
гениальность Абая, неординарность творчества и сильный внутренний резерв – это код гениальности 
времени в котором он жил и творил, в котором Абай является гением своего времени. 

Указанные выше данные позволяет нам сделать ряд предварительных выводов.  
1. Музыкальное абаевдение – серьезный и многогранный пласт науки по абаеведению. Он изучает 

музыкально-поэтический стиль, жанровость и содержательность творчества поэта-музыканта Абая, 
своеобразие творческого процесса и «вызревание художественного замысла». 

2. Музыкальная реформа Абая по отношению к традиционной казахской песни реформировалась 
изучением эстетических категорий «ойлы күй», «тҽтті ҽн», «есті ҽн» и других, что позволяет его 
личность выдвинуть в ранг выдающих деятелей и реформаторов своего времени. 

3. Музыкально-поэтизированное творчество Абая привнесло новый взгляд на казахскую песню, 
повлияло на музыкальное искусство казахского народа в целом, создав новую концепцию музыкального 
искусства.  

4. Новая концепция музыкального искусства по Абаю состояла из «культурного статуса новой 
философии искусства «ҿнердің жайы» с ее эстетической категории «ойлы күй»и нового песенного стиля 
«ҽннің жайы» с эстетической категорией «тҽтті ҽн». 

5. Особое отношение к песне, четкие ребования к ее восприятияю определило новый музыкальный 
стиль в творчестве Абая. 

Статья выполнена в рамках научного проекта МОН РК AP05132384-OT-18 «Этнокультурные 
аспекты художественно-исполнительской интерпретации произведений композиторов Казахстана в 
контексте реализации государственной программы «Туған ел». 
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ҚАЗІРГІ  ҚАЗАҚ  ДРАМАСЫНДАҒЫ  СТИЛЬ  МӘСЕЛЕСІ 
 

Аңдатпа 

Маҗалада драмадағы стиль мҽселесіне кеңінен тоҗталып, җазіргі җазаҗ драматургтерінің сҿз 

җолданысы наҗтылы мысалдар негізінде талданады. Ҽдебиеттегі стильдің дамуы мен бағыт-бағдарын 

таныту барысында еңбек етіп, теориялыҗ пікірлер айтҗан ғалымдар Гете, Гегельден бастап, 

В.Виноградов, М.Бахтин, А.Чичерин, А.Соколов, Г.Н. Поспелов, Л.Тимофеев, В.Ковалев, М.Поляков, 

М.Б. Храпченко, Т.Томашевский, Г.О. Винокур, Ю.Б. Боревтердің җҧнды пікірлері сараланады. Ҧлттыҗ 

ҽдебиеттану тарихындағы җаламгердің ҿзіндік мҽнері хаҗында пікір айтҗан А.Байтҧрсынҧлы, 

Җ.Жҧмалиев, З.Җабдолов, Р.Нҧрғали сындығалымдардың стиль жайындағы ойлары зерттеу арҗауына 

алынады. Драмадағы диалогтың кейіпкер болмысын танытатын амал ретінде кеңінен пайдаланылатын-

дығы сҿз болады. Драмадағы диалог – кейіпкерлердің рухани ҽлемін, ішкі драматизмін психологиялыҗ 

тҧрғыда тереңінен кҿрсетудің җҧралы екендігі талданады. Образ ашуда, оның мінез-болмысын танытып, 

ішкі ҽлеміне ҥңілуде диалогты шебер җолданған драматургтер туындыларынан наҗты мысалдар келтіріліп 

отырады. Кҿркем шығармадағы кейіпкер сҿзі ҿзінің атҗарар рҿлі мен маңызы тҧрғысынан сҿз ҿнеріндегі 

кҿркемдік җҧралдар арасындағы ҿзгелерінен ерекше, җолданыс аясы бҿлек тҥрі екендігі пайымдалады. 

Кілт сӛздер: стиль, драма, кейіпкер сҿзі, диалог, җаламгер җолтаңбасы, ҿзіндік мҽнер, характер 
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PROBLEM OF STYLE IN KAZAKH DRAMA 

 

Abstract 

The article highlights the problem of style in drama, based on specific examples, analyzes the use of the 

words of modern Kazakh playwrights. The opinions of scientists who have studied the development and 

orientation of style in literature from Goethe, Hegel, such as V.Vinogradov, M.Bakhtin, A.Chicherin, A.Sokolov, 

G.N. Pospelov, L.Timofeev, V.Kovalev, M.Polyakov, M.T. Khrapchenko, T.Tomashevsky, G.O. Vinokur,              

Yu.B. Borev. In the course of the study, scientific thoughts and conclusions of such scientists as A.Baitursynuli, 

K.Zhumaliev, Z.Kabdolov, R.Nurgali, who expressed their opinion about the originality of the writer in the 

history of national literary criticism, were examined. The point is that dialogue in drama is widely used as a way 

of manifesting the character's specifics. It is analyzed that dialogue in drama is a means of deep psychological 

manifestation of the spiritual world of heroes, internal drama. In the disclosure of images, the manifestation of his 

behavior and familiarization with the inner world, concrete examples are given from the works of playwrights 

who skillfully used dialogue. 

Keywords: style, drama, the word of the hero, dialogue, style of the writer, character, peculiar style 
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ПРОБЛЕМА  СТИЛЯ  В  КАЗАХСКОЙ  ДРАМЕ 

 

Аннотация 

В статье широко освещается проблема стиля в драме, на основе конкретных примерованализируется 

использование слов современных казахских драматургов.Анализируется мнения ученых исследовавшие о 

развитии и ориентации стиля в литературе от Гете, Гегеля, таких как В.Виноградов, М.Бахтин, 

А.Чичерин, А.Соколов, Г.Н. Поспелов, Л.Тимофеев, В.Ковалев, М.Поляков, М.Т. Храпченко, 

Т.Томашевский, Г.О. Винокур, Ю.Б. Борев. В ходе исследования были рассмотрены научные мысли, 
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выводы таких ученых, как А.Байтурсынулы, К.Жумалиев, З.Кабдолов, Р.Нургали, которые высказали 

свое мнение о самобытности писателя в истории национального литературоведения. Речь идет о том, что 

диалог в драме широко используется в качестве способа проявления специфики персонажа. 

Анализируется, что диалог в драме является средством глубокого психологического проявления 

духовного мира героев, внутреннего драматизма. В раскрытии образов, проявлении его поведения и 

приобщении к внутреннему миру приводятся конкретные примеры из произведений драматургов, 

которые умело использовали диалог. 

Ключевые слова: стиль, драма, слово героя, диалог, стиль писателя, характер,своеобразный стиль 

 

 Кіріспе. Стиль – ҽдеби дамудың деңгейі мен бағыт-бағдарын тануда, кҿркем шығармашылыҗты 

бағалауда ерекше орны бар ҧғым. Стильдің гректің ―Stilus‖ сҿзінен ҿрбитіні бірҗатар теориялыҗ 

еңбектерде айтылып келеді. Стило – жазуға арналған ҥшкір таяҗша. Ҽу бастағы хатнама, жазуларды осы 

стило арҗылы тҥсірген. Осыған орай антикалыҗ дҽуірдің ҿзінде стиль сҿзі ауыспалы мағынада ҧғынылып, 

җолтаңба, хат жазу ерекшелігі дегенді білдірді. Сондай-аҗ, бҧл мағына ҧзаҗ уаҗытҗа дейін саҗтала келе, 

сҽл ҿзгеріп, адамның сҿз саптау мҽнерін білдіретін терминге айналды. Стиль термині ҽр тҥрлі ғылым 

саласында (ҽдебиеттану, ҿнер, тіл білімі, мҽдениеттану, эстетика)  җолданылады. Эстетикалыҗ категория 

ретінде стиль – ―шығармашылыҗ процестің, кҿркемдік ойлау процесінің, кҿркемдік җарым-җатынастың, 

туындының факторы‖ [1, 3] болып табылады.  

Кҿркем ҽдебиеттегі стиль туралы сҿз җозғағанда, оның җаламгер җолтаңбасын дараландырып тҧратын 

поэтикалыҗ сипатына ҥңіле җарамас бҧрын, ол туралы айтылып аксиомаға айналған пікір-тҧжырымдарға 

назар аударғанда Гегель еңбегін айналып ҿтуге болмайды. Ҿзінің ҽйгілі ―Эстетикасында‖ Гегель мҽнер, 

стиль, жҽне даралыҗ (манера, стиль, оргигиналность) ҧғымдарын бір-бірімен тығыз байланыста җарап, 

белгілі бір җорытындыға келеді  [2, 85]. 

―Җалай болған кҥнде де біз суреткерден объективтілікті талап етуіміз керек. Бейнелеу – суреткер 

шабытының жемісі. Ол субъект ретінде затпен (җҧбылыспен) тҥбегейлі жымдасып ішкі ҽлеміндегі 

җҧбылыстармен ҿз җиялын ҥндестіріп, кҿркемдік тҧрғыда жҥзеге асырады‖  [2, 85] дей келе суреткер 

субъектісі мен бейнелеудің объективтілігі негізгі аспектіні җҧрайтынын айтады. Ол жерде даралыҗ 

(оригинальность) алға шығу ҥшін мҽнер мен стильдің ҿзіндік орны бар деп кҿрсетеді.  

Гегельдің пайымдауынша мҽнер (манера) жеке тҧлғаға җатысты. Сол себепті де оны суреткердің 

ерекшелігі деуге болады. Демек мҽнер де, даралыҗ та кҿркем шығарманы тудыру барысында байҗалады 

жҽне сол нҽрсенің ҿзінде, оның айрыҗша бейнеленуінде кҿрінеді. Осылай дей келе, Гегель мына мҽселе-

лерді жекелей атап кҿрсетеді: Біріншіден, мҽнердің ҿзіне бейнелеудің тҥрлі жолдарын җажет ететін 

жалпылама ҿнер тҥріне ешҗандай җатысы жоҗ. Мысалға, тарихи картина салатын суретшіге җарағанда, 

пейзажист дҥниені басҗаша җамтуы керек. Яғни, мҽнер – суреткердің ҿзі таңдай алатын формасының 

(тҥрінің) ішіндегі ең тҿменгі сатысы. Сондыҗтан да мҽнер кҿркемдік җабылдау тҽсілінде кҿрінуі де 

мҥмкін.  

Екіншіден,  мҽселен мҽнер бояуды араластыруда, олардың җоспасында, бояу жаҗҗышты җолдануда 

байҗалады. Осындай кҥнделікті җайталау ҽдетке айналып, механикалыҗ тҥрде сезінусіз, шабытсыз, 

шартты тҥрде орындалу җаупін тудырады. Мҧндай жағдайда ҿнердің җҧны тҥсіп, ҽдеттегі мҽнермен 

жасалған ҿнер туындысы ҿміршеңдігін жояды. Осы мҽселелерді җарастыра келе Гегель ҿнердегі 

ерекшеліктің жоғарғы сатысы – стиль туралы тҧжырымға кҿшеді. Стильді ол субъектінің жалпы ҿзіндік 

ерекшелігі оның сҿйлеу тілінен кҿрінеді дейді. Гегелдің бҧл тҧжырымы стиль мҽселесін зерттеуде ―алтын 

ҿзекке‖ айналып, кҿптеген  ғалымдардың еңбектеріне негіз болды деуге болады  [3, 25] Бҧл пайым негізі-

нен лингвистикалыҗ бағыттағы  ойшылдардың пікірімен ҥндеседі. Дегенмен, белгілі дҽрежеде стильді 

ҽдебиеттану тҧрғысынан җарастыруда да тіл, бейнелілік, тҥр мҽселелері басты назарға алынып келгенін де 

естен шығармау керек.  

Гегель кҿркем туындыдағы стильдің кҿрінбеуін ҿзіндік бейнелеу тҽсілін җолдануға җабілеттің 

жетпеуі, болмаса заңды талапҗа бағынғаннан гҿрі, ҿзінің җыңырлығына салынып, стильді нашар мҽнер-

мен алмастырғысы келетіндігінен болады деп тҥсіндіреді. Стильдің барынша җалыптасып, жетілуі 

даралыҗҗа ҽкеледі. Дегенмен даралыҗ стильдік заңдылыҗтан ғана тҧрмайды. Суреткер жалаң мҽнерге бой 

ҧрмағанда ғана ҿзі ҥшін аса маңызды материалды туындатады. Ҿзінің ішкі сезімін басҗара отырып, 

жалпы идеал ҧғымымен сҽйкес ҿзіндік тҥйсік пен ҿнер заңдылығын ҥйлестіре отырып, тың болмыс 

җалыптастырады. Ҽдетте даралыҗты ғажайып туындының дҥниеге келуі деп білеміз. Алайда оны белгілі 

бір субъектіге ғана тҽн деуге болмайды. Гегель мҽнер, стиль, даралыҗ, мҽселерін сҿз еткенде ойларын 
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җорытындылай келіп, стильге ерекше мҽн береді. Җазіргі таңда ―байыбына бармай шатасып жҥрген 

мҽселенің бірі – стиль мҽселесі‖  [4, 64]. 

Әдістеме. Стильді ҽдебиеттану ғылымы тҧрғысынан  эстетикалыҗ категория ретінде җарастырғанда, 

оны шығарманың тҧтас җҧрылымымен, бҥкіл болмысымен җарастыру бірден бір дҧрыс жол. ―Стиль – 

суреткер талантының даралыҗ җуатын кҿрсететін сапалыҗ белгі‖ [4, 64] екенін ескерсек, стиль мҽселесін 

сҿз  еткенде кҿркем туынды тҧтастай назарға алынбаҗ.  

Ҧлы аҗын Гете стильді жай еліктеу, ҧҗсау, стиль тҥріндегі сатыларға жіктеп җарастырады. Гете 

тҧжырымы шығармашылыҗтың бҥкіл болмысын тану ҥшін аса маңызды.  

Стиль туралы мҽселені җарастырғанда таҗырып пен мазмҧнды, образдар жҥйесін, композицияны 

җарастыру кең орын алғанын айта кету керек. Яғни, стильді поэтикалыҗ тҧрғыдан зерттеуді җуаттаған 

ғалымдар еңбегі баршылыҗ. Олардың җатарында: В.Виноградов, М.Бахтин, А.Чичерин, А.Соколов, 

Г.Поспелов, Л.Тимофеев, В.Ковалев т.б. еңбектерін атауға болады. Бҧлардан басҗа стиль мҽселесін 

җарастырған еңбектер баршылыҗ. Сондай-аҗ, М.Я. Поляков та стиль мҽселесін ҽдебиеттану тҧрғысынан 

зерттеп, оның жанрға жалпы кҿркемдік жҥйеге җатысын сҿз җылады. Поляковтың ҧстанымы ―стиль 

дегеніміз – ізделіп отырған шама, ал, мҽтін - шындыҗ‖(М.Поляков, 1978) дегенге саяды. Яғни, кҿркем 

мҽтіннің бҥкіл табиғаты, оның ерекшелігін тану стильмен байланысты.  

―Стиль концепциясы кҿркемдік форма элементінің синтезі ретінде кҥдік тудырады‖  [5, 97] деген 

М.Б. Храпченко тҧжырымына сҥйене отырып, М.Поляков мҽтіннің мазмҧндыҗ деңгейі стильдік тҥр мен 

сҿйлеуден тыс ҽрекет етпейді дейді. Ҽрине, стиль ―мазмҧн‖ болып табылмайды десек те, ол сол мазмҧн-

ның тҽні, наҗтыраҗ айтсаҗ, болмысы, идеалды нҽрсенің материалды (наҗты) тҥрі.  

―Шығарманың кҿркемдік бейнелеу тҥрі стиль җасиетіне ие болады. Шығарма мазмҧны ҿз-ҿзінен 

стиль болмайды жҽне стильге кірмейді де‖ дейді Г.Н. Поспелов  [6, 17]. Теориялыҗ тҧжырымдар мен 

пікірлерге назар салсаҗ, стильді ең ҽуелі экспрессивті мағына ҥлесіне тиетін жҽне белгілі бір сапаға ие 

болған форма жҥйесі ретінде тҥсіндіреді. Сол арҗылы суреткердің даралығы кҿрінеді деп біледі. Кҿптеген 

тҧжырымдарда стильдің ішіне композицияны да кіргізетінін айтып ҿткенбіз. ―Поэтикалыҗ тіл‖ 

аныҗталған композицияның бҿлімі ретінде җабылданады. Нҽтижесінде стиль жалпы категория ретінде 

ҿзіне композицияны да, стилистиканы да җосады. Сондыҗтан ҽрбір поэтикалыҗ лексиканың ерекшелігі 

―эстетикалыҗ нысанның барлыҗ композициялыҗ сипатының ескерілуімен җҧрылады‖ [7, 19].                         

В.В. Виноградовтың бҧл пайымы ҽдебиеттегі стильді җалай аныҗтау керек деген сҧраҗҗа бір жауап.  

Ҽдебиеттегі стиль – сҿйлеудің жеке актісі емес, ҿзінше айрыҗша җҧрылған тҧтас туынды деген ойға 

келсек, бҧл жерде Ш.Баллидің пікіріне тоҗтала кету керек. Баллидің пікірінше, стиль - таза ҽдеби 

зерттеуге жататын җалып болып табылады.Стиль ҽдіске де, дҥниетанымға да, суреткердің жеке басы мен 

жазу машығына да, ҿз дҽуірі жҿніндегі ҧғымы мен ҿз шығармашылығының ҧлттыҗ сипатына да бірдей 

җатысты. Стиль – ҽлгі айтҗан пікірлердің кемел тҧтастығы‖ деген пікірді А.Григорян айтады. Я.Эльсберг 

―Стиль кҿркем тҥр доминанты, оның ҧйымдастырушылыҗ ыҗпалы‖, В.Ковалев ―Стиль дегеніміз – тҥр 

мен мазмҧн―, В.Днепров ―Стиль кҿркем мазмҧнның тҧтастығын танытатын тҥрлік байланыс», 

Т.Томашевский ―Стиль – кҿркемдік ҽдістің кҿзге кҿрініп тҧратын сыртҗы җабығы‖ деген тҧжырымдар 

жасайды. Б.Храпченко болса ―Стильді кҿркем бейнелер арҗылы игерілген ҿмірлік шындыҗты жеткізудің 

амалы, оҗушыны ҽрлендіру мен иландырудың жолы деп тҥсінген жҿн. Ҽдісті мазмҧнмен теңестіруге 

болмайтыны сияҗты кҿркем бейне арҗылы игерілген ҿмірлік шындыҗты жеткізудің идеялыҗ, эмоциялыҗ 

ыҗпал етудің амалы ретінде җарастырылатын стильді де шығарманың тҥрімен шатастыруға болмайды‖ 

деген тҧжырымға келеді. Стильге җатысты ой-тҧжырымдардың җай-җайсы да айналып келгенде сҿздің 

бейнелі ҽрі кҿркем тҥрде җолданысына келіп тіреледі. Потебня сҿздің ҥш тҥрлі сипатын кҿрсетеді: 

біріншісі – мҽн-мазмҧны, екіншісі – ішкі җҧрылысы, ҥшіншісі – дыбыстыҗ жағы, естілуі. Кҿркем ҽдебиет-

тің басты негізі – сҿз болса, сҿз җолданысының ҽрбір суреткердің даралығын байҗатар җыры стиль 

ауҗымына җатысты. ―Біз композициялыҗ стиль туралы, кейіпкерлерді бейнелеу туралы, тілдік стиль 

туралы айта аламыз. Біраҗ идея стилі, шығармашылыҗ ҽдіс стилі, таҗырыптыҗ стиль деген сҿз тіркестерін 

җолдана алмаймыз. Оҗырман идеялыҗ-эмоциялыҗ җҧрылымның стильмен бірлігін еріксіз сезінеді,  жҽне 

Пушкиннің стилін, ―Соғыс жҽне бейбітшіліктің‖ стилін автордың ҿзіндік ерекшелігі ретінде айтуға 

мҥмкіндік бар. Біраҗ, кҥнделікті тҽжірибеде шығармашылыҗ ҽдіс стилін аныҗтауға талпынуды кездестір-

ген емеспіз, керісінше, шығармашылыҗ ҽдістің жазушы стилінің сипатын  аныҗтайтынына кҿз жеткізе-

міз‖ деп жазады М.Поляков  [8,97]. Бҧл тҧста зерттеушілерге ҽдіс пен стилдің айырмашылығын олардың 

бір-біріне ҿзара тҽуелділігін ескере отырып, аныҗтау белгілі екенін айта кеткен жҿн.  

Нәтижелер. Ҽдебиет тарихының деректері ―стиль‖ терминінің кҿп мҽнділігін тҥсіндіріп береді. 

Ҽдеби туындының кҥрделі табиғаты, мҽтіннің жоғары деңгейден (ойлау – кҿркемдік концепция – 
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таҗырып) тҿменгі деңгейге (жоғары деңгейдің наҗты таратылуы) реттелген ағыны, җозғалысы тҥрінде 

кҿрінеді. Бҧл җозғалыста поэтикалыҗ ҽлемнің барлыҗ белгілері бірігіп, алдыңғы орынға кҿркемдік ойлау-

дың заңдылыҗтары мен тетігі шығады. Ҽдебиет тіл арҗылы берілген жҽне танытылған ҽлем бейнесін 

жасайды. Шындыҗ пен туынды арасындағы җарым-җатынас мҽтінде мазмҧн мен бейнелеу арҗылы кҿрсе-

тіледі. Яғни, теоретиктер тҧжырымында кҿп айтылатындай, стиль тілдік жҽне таҗырыптыҗ деңгейдің 

теңелген дҽрежесінде реттеледі, осы екі деңгейдің бірігу җағидасын ҧсынады. Дҽл осы жағдайда ―тіл-

композиция‖ җарама-җарсылығы туындайды. Бҧл ―таҗырып-тіл» җарама-җарсылығының бейнеленуі тҽріз-

ді болады. Стиль мҽселесі кҿркем мҽтіннің тҧтастығы мен тҿтенше кҥрделілігіне ерекше кҥш салады. 

Бҽрінен бҧрын белгілі нҽрсеге (семантика) талдау жасаудан, кҿркем ҽдебиеттің таҗырыптыҗ ҿнер жҽне ол 

тілдік элементтер арҗылы ҽлемнің бейнесін жасайтынын ескере отырып, таҗырыптыҗ жҽне тілдік 

талдауға кҿшу заңды. Поэтикалыҗ тіл тҧтас аныҗталған композицияның бір бҿлшегі ретінде җарасты-

рылады, нҽтижесінде, стиль ҿз бойына жалпы категория ретінде композицияны да, стилистиканы да 

сіңіреді. В.Виноградов ҿз уаҗытында композициялыҗ шарттар тілдік материалдарды ҿңдеп, таңдап 

алғанымен, лингвистикалыҗ җҧбылыс шеңберінде жатпағандығын кең тҥрде, жан-жаҗты атап кҿрсеткен 

болатын. Яғни ҽдеби шығарманы тҧтастандырып тҧратын механизм ретінде стиль тілдік жҽне тілден тыс 

җҧбылыстардың бір-біріне җарама-җарсы  тҧруынан жасалады. Композициялыҗ җҧрылымдағы тілдің ішкі 

иірімдері стильге даралыҗ җасиет береді. Бҧл стильдің контекстік сипатта екенін, оны жекелеген сҿздер-

ден немесе жалаң композициядан іздеуге болмайтынын кҿрсетеді. Контекст мҧндай жағдайда сҿзбен 

―тҧтас композиция арасындағы алшаҗтыҗты жаҗындатып оларды тҧтастырады». Шындыҗ пен кҿркем 

мҽтіннің арасындағы тілдік жағдайды Г.О. Винокур  ерекше атап кҿрсеткен. ―Тілді ҿнер ретінде бҧл 

җарапайым ―стилистикалыҗ фигура‖ ғана емес, ҿнер ашатын екінші образдыҗ шындыҗтың кҿрінуі. 

Бҧндай жағдайда грамматикалыҗ форма, ҿзінің кҽдімгі беретін мағынасына ҥстеме аталған форманың 

кҿркем мазмҧнын ашады» [8, 12].  

Г.О. Винокурдың бҧл формуласы кҿркем ҽдебиеттегі тілдің җосмҽнділігін, җарапайым тілдік деңгей-

ден мағынаның поэтикалыҗ тіл деңгейіне ауысуын, яғни җарапайым мағыналыҗ тілдік потенцияның 

кҿркемдік потенциялға айналуын кҿрсетеді.  

Кҿркем жҽне җарапайым тілдің стилистикасының арасындағы шекара осыдан кҿрінеді. Бҧл жерде 

җарапайым тілдің потенциалды мағынасы кҿркем мҽнге тҽуелді болып шығады. Аталған ғалымдардың 

бҧл пікірлері лингвистикадағы жҽне ҽдебиеттанудағы стиль теориясының арасындағы айырмашылыҗтың 

бар екенінің дҽлелі болады.  

Стильді тҥсіну ҥшін ―җҧбылыстарды кҿлденеңінен (яғни җазіргі заман шығармалары җатарынан) жҽне 

тігінен (яғни тарихи процестер нҽтижесінде ҿзгерген шығармалар җатарынан) җарастыру керек‖. Стильдің 

семантикалыҗ жҽне шартты деңгейлерін стильді зерттеп-зерделеу кезінде җазіргі заманғы (синхронды) 

жҽне тарихи (диахронды) тҧрғыда җараған дҧрыс. Бҧндай аналитикалыҗ талдаудың негізінде салыстыру-

лар жатады.  Поляковтың стиль туралы бҧл пікірінің җуаттайтын жаҗтары кҿп. Жалпы стильге җатысты 

сҿз айтпаған теоретиктер жоҗ десе де болады. Сонау Гете, Гегельден бастап кҥні бҥгінге дейін ҽдебиеттегі 

стиль айналасында ҿрбіген ҽңгіме кҿп. Барлыҗ пікірлер жиынтығына назар аударсаҗ, кҿркем ҽдебиеттегі 

стильдің соншалыҗ кең ҧғым екеніне кҿз жеткіземіз. Ҽдеби  туындының стилін талдағанда айтылған 

тҧжырымдарды басшылыҗҗа алу җажет-аҗ. Дегенмен, ең ҽуелі, біз поэзиядағы стиль мҽселесін сҿз еткен-

де, җандай мҽселелерді наҗты нысанаға аламыз деген заңды сҧраҗ туындайды. В.Хализев тҧжырым-

дарына назар аударар болсаҗ, ҽдебиеттің дамуын стиль аспектісінде җарастыру дҽстҥрлі тҥрде җалыптас-

җанын тілге тиек етеді. Сондай-аҗ оны ҽдеби процеспен тығыз байланыста җараған жҿн дейді  [9, 91]. 

―Кҿркем туынды стилінің җҧрылымы кҥрделі ҽрі кҿп җабатты‖ дей отырып, ҽдебиеттанушы ғалым 

Ю.Б. Борев сол җабаттарды жҥйелеп кҿрсетеді. Ғалым тҧжырымы негізінде җарасаҗ, онда стильдің 

җҧрылысын тҿмендегідей җабаттарға жіктеп җарастыруға болады: бірінші қабат – таҗырыптыҗ-интона-

циялыҗ тҧтастыҗ, екінші қабаты – ҧлттыҗ-стилистикалыҗ тҧтастыҗ, үшінші – ҧлттыҗ-стадиялыҗ стиль, 

тҿртінші – ҽдеби-кҿркем ағым стилі, бесінші – суреткердің кҿркемдік ойлау ерекшелігін бейнелейтін 

дара стилі, алтыншы – шығармашылыҗ кезең стилі, жетінші – кҿркем шығарма стилі, сегізінші – кҿркем 

шығарма элементтерінің стилі, тоғызыншы – ҿмір сҥріп отырған кезеңнің барлыҗ кҿркемдік җҧбылыс-

тарын біріктіретін дҽуір стилі [10, 212]. Стильдік тҧтастыҗты, оның кҿпҗабаттылығын талдаған ғалымның 

бҧл пікірі стиль жайлы  айтылып келген бҥкіл тҧжырымдардың жинаҗталып, җорытылуы тҽрізді. 

Ҧлттыҗ ҽдебиеттану тарихына кҿз жҥгіртсек, стильге җатысты бірсыпыра пікір-тҧжырымдарға кез 

боламыз. Стиль туралы алғашҗы тҥсініктемелердің җатарында А.Байтҧрсынов еңбегін атауға болады. 

Ғалым стиль мен стилистиканың ҿзара җатынасын  дҽл кҿрсеткендей, ―сҿз шығарушылар, ҽуелі сҿз 

ҧнасымына керек жалпы шарттарды орнына келтіріп, ҿзінің ҿзгеше ҽдісі болса, соның ҥстіне ғана 
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җосады‖(А.Байтҧрсынҧлы, 1992) деп кҿрсетеді. Стиль турасындағы еңбектердің ішінде ерекше атайты-

нымыз – Җажым Жҧмалиевтің ―Стиль – ҿнер ерекшелігі‖ атты зерттеу еңбегі. Ғалым аталмыш еңбегінде 

стильдің терминдік тҥсініктемесінен бастап, оның бҥкіл тарихына тоҗталады. Ҽдебиеттегі стиль дегеніміз 

– ҽр жазушының ҿзіне тҽн ерекшеліктерін ҧғыну дей отырып, ―Стиль ҧғымына жазушының тілі, сҿйлем 

җҧрылысы, мҽнері, шығармаларының композициясы, оҗиға дамыту ҽдістері, таҗырып таңдаулары, 

жанрлыҗ ерекшеліктері, тағы басҗа компоненттер кіреді. Ең алдымен, орталыҗ мҽселе – идеялыҗ мазмҧн‖ 

дейді  [11, 23]. Теоретик ғалым жазушы стилінің бір кҥнде, не бір жылда ғана җалыптаса алмайтынын 

ескертеді. Стиль туралы З.Җабдолов Җ.Жҧмалиевтің пікірін ҽрі җарай ―идеялыҗ-кҿркемдік негіздің тек сол 

жазушыға ғана тҽн ерекшелігін аңғарамыз. Мҧндай ерекшелікті жазушы творчествосының мазмҧны мен 

пішініне җатысты басҗа жайлардан да іздеп таба беруге болады. Міне, стиль ҽр суреткерге тҽн осындай 

творчестволыҗ ерекшелік» деп тарҗатады. Ғалым сондай-аҗ жазушының шығармашылыҗ ерекшелігін 

тілден, таҗырып пен идеядан, кҿркем бейне жасау тҽсілінен аңғаруға болатынын айта отырып, ―сурет-

керлік ерекшелік оның шығармасындағы белгілі бір бірлікке ҽкеледі‖  [11, 21]  деп, осы бірліктерді атап 

кҿрсетеді. Олар: идеялыҗ бірлік, таҗырып ерекшелігі, мінез бірлігі. 

Җазаҗ драматургиясындағы ҿзіндік ерекше жазу стиліне ие, җазаҗ халҗының ғана емес, бҥкіл ҽлемдік 

дҽрежеге кҿтеріле бастаған белгілі җаламгер Д.Исабековті җай жағынан талдасаң да мол дҥниені кҿрсетуге 

болатыны аныҗ. Тҽуелсіздік жылдарында драматургтың җаламынан шыҗҗан шоҗтығы биік туындылар 

баршылыҗ. Осылардың ішінде ―ҿнер жолы – җиын жол» деген ойды драматургтың 2006 жылдан бері 

җазаҗ сахнасына җосылған жаңа бір җарлығашы – ―Алтын тордағы тоты‖ (Актриса) пьесасында дҽлелдей 

тҥскен. Драматург бҧл шығарманы – сахналыҗ шығармашылыҗ портрет деп атайды. Негізінен мҧнда бір 

актрисаның ҿмірбаяны, шығармашылыҗ жолы суреттелгендіктен пьесаның ҿн бойынан ғҧмырнамалыҗ 

драманың да, мелодраманың, комедияның да элементтерін табуға болады. Жазушы пьесасын кҿркем 

монологпен кестелей білген. Актриса монолог арҗылы ҿзінің институт табалдырығын аттаған кезінен 

бастап, алғашҗы сомдаған рҿлдеріне, яғни ҿмір жолына кҿз жҥгіртеді. Бас кейіпкер Айгҥл Асанованың 

мына бір монологынан-аҗ шығарманың таҗырыбын, идеясын аңғаруға болады: ―Театр – менің екінші 

ҥйім. Ҽлде бірінші ҥйім бе екен? Мен тҥнде ғана мҧнда тҥнемеймін, җалған ҿмірімнің бҽрі осында ҿтіп 

келеді. Отыз жыл бойы осылай‖  [12, 23] 

Дҥние-дҥрмектің кҿлеңкелі жаҗтарын тҥбегейлі бҥркемелеп, тек сҽулелі ҿмірді суреттейтін драма 

җабырғалы халыҗҗа ҽсер етпейді. Сол себепті де ондай пьесаның сахналыҗ ғҧмыры ҿміршең болмаҗ емес. 

Ал біз бен сіз ҿмір сҥріп жатҗан җоғамның ащы шындығын бояусыз айҗын кҿрсететін туынды – 

драматургияның табысы, җала берді, ҧлт драматургиясының жетістігіне айналары талассыз. Ҽдебиетті 

җоғамдағы келеңсіздіктерге тҿрелік айтатын, заманды тҥзетуге ҥлес җосҗан ҿнер деп білсек, ―Актриса‖ 

осы ҥдеден шыға білген рухани, мҽдени җҧбылыс. Бҧл бағаға ―Актриса‖ нендей җҧндылыҗтарға ие болды 

екен? Енді соны ой елегінен ҿткізіп кҿрейік. 

Ең алдымен аталмыш пьеса ҿнер адамының мҽңгілік бейнесін ҽлемдік деңгейде жасай алғаны ҥшін 

җҧнды. Ҿнер адамының тағдыры кеше де солай болған, ертең де солай  болады. Ҿнер мен ҿмірде баҗытын 

җатар тапҗан актриса сирек. Тіпті мҥлдем сирек. Оған җызығушы да кҿп, табынушы одан да кҿп, ғашыҗ 

жандар да жетіп артылады. ―Оны біреулер сыртынан ҿлердей жаҗсы кҿреді, җасына жаҗындап, җолынан 

ҧстағанды армандайды. Оның ҿнеріне бас иіп, ҿмір баҗи аялап ҿткісі келеді‖. Сыртынан оның аман – 

саулығын, җабағына кірбің тҥспеуін җалайды. Біраҗ актриса жҥрегі шын тҥсінер жан таппай 

жалғызсырайды.  

―Актрису любят миллионы, а ей нужна одна любовь‖ (Голлер). 

Келесі атап ҿтер ерекшелік – таҗырып  тыңдығында жҽне сол таҗырыптың шеберлікпен ашылуында. 

(―Жаман жазу  Дулат Исабеков ҥшін – җылмыс‖ Мҧрат Ҽуезов). Бҧл драматургиялыҗ таптаурын схемадан 

таза, тың ізденіс нҽтижесі. Җазаҗ сахна саңлаҗтары ҧлт театры җҧрылғаннан бері җоғамның сан тарау 

җатпарларына бойлап, талай-талай кҥрмеулі мҽселелерді сахналанады. Ал актрисаның актрисаны ойнауы 

алғаш. Бір Айгҥлдің кҿрерменмен сырласып шертер мҧңы – бҥкіл җазаҗ актрисаларының, ҧлт ҿнер-

паздарының җайғысы – җала берді җасіреті, мҧңы.  

Автор негізгі образдың ішкі җайшылыҗтары мен  жан-дҥниесіндегі арпалыстарын тереңдете тҥсіну 

ҥшін драмалыҗ шегініс тҽсілін орынды пайдаланған. Сол шегіністерде кездесетін бір кейіпкердің ойын екі 

жарып, ҽрҗайсысын жеке-дара ҽрекетке айналдыруы да ҧлттыҗ драматургиямызда сирек кездесетін жайт. 

Айгҥл I мен Айгҥл II тараптан табылып драмадағы психологиялыҗ толғанысты тереңдете, бейнені 

айҗындай тҥседі.  

―Ондай екіге бҿліну‖ барлыҗ тірі пендеге тҽн. Бір ғана идеямен ҿмір сҥріп жатҗан ешкім жоҗ. Оның 

маҗсаты мен арманы бір бҿлек, кҥнделікті тіршілігі бір бҿлек. Актрисада да дҽл солай. Оның идеясы: ҿзін 
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тҥгелдей сахнаға арнау, сол жолда пендешілік пен ҿмірдің, тҧрмыстың толып жатҗан җызығынан бас 

тарту. Рухани ҽлемде ҿмір сҥру.  

Диалогтар кейіпкер болмысын танытатын тілдік амал ретінде орыс тіл білімінде Л.В. Щерба,                

Л.П. Якубинский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Т.Г. Винокур, А.Н. Гвоздев, М.М. Бахтин,                        

В.М. Лагутин тағы басҗа ғалымдардың еңбектерінде жете зерттелді. Драмалыҗ шығармалардың ерекше-

лігі – тҧтасымен сҿйлеушілердің сҿздері болып келетіндігінде. Драмалыҗ шығармаларда жазушының 

сипаттауы, баяндауы болмайды. Мҧндағы сҿйлеу тіліне берілетін басымдыҗ – драматургия жанры мен 

стиліне тҽн басты нҽрсе. Драмадағы оҗиға желісі кейіпкерлердің диалогына сай негізделіп шешіледі. 

Драматург оҗиғаны, іс-ҽрекетті сахна талаптарына сай дамытады. Драмалыҗ шығармаларда кейіпкер 

бейнесі тартыс ҥстінде ашылады. Драматург ҥшін іс-ҽрекет арҗылы ғана емес, тіл арҗылы да мінез 

ерекшелігі кҿрінетін кейіпкерді ҧсыну оңай емес. Сахналыҗ шығармаларда образ жасауда кейіпкерлер 

тілінің орны ерекше болып келеді. Кейіпкерлердің тілінен олардың бейнесі кҿрінеді. Кейіпкерлер тілінің 

мазмҧны наҗты, җҧрылымы җысҗа болып келетіні белгілі. Академик З.Җабдолов: ―... драмадағы ең басты, 

ең шешуші, ең негізгі нҽрсе – тіл. Пьесаның кҥші де, ҽлсіздігі де тілде; пьесадағы ҽр сҿз мірдің оғындай 

ҿткір, кҿздеген жерге дір етіп тиердей дҽл, кҿкейге саулап җҧйылардай таза, мҿлдір, санаға мыҗтап дары-

ғандай мағыналы, мҽнді болып келуге тиіс‖ дейді (З.Җабдолов, 2002). Ал, мағыналы сҿз – жҥйелі ойдың 

нҽтижесі екені белгілі. Сондыҗтан, кейіпкерлер тілінің эстетикалыҗ җызметін кҿрсетуде тілдік-стильдік 

амал-тҽсілдердің орны бҿлек. Җазаҗ тіл білімінде кҿркем ҽдебиеттегі кейіпкерлер тіліне җатысты кейбір 

мҽселелер М.Балаҗаев, Ҽ.Җайдаров, Р.Сыздыҗова, М.Серғалиев, С.Исаев, Р.Ҽміров, Х.Нҧрмҧханов, 

Б.Шалабаев тағы басҗалардың еңбектерінде җарастырылды. Жалпы кҿркем шығармаларда ҽрбір кейіп-

кердің сҿз саптауы мен сҿз мҽнері ҽр тҥрлі болып келеді. Бҧл олардың җоғамда алатын ҽлеуметтік жағ-

дайына, ортасына байланысты болады. Сондыҗтан да олардың ҽр җайсысының ҿзінше сҿйлеу дағдысы 

болады. Кейіпкер тілінің осындай ерекшеліктері тілдің лексикалыҗ жҽне грамматикалыҗ җабаттары 

арҗылы жҥзеге асады. Кейіпкердің тілі арҗылы оның мҽдениеттілігі, жас мҿлшері, җызметі, кҽсібі, ҿскен 

ортасы, сыпайылығы, дҿрекілігі т.б. җасиеттері байҗалады. Кейіпкердің сҿйлеу мҽнеріндегі ҿзіндік 

ерекшелігі оның лексикасынан басталатыны белгілі. Ал сҿйлеу тілі лексикасының җҧрамына җар апайым, 

тҧрпайы жаргон сҿздер, жергілікті тіл ерекшеліктері (диалектизмдер) жатады. Ҿзіндік җолтаңбасы бар 

драматургтердің шығармаларындағы тілдік җҧрылымның бірҗатарын сҿйлеу тілінің элементтері җҧрайды. 

Драматургтің жеке стильдік даралығы оның белгілі тілдік җҧралдарды җолдануындағы ерекшеліктерінен 

байҗалады. Тілімізде жиі кездесетін сҿйлеу тілінің элементтері җатарына экспрессивтік-эмоционалды 

сҿздер жатады. Бҧл тілдік җҧралдар кҿркем туындыларда кейіпкердің мінез-җҧлҗын ашуға, суреттелген 

оҗиғаны ҽсірелеуге де җатысады.  

Диалог җҧру мҽселесіне орай Р.Нҧрғали мынандай пікір айтады. Җазіргі пьесалардағы байҗалатын 

кемшіліктің бір парасы – диалог жасауда аҗсап жатуы. Кей туындыларда кейіпкерлер сҿзі бір нҽрсе 

туралы пікір, тҧжырым болып келеді. Олар синтаксистік жағынан алғанда дҧрыс жазылған, сҿйлем мҥше-

лері нормативті грамматика заңдарына сҽйкес келеді. Ал, зерттеушінің айтуында, классика тҽжірибесінде 

драма тілі негізінен ауызекі сҿйлеу тілінің интонациясына, ырғағына бағынуы тиіс. Драма тілі – 

кейіпкердің жҧрт алдында ойлануы, җателесуі, жеңуі, жеңілуі. Ендеше, жып-жылмағай, жылтыраған, 

жҧтынып тҧрған сылдыр сҿз ешҗашан пьеса тілі бола алмайды деп ой тҥйеді зерттеуші. Драмалыҗ туын-

дыда кейіпкерлерді даралап алмауды, олардың тілдік ерекшеліктерін, ҽсіресе жас ыңғайына, маманды-

ғына байланысты ҿзгешеліктерді бере алмауды Р.Нҧрғали җазіргі драмадағы ҥлкен олҗылыҗ деп санайды. 

Шешендік маҗамдары, аҗ ҿлең ескі җазаҗ тҧрмысын бейнелеуде сай келгенмен, бҥгінгі ҿмірді кҿрсеткен-

де, олҗы соғады, заман ырғағына лайыҗ, җазіргі ойлаудың җалыбын аңғартатын сҿйлеу тілі сахнаға шығуы 

җажет. Ғалым маҗалдап кету, таҗпаҗтай жҿнелу, сылдырлатып җоя беру реалистік драмаға апаратын жол 

еместігін ашыҗ та ҿткір айтады. Ал, сол сияҗты тым җарабайыр, астар-мағынасы саяз, шолаҗ, келте, таҗ-

тҧҗ тіл де пьесаны кҿгертпейді. Сҿйтіп зерттеуші монографиясында драмадағы басты җҧрал тілдің- 

ҿзектілігі хаҗында ой җозғайды. Зерттеушінің драма тілі туралы теориялыҗ тҧжырымдары мынадай 

арналарға саяды: 

- тілі нашар драма ҿрге баспайды; 

- шҧрайлы тілсіз характер жоҗ, характерсіз конфликт соҗтығысы жоҗ, онсыз ҽрекет-җимыл жоҗ, 

җысҗасы сахналыҗ шығарма жоҗ; 

- драма тілі – кейіпкердің бҥкіл болмысы; кҿпшіліктің алдында ойлануы, җателесуі, жеңуі, жеңілуі; 

сылдыр сҿз пьеса тілі бола алмайды; 
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- шешендік маҗамдары, аҗ ҿлең ескі җазаҗ тҧрмысын бейнелеуде  сай келгенмен, бҥгінгі ҿмірді 

бейнелеуде олҗы соғады; заман ырғағына лайыҗ, җазіргі ойлаудың, дҥниетанымның җалыбын танытатын 

сҿйлеу тілі сахнаға келуі җажет. 

Драмалыҗ шығармадағы кҿркем бейне кейіпкердің тілі арҗылы жасалады. Автор кейіпкерлерін 

сҿйлетіп, кімнің кім екенін кҿрсетеді. Басҗа жанрлар секілді драмада җаламгердің суреттеу, баяндау 

миссиясы болмайды. Образ жасау ҥшін кейіпкердің кҿңіл-кҥйінен бастап, оның жан дҥниесі, типтік 

бейнесі, монолог, диалог тағы да басҗа компоненттер жатады. Шындығында драмалыҗ туындыларда басы 

артыҗ сҿз болмайды.  

Драмадағы диалог – кейіпкерлердің рухани ҽлемін, ішкі драматизмін психологиялыҗ тҧрғыда 

тереңінен кҿрсетудің җҧралы. Драматург образ ашуда, оның мінез-болмысын танытып, ішкі ҽлеміне 

ҥңілуде  диалогты шебер җолданады. Ҿйткені сҿйлеу ерекшелігі, ҿзіне ғана тҽн мҽнері – оның ой-санасын, 

ниет-пиғылын, шыҗҗан ортасын, адами болмысын кҿрсететіндіктен кҿркем бейнені сомдаудағы 

диалогтың мҽні зор. Сондыҗтан Р.Рҥстембекованың пікірінше: ―Белгілі типті бейнеленудің ең басты 

кҿркемдік шарты-оның ҿзіндік тілін, сҿйлеу ерекшелігін беру‖ (Р.Рҥстембекова, 1971) негізгі орын алады. 

Кҿркем шығармадағы кейіпкер сҿзі ҿзінің атҗарар рҿлі мен маңызы тҧрғысынан сҿз ҿнеріндегі 

кҿркемдік җҧралдар арасындағы ҿзгелерінен ерекше, җолданыс аясы да бҿлек тҥрі болып табылады. 

Ҿйткені ―негізгі диалог кейіпкердің табиғатын, мінез-болмысын сҿйлеу мҽнерін, ҿмірде ҧстаған маҗсат-

мҥддесін, сҿзді җалай җабылдау җасиетін, ҿзінің сҿйлеу мҽнерін, сол сҽттегі бҥкіл психологиясы, ішкі жан 

сырын, җҧпия ойларын – җапыда сыр алдыртып җоятын ҿте жауапты да кҥрделі психологиялыҗ тҥзілісті 

җамтиды‖  [12, 123]. 

Талқылау. Шығарманың җҧрылымы, автордың маҗсаты жҽне жазушының стиліне байланысты 

кейіпкер  сҿзінің җызметі мен җолданылуы ҽртҥрлі келеді. Бҧл жҿнінде ғалым Ҽ.Нарымбетов: ―Кейіпкер 

сҿзі – шығармадағы адам бейнесін ашуда кҿркемдік җызмет атҗарады дегенде, ең алдымен, оның негізгі 

идеялыҗ жҥгіне кҿңіл  бҿлуге тиіспіз. Байҗап отырсаҗ җай-җай шығармада да кейіпкер сҿзі арҗылы автор-

дың позициясы білінеді‖  [12, 125]  деп жазады. Демек, диалог дегеніміз – шығарма кейіпкерлерінің ҿзара 

ҽңгімесі емес, ол – мҥсін сомдауда, автор позициясын айҗындауда, шығарманың идеясын ашуда таптыр-

мас кҿркемдік җҧрал.С.Асылбекҧлының ―Желтоҗсан желіндегі‖ мына бір диалог осыған дҽлел: 

ҖАЙСАР:Сатҗын! Бҥкіл ғасырлар бойғы җазаҗ халҗының аҗҗан кҿз жасы сендей сатҗындардың 

мойнында, білдің бе?! Бізді җҧртҗан жоңғар да, җытай да, орыс та  емес – мына сендерсіңдер!.. Егер җазаҗ 

халҗы шын мҽнінде келер кҥнін ойлайтын болса, ең алдымен мына сендерден җҧтылулары керек. Сендер 

тҧрғанда бізге келешек те, баҗ та, баҗыт та жоҗ!... Сондыҗтан да мен сенің җазір җаныңды ішем-м!... 

ТИМУР ҖАЛДЫБАЕВИЧ: Жі-іб-бер-р!... Іні-ш-шек-к... ҧмыт-па-йы-м... Ҿллҽ-біл-ллҽ. 

ҖАЙСАР: Жоҗ, сен ҧмытасың! Җане, айт жаныңның барында – осы кезге дейін җанша җазаҗты сат-

тың?! Білем мен: сату мен сатылу –сендердің ата кҽсіптерің!... Сендер секілділер сатпаған җазаҗтың 

җандай җасиеті җалды?! Уаҗыт пен заманның атын жамылып, тілін де, дінін де, ар-ожданын да – бҽрін де 

сатып бітуге таядыңдар! Жҽне җит етсе біз җайтейік, ол кезде заман солай еді ғой, білмей җалыппыз деп 

мҥлҽйімсисіңдер! Енді, мҽне, бҥгін де сол баяғы тойымсыз ҿңештерің мен жанға жайлы жҧмсаҗ кресло-

ларың ҥшін ел намысын җорғап алаңға шыҗҗан ҧл-җыздарыңды да сатып жібермексіңдер!... Бҧл 

ҿздеріңнің болашаҗтарыңды сату екенін тҥсінемісіңдер ҿздерің?! [17, 15]. Кҿркем ҽдебиет ҿмірді кҿркем 

сҿз арҗылы бейнелейтін ҿнердің бір тҥрі болғандыҗтан, характер ашуда диалогты кеңінен җолдану табиғи 

җҧбылыс деп тҧжырым жасауға болады. 

Драматург шығармаларында кейіпкер сырына җаныҗтыратын, характер табиғатын, персонаж бойын-

дағы моральдыҗ-этикалыҗ сапаларды ашуға мҥмкіндік беретін маңызды кҿркем җҧралдардың бірі де біз 

айтып отырған- диалог. Диалогтың җолданысынан жазушының талғамын аныҗтауға болады. Жазушы ҿз 

кейіпкерін җалай сҿйлетеді, ол сҿз шығарманың ҿне бойында пісіп жетілетін образ табиғатын ашу ҥшін 

керек пе? Кейіпкер сҿзі ҽлеуметтік ҿмірді, сол җаһарман ҿмір сҥрген  җоғам тынысын аңғартудың бірден-

бір җҧралы. Драма жанрында кейіпкер мінезін, оның ішкі жан иірімдерін сездіру ҥшін кейіпкерді сҿйле-

теді. Сол арҗылы адамзат тағдыры, оның җоғамдағы орны туралы толғанысҗа ҽкеледі. ―Диалогтың ең 

маңызды кҿркемдік мҽні – болып жатҗан оҗиғаға кҿрерменнің ҽсерін ояту. Диалогтағы ҽңгіме баяғыда 

болып кетсе де, кҿрерменге дҽл бҥгін болып жатҗандай жеткізілуі тиіс. Диалог тек хабарды бір персонаж-

дың екіншісіне жеткізуі немесе оҗиғаны суреттеу ғана емес, кҿрерменге алдын ала ҽсер ету маҗсатында 

жҧмсалады‖  [18, 201] деген  зерттеуші А.Тымболова пікірінің аҗиҗаттығына біз де ден җоямыз.  

Кейіпкер сҿзі арҗылы драматург ерекшелігімізді, псхологиямызды бейнелеп бере алады. 

Ҽдебиеттанушы Л.Гинзбург: ―Диалог выражает характеры, диалог заряжен личным конфликтом, и в то 
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же время позиции спорящих – в их историческом качестве, сами по себе являются здесь объектом‖ деп 

атап кҿрсетеді  [19, 72]. 

Диалогтан кейіпкер бойындағы ҿзгерістерді, характердің сомдалу сатысын да байҗаймыз. 

Д.Исабековтың ―Тор‖ драмасындағы Булгаков пен Жуховицкийдің диалогына мҽн берсек: Жуховицкий 

кіреді. 

БУЛГАКОВ: Ҽ-ҽ, Павлуша! Кел, тҿрлет! жазушылар одағына мҥше болғаның җҧтты болсын! 

ЖУХОВИЦКИЙ: Рахмет! Бҽрі сіздің арҗаңызда ғой! 

БУЛГАКОВ: Самосуд пен Седойдың ашуы тарҗайын деді ме? 

ЖУХОВИЦКИЙ: Фамилияңызды премьераның алдында алып тастағаныңыз ҥшін олар сізге җатты 

ҿкпелі. 

БУЛГАКОВ: Ал, не жаңалыҗ бар? 

ЖУХОВИЦКИЙ: Есіңізде ме, ҿткен жылы Вельс мырзаның ҿкілі сіздің Сталин туралы пьесаңызды 

сҧрады деп едім ғой? 

БУЛГАКОВ: Жоҗ, есімде җалмапты. 

ЖУХОВИЦКИЙ: Җат-җабат шаруамен басыңыз җатып жҥргенде ҧмытып кеткен шығарсыз. Сол адам 

җиылып сҧрап җоймаған соң пьесаның бір данасын беріп жібердім. 

БУЛГАКОВ: Не дейсің? Җолжазбаны менің рҧҗсатымсыз беруге сенің җандай хаҗың бар? 

ЖУХОВИЦКИЙ: Оған ашуланатындай ештеңе жоҗ, Михаил Афанасьевич! Сабыр етіңіз. Олар тек 

оҗып танысу ҥшін алды.  

БУЛГАКОВ: Егер бізге айтпай арзан сенсация ҥшін сахнаға шығарып жіберсе не болмаҗ! Сталин 

Мольер емес! Мҧның арты неге апарып соғатынын білесің бе? 

ЖУХОВИЦКИЙ: Олар миллион доллар ҧсынып отыр. Ал ҽзірге соның тҿрттен бірін беріп жіберді. 

БУЛГАКОВ: Біздің елдің заңы бойынша бҧл – җылмыс, Жуховицкий! Сен сол заңды неге білмей 

җалдың? Керегі жоҗ маған астыртын келген аҗшаның. 

ЖУХОВИЦКИЙ: Ҿткен жолы алып едіңіз ғой. 

БУЛГАКОВ: Ол ―Турбиндер кҥні‖ ҥшін Ол пьеса кҿптеген сахнада җойылған. Ал, бҧл пьеса еш 

жерде жарияланбаған, еш жерде җойылмаған, репертком җабылдамаған пьеса! Мен сіздің ҥстіңізден 

шағым айтамын! Берген адамыңыздан җолжазбаны җайтып алып келіңіз» [12, 32]. Осы диалогтан 

Булгаков жазып берген шығарманың арҗасында Жазушылар одағына ҿтіп алған, шетелдіктермен 

астыртын байланыс жасай жҥріп, Булгаков туындыларын сатып, дҽнігіп алған Жуховицкийдің ашкҿздігі, 

аҗшаның жолында нағыз талант, ҿнер адамын да жете бағаламайтын тоғышарлығы аныҗ байҗалады. 

Шығарманы алып келу оның ойында да жоҗ, себебі ҿз пайдасын алып җойған. Ары ҥшін, ҿз болашағы 

ҥшін шыбын жаны шырҗыраған драматург Булгаковтың жан айҗайы да оған ҽсер етпейді. Керісінше 

―ҿткен жолы алып едіңіз ғой‖ деп ҿзін кінҽлап, мҥлде ноҗталап алғандай жауап береді. Яғни, дарынды 

драматургтердің кҿпшілік кейіпкерлерінің тілінен адамдыҗ болмысы айҗын танылып тҧрады. Автор  

олардың дауыс ырғағын, тілдік җорын, жергілікті сҿйлеу ерекшелігін, сҿз җолданысын да җадағалап, 

даралап кҿрсетуге тырысады.  

Екі адам  арасындағы ауыз екі сҿздердің олардың ҽрҗайсысының жай сезімін, ішкі толғанысын, 

сезуге болады. Бҧл туралы Н.Гальперин: ―Диалогтың мағынасы – кейіпкердің портретін жасау: олардың 

сҿйлеу ерекшелігі ҿздерінің жан сырын, адамгершілік, моральдыҗ, ҿміртанымдыҗ җырларын аша тҥседі‖ 

деп жазады [19, 25]. Мысалы, С.Асылбекҧлының ―Империядағытуған кҥн кешіндегі‖ кафедра меңгеру-

шісі Сҧлтанбек Ертуғановичтің портфелін ҧмытып кетіп, җайтып келген сҽтіндегі диалогтан кейіпкер-

лердің сан җилы җҧбылмалы сезімдерін, сынаптай тҧраҗсыз кҿңіл-кҥйлерін аңғаруға ҽбден болады: 

―ТОЙБОЛДЫ: Сҧлтанбек Ертуғанович! Сҧлтанбек Ертуғанович! Келіңіз! Келіңіз! Тҿрге шығыңыз! 

Міне, мына жаҗҗа!... Айдар, мен саған жаңа айттым ғой біздің Сҧлтекеңнің ашуы жібек орамал кепкенше 

деп, кемеңгер деп. Сҧлтеке, тҿрге шығыңыз, тҿрге! 

СҦЛТАНБЕК: Ҽй, сен маған манағы портфелімді тауып бер! Оның ішінде кафедраның бір жылдыҗ 

есебі бар болатын. Жаңа җара басып, ҧмытып кетіппін. Сол ҥшін келдім, ҽйтпесе мен мына сенің сайраған 

бҧлбҧл ҥніңді естуге җҧмартып җайтып келгем жоҗ! Тҥсіндің бе енді?! 

ТОЙБОЛДЫ: Җазір, Сҧлтеке, җазір! Ол портфельді мен бір жерге дҧрыстап тығып җойғам! 

СҦЛТАНБЕК: Ҽкел бері! 

ТОЙБОЛДЫ: Сҧлтанбек Ертуғанович! Сҧлтеке дейім! Портфельді маған беріңізші! Мен алып 

жҥрейінш... 

СҦЛТАНБЕК: Керегі жоҗ! Портфельді җҧдайға шҥкір мен сенсіз де кҿтеріп жҥре алам! 
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ТОЙБОЛДЫ: Сҧлтанбек Ертуғанович! Сҧлтеке! Сіз мені дҧрыс тҥсінбей җалдыңыз. Мҥлде тҥсінген 

жоҗсыз! Мен Сіздің ҽрі адуынды, ҽрі арынды, ҽрі шыншыл, ҽрі кемеңгер адам екеніңізді айтҗым келген. 

Мен... мен... 

СҦЛТАНБЕК: Ҿшір ҥніңді! Мен сенің мына сҽт сайын җҧбылып тҧратын жҽдігҿй ҥніңді есіткім де 

келмейт! Мен сен секілді бір кеште екі ойын ойнай алмаймын. Тҥсіндің бе енді?! 

ТОЙБОЛДЫ: Сҧлтанбек Ертуғанович! Сҧлтеке дейім! ‖(С.Асылбекҧлы, 2015). 

Міне, осы диалогтан шығарма сюжетіндегі белгілі бір сҽтті аңғаруға болады. Диалогҗа җатысҗан екі 

адамның (Сҧлтанбек пен Тойболдының) бір-біріне деген кҿзҗарасын, җимылын, бет-ҽлпетіндегі ым-

ишаратты драматург суреттемей-аҗ кҿз алдыңызға елестетесіз. Ҿйткені автор кейіпкерлер іс-ҽрекетін 

диалог арҗылы береді. Жағымпаз Тойболдының асып-сасҗан, дҽрменсіз тҥрін, Сҧлтанбектің тҥтігіп, ашу 

җысҗан жҥзін, тіпті осы ҽңгімеге  куҽ болған Айдардың Тойболдыдан жиіркеніп: ―бейшара‖ дегендегі 

кескін-келбетін елестету җиын емес. Ҿйткені драматург кейіпкер характеріне тҽн сҿздерді җолдана білген 

(Мыс: Тойболдыға тҽн ―жҽдігҿй ҥнің‖ деген сҿздер  т.б.). 

Жалпы диалогтың кҿркем ҽдебиеттегі орны терең зерттелгенімен диалогтың җызметі, шығарманың 

кҿркемдік структурасында алатын орны, стилистикалыҗ җҧрылымы ҽр җаламгердің талант табиғатына 

орай ҽр алуан. Терең психологизм дҽлдігі, сенімділігі ҥшін монолог җандай җызмет атҗарса, диалогтың 

идеялыҗ-функциясы сондай ҥлкен. Осы тҧрғыда драматург Р.Отарбаевтың да сҿз саптауы ерекше. Бҧл 

ҽсіресе Махамбет пен Жҽңгірдің кездескен сҽтіндегі диалогынан аныҗ байҗалады: 

МАХАМБЕТ: Ас-салау-мағалейкҥм, җожа мен татарға, җала берді кҽпірге җол беріп, алаҗан жайып, 

җазаҗылыҗ алдымен сізден җашҗан жоҗ па? 

ЖҼҢГІР: Уағалейкҥм-ассалам, Җҧран Кҽрімде ―Жердегі билеуші – аспандағы Алланың уҽкілі‖ деген 

сҿз бар. Бір сҽлемді беруге де, алуға да татитын җҧнымыз бар шығар. Исатай осы тҧрған екеумізге де аға 

еді, иманы жолдас болғай. 

МАХАМБЕТ: Батырдың җҧны мен батасының бҧлына жетсеңіз ҧзын жолдың ҥстінде жарты ауыз 

сҿзбен жартымсыз кҿңіл айтпас едіңіз. 

ЖҼҢГІР: Еңкейме есігі, шалҗайма тҿрі таптырмас, ҧшып-җонып жҥрген шаңыраҗтың артынан 

җуалап жҥріп бата оҗығанды җайдан кҿрдің, Махамбет? 

МАХАМБЕТ: Жерден безсек те, елден безген жоҗ едік. Ендеше саҗалын кестірген Җойлыбайға да 

кҿңіл айтыңыз. Немересі шейіт кеткенмен, ҿзі тірі. Дҧшпан жеңген жауының екі кҿзін жылау ҥшін аман 

җалдыратын ҽдеті емес пе? (Р.Отарбаев, 2006). Осы диалогты беру тҧсында Бахтиннің: ―Диалогические 

отношения – явления гораздо более широкое, чем отношение между репликами композиционно выражен-

ного диалога, это почти универсальное явления, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения 

и проявления человеческой жизни, все, что имеет смысл и значение‖(М.Бахтин, 1986) деген сҿзін 

ескерсек, Жҽңгірдің шындығында отпен ойнап жҥргендігі, хал-хадірінше, орыстың да тілін тауып, реті 

келгенде ҿз халҗының җамын бірінші орынға җойып отыратын саясаты аныҗ байҗалады.  

Кейіпкер психологиясын айтар сҿз арҗылы зерттеуді шығармашылығындағы негізгі җағида ете 

отырып С.Асылбекҧлы җазіргі драмада жеке адамның биологиялыҗ, яғни анатомиялыҗ җасиеттері емес, 

оның саяси, ҽлеуметтік, ҧждандыҗ, адамгершілік, этикалыҗ кҿзҗарасы, җоршаған ортаға, ҿз-ҿзіне деген 

җарым-җатынасы маңызды екенін тереңнен тҥсіне де тҥйсіне де біледі. Сондыҗтан драмаларында кейіп-

кердің жан ҽлемінің сан җырлы сырларына диалог арҗылы ену басты кҿркемдік ҽдістердің бірінен сана-

лады. Ҿйткені сыртҗы дҥние мен мҥсіннің  ішкі сезім ҿзгерістерін бейнелеуде тек автордың тҿл сҿзіне 

емес, кейіпкердің сҿзіне де  кҿп салмаҗ салынады емес пе? Ҽр адамның тілінен оның характер җырлары 

кҿрініп, жан толғаныстары, ішкі кҥйзелісі  аныҗ сезіледі. Тҿмендегі ҥзіндіден җыздың ҿліміне тікелей ҿз 

җатысы, ыҗпалы бар екенін біле тҧрса да, сабыр саҗтап, ҿз кінҽсін тҥсінудің орнына бҽрімен жауласып, 

жҿн сҿзді тыңдамай, бетбаҗтығына салынған Розаның дайын біреу табылса барлыҗ жаланы соған 

аударып жіберуге даяр екендігі аныҗ байҗалады: 

РОЗА: Мен кҥйдім-сҥйдім деп мҧғаліміме хат жазғам жоҗ. Осы сен җойшы, айналайын. Білем ғой 

сенің ойыңды – ҽйтеуір есебін тауып мені мҧҗату!.. 

ҖАЛАУБАЙ: Роза, ҧрысты җойсаңшы. Отыр енді. 

РОЗА: Немене отыр, отыр дейсің дікеңдеп. Мен емес, ана Җамҗа емес пе бҽлені бастап отырған. 

Бірінші соған җой демейсің бе ҽділ бастыҗ болсаң. Жуас тҥйе жҥндеуге жаҗсы деп, җит етсе, маған 

дікеңдей береді бҽрі. 

ҖАЛАУБАЙ: Роза, жарайт, отыршы енді. Мҥмкін Жанҧзаҗованың җазасына ешкім де кінҽлі емес, 

мына мен кінҽлі шығармын. Бҽрі шетінен судан – таза, сҥттен – аҗ.  
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РОЗА: Сен болсаң җайтушы еді?! Білдей завучсың, оҗу-тҽрбие жҧмысы саған да ортаҗ. Бізден жаның 

артыҗ па сонша? Еркек дейді-ау бҧларды да... (С.Асылбекҧлы, 2015). Ар жоҗ, ҧят жоҗ, мынау басшым-ау 

деген сый, җҧрмет жоҗ. Җалай болғанда да ҿзіне шыр жуытпауды ойлап долданған мҧғалім Роза келеді кҿз 

алдыңа. Осы орайда ғалым Р.Нҧрғалидың: ―нағыз драма тілі дегеніңіз асалаумағалейкумнен бастап, 

баҗайшағыңызға дейін арылтып шығатын җысыр җырттыҗ емес, психологизм екенін терең ҧғынған 

драматург мол жҥк арҗалаған диалог арҗылы жан сырды аҗтара кҿрсетіп адам несімен җымбат, нағыз 

адам кім, ізгілік неде, җаражҥректілік җайдан шығады деген тҽрізді таудай сауалдарға жауап іздейді‖               

[2., 123]  деген сҿзінің мҽнісін тереңінен ҧғынамыз.  

Диалог драмадағы характер ерекшелігін ашу ҥшін җолданылады. Кейіпкердің іс-ҽрекеті мен сҿйлеген 

сҿзінде тамырластыҗ болуы шарт. Оған драмада келтірілген ремаркалар да җызмет етеді. Автордың 

ремаркалары кейіпкерлер эмоциясын білдіруге җызмет етіп тҧр деуге болады. Мҽселен бір ғана Розаға 

җатысты ремаркаларды тізіп кҿрсек: ―қабағын шытып, күрсініп, шыдамсызданып, қипақтап, шытынап, 

кекетіп, сұрланып, түрі бұзылып, жұлқынып, даусын қатайтып, жүзіне ащы мысқыл үйіріліп, сасқа-

лақтап, тыжырынып, кҿздері алақтап, жұлып алғандай, түсі қашып, тістеніп, абдырап, қабағын 

шытып, ызалана мырс етіп, кҿздері ашу отымен жарқырап, қадала қарап, шаңқылдап‖ т.б. Мінездің ең 

бір җорҗынышты, кешірім дегенді білмейтін, җатігез жаҗтарын кҿз алдыңа елестетін сҿздер. Осындай жан 

җалайша мҧғалім болып жҥр деп жҥрегің сыздап җоя береді. Драманы пьеса тҥрінде тамашаламай-аҗ, 

җағаз бетінде де оҗырманына тікелей, җатты ҽсер етіп, жанын дір еткізетін сҿздер. Осы мҧғалімнің 

алдында шарасыздыҗтан, жанын җоярға жер таппаған байғҧс Рҽбиғаға да аяныш сезімің оянады. Бҧл 

мысалдар драматург С.Асылбекҧлының ремарканың ҿзін шеберлікпен пайдалана білген ерекшелігін 

кҿрсете алады. Зерттеуші Рымғали Нҧрғали ―комедия атасы‖ Мольерді (Жан Батист Поклен) ремаркаға 

сараң деп таныса, Серік Асылбекҧлы жҿнінде мҧндай шешімге келудің җисыны келмейді. Керісінше, 

драматург ремаркалары кейіпкер мінезін дҿп басып, ҿз бейнесінің логикасына сай келіп жатады. 

Жазушы ҥшін тіл сҿздің тура мағынасында материал болып табылады. Кез келген ҽдеби шығарма 

белгілі бір тілден алынған материал болып табылады... Эстетикалыҗ маҗсат жетекші маңызға ие болғанда 

ғана стилистика ҽдебиеттанудың бҿлігі болады, сонда ғана стилистикаға маңызды орын беріледі де, оның 

методтары бойынша ҽдеби шығарманың ҿзіне ғана тҽн сапалыҗ ерекшеліктері зерттелінеді. Мҧндай 

стилистикалыҗ талдауды екі жолмен іске асыруға болады. Біріншісі, шығарманың стильдік системасын 

жҥйелі тҥрде җарастырумен жҽне бҧл системаның ерекшеліктерін ―тҧтас мағына‖ беруі тҧрғысынан 

тҥсіндіруге негізделеді, яғни оларды шығарманың эстетикалыҗ маҗсатымен байланысты  тҥсінуге бару 

җажет. Мҧндай жағдайда стиль шығарманың немесе шығармалар тобының дара тілдік жҥйесі болып 

кҿрінеді. Екінші тҽсіл, бірінші тҽсілге җайшы келмейді, ол шығарманың тілдік жҥйесінің дара  сипаттары 

жиынтығының солармен салыстырылған басҗа жҥйелерден  ерекшелігін кҿрсетеді‖ деп таниды 

зерттеушілер Р.Уэллек, О.Уоррен  [3, 195].  

Қорытынды. Сҿз ҿнерінің җҧдіреті тек ҽдемі сҿздердің тізбегінде емес, оның ғылыми астарының 

негізінде жатыр. Сахнадағы актер жалпы кҿрермен алдында сҿз сҿйлеу ҿнерінің міндеті мен жауап-

кершілігін җатаң сезінуі тиіс. Актер тілі негізінен образ жасауға, оны даралауға җызмет етеді. Актер тілі – 

лингвистикалыҗ стилистиканың зерттеу нысанына жатады. Актер тілін талдауда диалог, монолог, 

полилогтердің җызметі айырыҗша. Ҽсіресе, диалогтың табиғаты ерекше. Диалог арҗылы шығарманың 

идеясы мен кейіпкер бейнесі кҿрінеді. Актер тілі арҗылы кҿркем шығармада кейіпкер бейнесі сомдалады. 

Демек, актердің еңбегі кейіпкерін шебер сомдаумен бағаланады. Шебер актер оҗыған кітабыңызды кҿз 

алдыңызға картина тҥрінде елестетеді. Актерлер тіліндегі лексикалыҗ элементтер: диалектизмдер, 

җаратпа жҽне одағай сҿздер, җарапайым жҽне жаргон сҿздер мен варваризмдердің җолданылуына талдау 

барысында ҥлкен мҽн беріледі.  

Римнің атаҗты шешені Цицерон ―Шешеннің җуаты тыңдаушының кҿңілін бҥтіндей аударып, бағын-

дыра білуінде. Җызыл тілді шешен деп, кім форумда жҽне азаматтыҗ сот процестерінде тыңдаушыны 

иландыра алса, сҥйсіндіре алса, ҿзіне бағындыра алса, соны айтамыз‖ деген екен. Сонымен җатар, 

Цицерон трактаттарында сҿз җҧрау, сҿз стилі, сҿзді ҽзілмен, сынмен жеткізу, басҗа да ҽдеби ерекше-

ліктерді пайдалану, сҿзді дыбыстыҗ метафоралармен җҧлпырту т.с.с. шешендер ҥшін җҧндылығы аса зор 

кеңестер келтірілген. Бҧлардың барлығы сҿз иесі мамандарына кҥнделікті сҿз җҧдіретін жете тҥсіну, 

таныту ҥшін ҿте җажет. Біз җарастырып отырған кейіпкер тілінің сҿз ҽрекеті ой ҧшҗырлығына җаншалыҗ-

ты ыҗпал етсе, сҿйлеу техникасының да соншалыҗты ҽсері бары белгілі. Җорыта келгенде, сҿз ата-

бабамыздан жалғасып келе жатҗан аманат, асыл мҧра. Актер сҿйлер сҿзін, айтар ойын жҥйелі жеткізіп, 

ҽдеби тілдің нормасын саҗтап, сҿз сҿйлеу ҿнеріне, тіл мҽдениетіне ыждаһаттыҗпен җарауға, ҧлттыҗ тілдің 

җаймағын келер ҧрпаҗҗа бҧзбай табыстауға тиіс.  
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«ЕР  ТАРҒЫН» ЖЫРЫНЫҢ  ЗЕРТТЕЛУ  ТАРИХЫ 
 

Аңдатпа 

Җазаҗ эпосының ең бір ғажайып ҥлгілерінің бірі «Ер Тарғын» екені белгілі. «Ер Тарғынды» алғаш рет 

жаздырып алып, 1862 жылы Җазанда бастырып шыҗҗан И.Ильминский. Бҧл версияны Ильминский 

«Жылҗы жылы Табын Марабай аҗыннан жаздырып алдым», - дейді. Ол – 1859 жылдар шамасы, 

Ильминский жариялаған мҽтінде 1870 жылы В.В. Радлов җайтадан бастырған. Җолда бар мҽліметтерге 

җарағанда, бҧл мҽтін ХІХ ғасырдың ҿзінде кемінде 5 рет җайта басылып шыҗҗан. Ал, ХХ ғасырда «Ер 

Тарғын» тіпті кҿп таралып жҥрді. Революциядан бҧрынғы баспа мҽтіндерінде ҿзара елеулі ҿзгерістер жоҗ. 

Октябрь революциясынан кейін «Тарғын» мҽтіні бірнеше рет жарияланды. Олардың ең соңғысы жазушы 

С.Мҧҗановтың редакциясымен Алматыда 1939 жылы шыҗҗан «Батырлар жырына» кірді. Соңғы баспа-

сына редактордың жазған ескертуінде «Ер Тарғын» эпосы жайында бағалы тарихи-ҽдеби мҽліметтер 

берілген. 

Кілт сӛздер: эпос, жыр, җолжазба, мҽтін, нҧсҗа. 
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THE STUDY OF EPOS "ER TARGIN" 

 

Abstract 

It is known that ―Er Targyn‖ is one of the most amazing examples of the Kazakh epos. I. Ilminsky, who first 

wrote Er Tarkhdin, published in Kazan in 1862. ―I wrote this version in the Year of the Horse by the poet Tabyn 

Marabay,‖ says Iliminsky. It was probably in 1859, in the Vatican, published by Ilminskiy in 1870, again by V.V. 

Radlov. According to available information, this text was published at least 5 times in the 19th century. And in the 

twentieth century, "Er Targyn" was even widely distributed. There are no significant changes in the post-

revolutionary texts. After the October Revolution, the text "Targyn" was repeatedly published. The last of them 

entered the ―Heroes of the Hero‖, published in 1939 in Almaty under the editorship of the writer S. Mukanov. The 

editorial, written in the last issue, provides valuable historical and literary information about the Er Targin epic. 

Keywords: epic, zhyr, manuscript, text, variants. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПОСА "ЭР ТАРГЫН" 

 

Аннотация 

Известно, что одним из самых удивительных примеров казахского эпоса является «Эр Таргын». 

И.Ильминский, впервые написавший «Эр Тархдин», издал в Казани в 1862 году.«Я написал эту версию в 

Году лошади от поэта Табын Марабай»- говорит Илиминский. Вероятно, это было в 1859 году, в 

Ватикане, опубликованном Ильминским в 1870 году, снова В.В. Радловом. По имеющейся информации, 

этот текст был опубликован как минимум 5 раз в ХІХ веке. А в двадцатом веке "Эр Таргын" был даже 

широко распространен. Существенных изменений в послереволюционных текстах нет. После 

Октябрьской революции текст «Таргын» неоднократно публиковался. Последний из них вошел в «Герои 

героя», изданный в 1939 году в Алматы под редакцией писателя С.Муканова. В редакционной заметке, 

написанной в последнем номере, приводится ценная историческая и литературная информация об эпосе 

«Эр Таргин». 

Ключевые слова: эпос, жыр, рукопись, текст, варианты. 

 

Кіріспе. Җазаҗстан Ғылым академиясы Тіл жҽне ҽдебиет институтының халыҗ творчествосы 

бҿлімінде «Ер Тарғынның» соңғы жылдарда жиналған бірнеше җолжазбасы бар. 

Белгілі деректерге җарағанда, «Ер Тарғын» эпосының негізі ертеде җалыптасҗанына сҿз жоҗ. Оны 

поэма сюжетінің кҿне эпос сюжеті ретінде эпостарының кейіпкерлері сияҗты, Тарғын образы да Ноғайлы 

руларын җалмаҗ басҗыншыларынан җорғаушы батыр бейнесінде кҿрсетілген. Сонымен җатар Тарғынның 

іс-ҽрекетінде басҗа эпостыҗ кейіпкерлер іс-ҽрекеттерінен ҿзгешеліктер де бар. Мысалы: Җамбар 

батырдың рулары Ноғайлы руларымен іргелес отырады. Сондыҗтан да Җамбар ҿз елін басҗыншылардан 

җорғайды. Ал, Тарғын ҿз елінің ханының бір бегін ҿлтіріп жҧртынан җашып, Җырым ханы – Аҗшаның 

еліне барады. Онда да тҧраҗтамай, ханның җызы Аҗжҥністі алып җашады. Осыдан кейін Ноғайлы елінің 

ханы ханзаданың еліне келеді. Оларға осы кезде җалмаҗпен соғысатын батыр керек болып отырады. 

Сҿйтіп, бҧл жолы җашҗын, келімсек, бҿтен елдің адамы – Тарғын Ноғайлы елінің атынан җалмаҗтарға 

җарсы шығады. 

Эпостыҗ поэмалар тарихтың ҿзі емес, тек сҽулесі болғандыҗтан ондағы суреттелетін оҗиғаларды тап 

пҽлен жылы, пҽлен кезде болды деп ҥзілді-кесілді ату җиын. Оның ҥстіне, бҧлардың ерттерек дҽуірлерде 

туғандығы жҽне шығарушылардың дҥниетану кҿзҗарастарының сҽбилігімен байланысты мифологияның 

араласуы-тап басып, дҽл тҥсуді җиындата тҥседі. Ҽйтсе де кейбір деректерге җарағанда дҽл болмасада 

эпостыҗ поэмалардың кҿпшілігінің-аҗ дҽуір кезеңдерін топшылауға болатын сыҗылды. Шығарманың 
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идеялыҗ мазмҧны, җаһармандардың арасындағы тартыс, онда кездесетін ел аты, жер аты, сҿз образы, тіл 

ерекшелігі, поэмалардың җай кездерде пайда болғандығын топшылау ҥшін мҽні зор. Бҧл жайды ҧмытуға 

еш болмайды. 

Міне, осы тҧрғыдан җарағанда, «Тарғын» жырындағы оҗиға ноғайлы атанған ел мен җалмаҗтар 

арасында болады. Эпостың ең алғашҗы бетінде: «Ол кезде Җырымда 40 хан болған екен» - дейді. Ер 

Тарғын Ноғайлы атанушы елдің бір хандығынан кетсе, екінші бір хандығына барып тҧраҗтайды. 

Ноғай хандығы XV ғасырда, Алтын Орда ыдырай бастаған кезде җҧрылғандығы, оған җараған 

елдердің кҿпшілігі Еділ, Жайыҗ далалыҗтарын мекендегендіктері тарихтан мҽлім. 

«Ер Тарғын» жырында бҧл жағдайлардың бҽрі де аңғарылады. Алдымен Тарғынның ҿмір сҥрген 

жерлері, Еділ, Жайыҗ, Еділдің бір бҧтағы Шаған суының бойы. XVғасырда Ноғайлы хандығы болуы рас. 

Біраҗ, тап  сол кезде «Ер Тарғын» эпосы туа салды деу җиын. Жыр, бізше, негізінде ноғайлы атанған 

елдердің тарихымен байланысты болса да, Ноғайдың хандыҗ җҧрған кезінен анағҧрлым кеш туған секілді. 

Ҿйткені эпоста Тарғының жауласатыны җалмаҗтар. Ал, жоңғар җалмаҗтарының җазаҗ даласына келе 

бастауын тарихшылар XVII ғасырдың 30-жылдары деп мҿлшерлейді.
(5, 387) 

Талқылау. «Тарғын» жыры халыҗ арасында кҿп тарап, атадан балаға мҧра ретінде саҗтала келіп, 

1862 жылы баспа бетін кҿрді. Табын руынан шыҗҗан Марабай аҗыннан жаздыртып алып, бірінші рет 

Җазанда бастырып шығарушы адам атаҗты оҗымысты Н.Ильминский. Ел аузында айтылып жҥрген 

«Тарғын» жырының оҗиғасы жағынан ең толығы да, мазмҧны, кҿркемдігі жағынан ең җҧндысыда осы 

Н.Ильминский бастырған вариант. Сондыҗтан «Тарғынның» басҗа нҧсҗаларын, басҗа аҗындар жырлаған 

тҥрлерін сҿз еткенде, Н.Ильминкский бастырған варианты негізгі тҥпнҧсҗа есебінде алынады. 

«Тарғын» жыры, ҽзірше сегіз рет басылып шыҗты. Хронологиялыҗ жағынан алғанда: 

1. Ильминский Н.  Ер Тарғын, Җазан университетінің баспасы, 1862 

2. Радлов В.В. Ер Тарғын, Образцы народной литературы тюркских племен. Ч. III . СПб., 1870, стр. 

119-166 

3. Саркин Д.Н. Ер Тарғын. Оренбург, 1904. 

4. Диваев Ҽ. Ер Тарғын. Ғылыми кітапхана фондысы, №931, папка №373, 1922. 

5. Ҧлт Комиссариаты җарамағындағы Кҥншығыс баспа сҿз кеңесінде Ер Тарғын. Мҽскеу, 1923. 

6. Сейфуллин С. Ер Тарғын. Батырлар. Алматы, 1936. 

7. Мҧҗанов С.Ер Тарғын. Батырлар жыры. Алматы, 1939. 

8. Ер Тарғын. Алматы,1957. 

Д.Н.Саркиннің жинағынан басҗасы тҧпнҧсҗа – Н.Ильминский бастырған Марабай вариантымен 

бірдей. Кейбір жеке сҿздері болмаса,  сюжет желісі мен композициясында ешҗандай ҿзгерістер жоҗ. Азда 

болса ҿзгешелігі бар жҽне басҗа облыс, басҗа адамнан жазып алып, 1904 жылы Орынборда бастырған осы 

Саркин варианты. Д.Н. Саркинның ҿз айтуы бойынша : «Ер Тарғын» жырын бҧрынғы Торғай облысы,  

Җостай уезі, Кеңаралды мекендеуші екінші ауылдың адамы Оспан Җисыҗов деген җазаҗтың жазып 

алынған. 

Жырда кездесетін тҥсініксіз сҿздерге берілген пікірлеріне җарағанда  Д.Н.Саркин ҿзінің бҧрынғы «Ер 

Тарғынды» бастырушылар: Н.Ильмиский, В.В. Радловтың еңбектерімен жаҗсы таныстығы аңғарылады. 

Кейбір сҿздердің мағынасын дҧрыс ҧғыну туралы оларға сілтеулер жасайды. 

Саркин бастырған « Ер Тарғын»  жыры Ильминский бастырған Марабай вариантының җысҗартынды 

бір тҥрі. Оҗиға желісі негізінде дҧрыс саҗталады. Җатысушы адамдардың аттары да, іс-амалдары да 

ҿзгермейді (тек Жалмамбетті-Җалмамбет деп атайды). Біраҗ, бҧл жырда Марабай вариантындағыдай 

кҿркемдік, жинаҗтылыҗ жоҗ. 

Марабай вариантында Тарғынды җуып келген Җарт Җожаҗ кҿрінісі жырдағы кҿркем суреттердің бірі 

болатын. Саркинде ол ҿте җысҗа, тек сҧлбасы ғана саҗталады. Җарт Җожаҗ, Тарғын, Аҗжҥніс диологтары-

ның да кҿп жерлері җалып җойған. 

Тарғын ханзадаларға ҿкпелеп «Еліме кетемін жҽне мені жауыңның бірі деп біл, җайырылып келіп 

шабамын» – дейтін сҿздері Марабайда бірнеше бет. Ал, Саркиннің «Тарғынында» он шаҗты жолдан 

аспайды. Марабай вариантында бірнеше бетке созылатын жҽне жырдағы ең кҿркем мейлінше шебер 

суреттелетін эпизодта батырдың жауға шапҗандағы җимылы, Тарғынның җалмаҗтармен екінші рет 

соғысы, Саркин бастырған Ер Тарғында мҥлде жоҗ. Бірер сҿйлеммен оҗиға желісі жҽй жалғастырылып , 

Тарғынмен Домбауылдың җысҗа ғана бір диалогы берілген. Җорыта келгенде, Саркин жинаған «Ер 

Тарғын»жыры  Ильминский бастырған Марабай вариантынан анағҧрлым ҽлсіз. Оҗиғасың желісі дҧрыс 

саҗталғанмен  оҗушыларын җызыҗтыра алмайды. Марабайда асҗаҗ сҿз, ҽдемі суреттермен берілетін 

кҿптеген эпизодтардың тҧрпайы жҽй сҿздермен берілуі, җатысушылардың портрет, мінез-җҧлыҗ, іс-
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ҽрекеттерін жеріне жеткізе суреттей айтылмауы - жинаҗтала келіп, жырдың жалпы кҿркемдігіне нҧҗсан 

келтіріп, ҿте тҿмендедіп жіберген. Бҧл жыр кейбір тҥсініксіз, не екі ҧшты мағына беретін сҿздердің 

мағынасын аныҗтайтын коментаторлар ҥшін керек тҽрізді. 

Ер Тарғынның бір нҧсҗасы В.В. Радловтың Җырым елі ауыз ҽдебиетінің нҧсҗаларынан җҧрасты-

рылған ҽңгімелер жинағында басылған. Жыр тҥгелімен дерлік җара сҿзбен жазылған. 

Ер Тарғынның бір варинаты Җҧсниев Мҧрат (Батыс Җазаҗстан, Җазталовка ауданының җазағы, 1889 

жылы туылған) деген тҧлғадан жазып алынған. Онда Тарғынның тегі жайлы ел арасында тараған аңыз 

бен жыр оҗиғасының кейбір эпизодтары айтылады жҽне Тарғынның Торғауыт җамалын бҧзар алдындағы 

шабуылға ҽзірлігін, Аҗжҥністің кҿркін суреттейтін жерін, Җарт Җожаҗтың келуі, Аҗжҥністің Җарт 

Җожаҗҗа айтҗан сҿзі бар. Җҧсниев Мҧраттың тапсырған жырын « Ер Тарғынның» басҗаша варианты деп 

җарауға болмайды. Бҧл жҧртшылыҗҗа мҽлім  «Тарғын»  жырының ҥзіндісі ғана. Тек жырдың бас жағына 

аңыз-ҽңгімелер җосылған.
 

М.Ҽуезов «Ҽдебиет тарихы» атты еңбегінде «Тарғын жырының ҿлең ҿлшеуінде бҧрынғы ҿлшеулер-

ден жатыраҗ, басҗараҗ келеді. Мҧнда аҗын бір белгілі ҿлшеуді мыҗты айтҗан сҿз жоҗ. Барлыҗ ҿлеңде сҿз 

бен суреттің ағымы билейді, кҥшті жыршы ҿлшеуді ҿз жанына җалай болса, солай шығарғандай. Ҥлгі, 

алып деген нҽрселерді җайыстай җылып созып, ҿз ырҗына билеп, басып кҿндіріп алғандай болады» - деп 

баға береді жҽне  «ЕрТарғынды» аға батырлар тобына җосады. Мҧны ол – ерлік істержасап, ел-жҧртын 

җорғағандығымен тҥсіндіреді.
 

«Ер Тарғын» жҿнінде пікір айтҗандардың бірі – C.Сейфуллин.  

С.Сейфуллин 1932 жылғы «Җазаҗ ҽдебиеті»еңбегінде «Тарғынның» мазмҧнымен таныстыра келіп, 

җазаҗжырларының ноғайлы дҽуірімен байланысын ашып кҿрсетугетырысады.Кейіннен С.Мҧҗанов, 

Җ.Жҧмалиев, Ҽ.Марғҧлан, Б.Кенжебаев, т. б. жырдың идеялыҗ кҿркемдік ерекшелігі туралы ҿзпікірлерін 

білдірді.Бҧл турасында М. Ғабдуллин: «Ал бҧл жырға айрыҗша кҿңілаударып, зерттеу еңбектер жазған 

Җ.Жҧмалиев болды. Ол «ЕрТарғын» жырын орта мектептерге арналған оҗулыҗ кҿлемінде,җазаҗ эпосы 

жайында жазған монографиясында жҽне «Җазаҗҽдебиетінің тарихы» (1 том, 1960) атты кітапҗа енген 

зерттеуінде деп, Җ. Жҧмалиевтің «Ер Тарғын» жырын бірден-біртерең зерттеген ғалым екендігін аша 

тҥседі. 

Нәтиже. Тарғынды халыҗ җаһарман етіп шығару Тарғынның халыҗҗа жҽне халыҗтың Тарғынға җалай 

җарайтындығынан да байҗалады. Тарғын мен ханның арасындағы барлыҗ җатынастарда халыҗ җатар 

җойылады. 

Бҧған кҿз жеткізу ҥшін «Ер Тарғын» жырының мазмҧнына назар аударайыҗ: 

Мамай сҧлтанның җол астындағы Іскендір ҧлы Ер Тарғын деген батыр болады. Кҥндердің кҥнінде 

Мамайдың Алшы Ысмайыл Тобаяҗ деген інісі Тарғынға келіп: «Мамайдың җыс мінетін кҽрікҥрең атты 

тҧлпарын сҧра, шын дос болса берер» - дейді. Ертеңінде Тарғын Кҽрікҥреңді береді де, Тарғынды 

җайтарып ҽкеледі. 

Осы кезде Җырым елінде Батыраҗ деген мыҗты жігіт болады. Ол: «Бҥкіл Ноғайлыда ҿзімнен мыҗты 

адам жоҗ», - деп жҥреді екен. Бір кҥні ол Тарғын туралы естиді. Мамайға келіп жалданады, ҥш жылдай 

жҧмыс істейді, Мамайдан еңбек аҗысына Тарғынның оғы мен жағын сҧрайды. Мамай Тарғынға кісі 

салады. Тарғын: «берсең ҿкінерсің», - дегенді айтады да, оғы мен жағын бермейді. Батыраҗ тағы ҥш жыл 

жҧмыс істейді, аҗысына Тарғынның оғы мен жағын сҧрайды. Бҧл жолы Мамай Тарғынды кҿндіреді де, 

Батыраҗтың җалағанын береді. Батыраҗ еліне җайтады. 

Артынша-аҗ Җырым мен Мамайдың арасында ҥлкен соғыс болады, Тарғынды җолбасы етіп Мамай 

соғысҗа атып тҥсіреді. Жаралы болған Тарғын Мамайға: «шын дос болсаң, жауымның басын ҽкеп, 

алдыма сал, сонан кейін ҿлсем арманым жоҗ», - дейді. Мамай Батыраҗты ҿлтіреді де, басын Тарғынға 

алып келеді. Сол жерде Тарғынды найзаға салып, еліне җайтады. Мамаш деген жерге келгенде, Тарғын 

ҿледі. 

Бҧл нҧсҗаның Кеңестер Одағы кезінде жҧртшылыҗҗа беймҽлім болып келуіне ВК(б)П Орталыҗ 

Комитетінің 1944 жылғы Татарстан обкомы жҧмысын сынаған җаулысының Едіге жҽне оның ҧрпаҗтарын 

дҽріптеуге җарсы бағытталуы себеп болғаны аныҗ. Ҿйткені жырда кҿрінетін Мамай – Едігенің шҿбересі 

Мҧса бидін отыз ҧлының бірі. 

Бҧл жерде ерекше кҿңіл аударатын мҽселе: ҽдетте батырлар жырының бас кейіпкерлерінің ҿлімі 

баяндала бермейді. Бҧндай ілуде бір рет кездесетін оҗиғалар ҿзіндік сипатта баяндалады. Мысалы: «Ер 

Җосай» жырының бір нҧсҗасында бас кейіпкер басында ҿлгенімен, кейін җайта тіріледі.Ал, «Шора батыр» 

жырының Мҧрын жырлаған нҧсҗасында батырды ҿз аруағы айдаһар кейіпінде келіп жҧтады, яғни, ол 
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ҿлген жоҗ, ғайып болды. Сол тҧрғыдан «Ер Тарғынның» бір сҿз еткен нҧсҗасы бас җаһарман ҿлуімен 

тамамдалуы таңданарлыҗ җҧбылыс. 

Тарғынныңҗандай батыр екендігі, оның мертігіп айдалада жатҗан жерде айтҗан зарынан да кҿрінеді. 

Домбаулдың җолымен кездекен жерінде: 

 

Алты җырлы аҗ мылтыҗ, 

Ата алмасам, маған серт! 

Җозы жауырын җу жебе... 

Тарта алмасам, маған серт! 

Тауға салсам, тас кескен, 

Кеудеге салсам, бас кескен, 

Алты аршын аҗ болат, 

Җынаптан алып суырып, 

Шаба алмасам, маған серт!... 

Жау ішінде жҧлынып, 

Толғамасам, маған серт!... –  

 

деп айтатын суреттеу сҿздерінен кҿне замандағы мифолгия тҥсінік, яғни, адамның ҿзімен айналада 

җоршаған ҽлемнің арасына шек җоймай, ҿсімдік те, жануар да, ҿлі зат та тығыз байланысты, бҽрі жанды, 

бірін-бірі тҥсінеді, - деп тҥсінген анимистік кҿзҗарас жатыр. 

Тарғын мен Аҗжҥністің соңынан җуып келген Җартҗожаҗ екі жасҗа җысылшаңсын кезін туғызған 

болатын. Біраҗ одан Аҗжҥніс җысылмай ҿткен-ді. Җарт батырды сҿзімен тоҗтатып, жолын тосады, 

басындағы мҧңын айтады, екі жасты жылатпауын сҧрайды. 

 

Жылап тҧрған кҿзім бар, 

Ҿксіп тҧрған жаным бар, 

Ҽуре болған басым бар, 

Алғанымнан айырма! 

Мені ҿзіңе җайырма! 

Тілекті бермес болар ма, 

Сіз сыҗылды асылдар, - дейді. 

 

Екі жасҗа аяушылыҗ білдірген Җартҗожаҗ Аҗжҥністің тілегін береді. 

Жырда Җартҗожаҗтың бес жасынан бастап, алпыс беске келгенге дейінгі ҿмірі, ел җорғау жасында 

жасалған ерлік істері Аҗжҥністің сҿзімен баяндалады. 

 

Отыз беске келгенде, 

Җоңыраулы найза җолға алдың, 

Жауды кҿрсең шҥйілдің. 

Жеңсіз берен киіндің, 

Кҿксерек атты бор байлап, 

Җамалды бҧздың айҗайлап... 

 

Җартҗожаҗтың батырлығына оның адамгершілігі сайма-сай. «Кімде-кім җызымды җуып жетсе, сол 

алсын, җуып жетіп ҿлтірсе, җҧны жоҗ болсын»  - деп Аҗшахан ҿзінің жалғыз җызы Аҗжҥніс жҿнінде 

опасыздыҗ жасап, ҿлімге җиған кезде Җартҗожаҗ Тарғынды җуып жетіп җызды тартып алмаҗшы болады. 

Алайда, ол Тарғын ҿзін атпай, җорамсағындағы оғын атады. Оның басты себебін аталмыш җаһарманның 

халҗына сіңірген еңбегінен іздеу керек сияҗты. 

Қорытынды. Мҧрын жырлаған «Җырымның җырыҗ батыры» эпопеясын җҧраған жырдың бірі 

«Җартҗожаҗ».Халҗымыздың ең аяулы ҧлдары ғана жырдың бас җаһарманы екенін ескерсек, Җартҗожаҗ-

тың ҥлгісі ісі арҗылы халыҗ жҥрегінде саҗталған тҧлға екеніне кҥмҽндануға негіз жоҗ. 

Ортаҗ кейіпкердін бірі, батырдың җысылтаяң, тар кезеңдегі алғашҗы жҽрдемшісі ҿзі бағып, ҿзі 

ҿсірген тҧлпары Тарлан. 

Тарғынның Тарланға: 
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«Җҧлын емдің, тай емдің, 

Җҧнан жаста арда емдің, 

Дҿнен жаста ҥйреттім, 

Алты җабат ала арҗан, 

Жібектен ҿріп сҥйреттім... 

Алты жасты аҗтаттым, 

Алшаҗтаттым, ойнаттым, 

Жеті жасҗа келгеннде, 

Арпа бидай асаттым. 

Жер дҥңкілдеп келгенде, 

Дҧшпан кҿзі җорыҗты», -  

 

деуінен кҿшпелі ҿмір сҥрген, жауынгершілік салтты ҧстаған халыҗтың ҿмірінде жылҗы малының, ҽсіресе 

жорыҗ атының маңызы зор болғанын аңғартады. 
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Аңдатпа 

Маҗала Міржаҗып Дулатҧлының шығармашылығы туралы жазылған. Җазаҗтың тҧңғыш романының 

авторы М.Дулатҧлының шығармашылығы мен «Баҗытсыз Жамал» романының кҿркемдік ерекшелігіне 

тоҗталады. Жазушы ХХ ғасыр басындағы җазаҗ ауылының жанды бейнесiн бере отырып, олардың ҿскен 

орта жағдайына сипаттама жасаған шеберлігі айтылады. Заман шындығын беруде ҽдет-ғҧрып, салт-сана 

кҿрінicтepi ҥлкен маңызға ие болып тҧр. Романдағы негiзгi тартыс та осы дҽстҥрдi бҧзудан басталады. 

Кілт сӛздер: роман, ағартушылыҗ, тартыс, заман шындығы, ҽйел теңсіздігі. 
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Abstract 

An article about the work of Mirzhakip Dulatov. The author of the first Kazakh novel, devoted to the 

creativity of M. Dulatuly and the novelty of the unfortunate Zhamal novel. The author describes the skills of the 

Kazakh village of the early twentieth century, describes their growing habitat. Tradition and their great importance 

in realizing the truth. The main battle in the novel begins with a violation of this tradition. 

Keywords: novel, education, conflict, gender inequality. 
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Аннотация 

Статья о творчестве Миржакипа Дулатова. Автор первого казахского романа, посвящен творчеству 

М. Дулатулы и новизне романа «Несчастный Жамал». Автор описывает навыки казахского села начала 

ХХ века, описывает их растущую среду обитания. Традиция и их большое значение при осознании 

истины. Основная битва в романе начинается с нарушения этой традиции. 

Ключевые слова: роман, просвещение, конфликт, гендерное неравенство. 

 

Кіріспе. ХХ ғасыр  җазаҗ тарихындағы елеулі кезең екендігі аныҗ. Сана ғана емес салтымыз да ҿзге-

ріске тҥсті, экономикалыҗ ілгерілеу, ғылыми-техникалыҗ жаңалыҗтар  мҽдени ҽлемге де ҿз ыҗпалын 

тигізді. 

Ағартушылыҗ, жаңа ҿмірге бағыттау, ҿткенмен җош айтысу, таптыҗ идеологияға җырын җабаҗтыҗ 

алаш җайраткерлерінің іс-ҽрекетінен, бҥкіл шығармашылыҗ тарихынан ҿз кҿрінісін тапты. Җай таҗырыпҗа 

җалам тартса да алаш ардагерлері ҧлттыҗ мҥддені ойға тірек, тілге тиек етті, ҽрбір туындыларына терең 

мағына, философиялыҗ астар дарытып, ҿтпелі тірлікте ҿзіндік бет-бейнені саҗтап җалуға шаҗырды. 

Жалпаҗ жҧртты ояту, тҿңкеріс толҗынында негізгі бағытты жоғалтпау, ҧлттыҗ рухты саҗтау  кҿкейтесті 

мҽселеге айналып, алғашында ашыҗ тҥрде җозғалып, кейін астарлы, жабыҗ сипатҗа ауысты. Җайталанбас 

кҥндер елесін, дҥрбелең кездің шындығын бірде җызулы кҿсемсҿзбен, бірде астарлы җарасҿзбен, жалын-

ды ҿлең, ишаралы мысалдармен ҽліптеді. 

Ҧлттыҗ сананың ояну кезеңі ҽдебиетте ҿзіндік із җалдырды, романтизм мен сыншыл реализмнің бесі-

гіндегі тҥрлі шығармалар халыҗтың рухани җажеттілігін толыҗтыра тҥсті, бҧған җоса кеңестік социалистік 

реализм аясындағы шығармалар да саясатҗа сҽйкес ҽдебиеттегі негізгі кҿшті бастады. Ҽлеуметтік жағдай-

лар  романтизмді кҥшейтсе, кеңестік жҥйеге наразылыҗ, бостандыҗҗа ҧмтылу, ҧлтшылдыҗ алаш зиялы-

ларының шығармаларына даралыҗ сипат дарытты. Ҧстанған бағыттарына орай алашшылдар дҽуір 

сахнасынан біртіндеп ысырылды, сонда да олардың болашаҗҗа деген сенімдері бҧлыңғыр тартпай, негізгі 

ҧстанымдарына беріктік танытты. 

Җазірде елімізде мҽдени җҧндылыҗтарды ҧлыҗтау, барды бағалау саясаты жҥргізілуде, яғни ҧлттыҗ 

тарих,  болмыс, идея арҗылы  ғана халыҗтыҗ җалыпты саҗтауға болатынын мемлекет ескеруде. 

Шығармашылыҗ тҧлғаның бостандығы да шексіз емес, ол җоғамдыҗ салтты саҗтай отырып,  ҧлттың 

ҿзін-ҿзі тануына, бағалауына, тҽуелділіктің кез-келген тҥрінен арылуына жол сілтейді. Ала зиялылары 

мҽмілені мҽннен, рухани маңыздан іздей отырып, ара-тҧра томаға-тҧйыҗтыҗтан арылу ҥшін аударма ісіне 

де біраз жҥк артты. 

Мҽдениеттер тоғысында рухынан айырылған жасанды ҽдебиет шетке ысырылып, нағыз ҧлттыҗ 

туындының шоҗтығы биіктемек.  

Кҿркем шығармашылыҗта рухани ҽлем тазалығы маңызды, адам тағдыры арҗылы дҽуір тынысын 

беру, кҿркемдік җиялмен шындыҗты кҿріктендіру, оны даралау мен жинаҗтау ҽдістері суреткерге тҽн 

җажеттіліктер, ал шынайы ҧлттыҗ идея «ел җамын жеген Едігелерде» ғана болады. Осындай җаламы мен 

җайратын ҧлттыҗ ҧстанымдарды насихаттауға арнаған біртуар тҧлғаларымыздың җатарында жалынды 

аҗын, дарынды кҿсемсҿзші, алғашҗы җазаҗ романының авторы Міржаҗып Дулатҧлының есімі зор 

җҧрметпен аталады. 

Талқылау. М.Дулатҧлы 1885 жылы 25 җарашада Торғай облысы, Торғай уезіне җарасты Сарыҗопа 

болысындағы ҥшінші ауылда, дҿңгелек шаруалы Дулат шебердің отбасында дҥниеге келген. Анадан екі 

жасында, ҽкеден он екі жасында жетім җалған Міржаҗыптың тҽрбиесінде ҥлкен ағасы Асҗардың ыҗпалы 

мол болды. Ауыл молдасының алдын кҿріп, ауыл мҧғалімінен  хат таныған Міржаҗыпты Торғайдағы 

белгілі сот җызметкерлерінің бірі болған Асҗар ағасы 1897 жылы негізін Ыбырай Алтынсарин җалаған 

Торғайдағы орыс-җазаҗ училищесіне орналастырады. Бес жыл ішінде ҿзге пҽндермен җатар орыс тілін 

жетік меңгерген Міржаҗып ҿз бетімен білім жетілдіру ҥстінде шығыс жҽне батыс ҽдебиетінің озыҗ 

ҥлгілерімен сусындайды. 1902 жылы ол Уфадағы Ғалия медресесінің педагогикалыҗ курсын тҽмамдап, 

ауыл мҧғалімі болып оҗытушылыҗ җызметін Торғай ҿңіріндегі Терісбҧлаҗ деген жердегі мектептен 

бастайды. 

1909 жылы Міржаҗып Дулатҧлының тҧңғыш лирикалыҗ-публицистикалыҗ ҿлеңдер жинағы «Оян, 

җазаҗ» Уфадағы «Шарҗ» баспасынан, екінші басылымы 1911 жылы Орынбордағы «Уаҗыт» баспаханасы-
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нан жарыҗ кҿреді. Авторына халыҗтың ҥлкен җҧрмет сезімін тудырған бҧл жинаҗ сонымен бірге патша 

ҽкімшілігі тарапынан ҥлкен җуғынды да ала келеді. Кітап тҽркіленіп, Міржаҗып ресми баҗылауға алына-

ды. Ол 1909 жылы җазан айында Аҗмола облысындағы Петропавл җаласына келіп, алдымен җалалыҗ 

мҧсылмандар кітапханасының оҗу залының меңгерушісі, соңынан соттың хатшысы җызметін атҗарады. 

1910 жылы Міржаҗып җаламынан туындаған җазаҗ романының кҿшбасшысындай болған «Баҗытсыз 

Жамал» романы Җазандағы Каримовтар баспасынан жарыҗ кҿріп, халыҗ арасында ҥлкен сҧранысҗа ие 

болады, 1914 жылы җайта басылады. 

Отаршыл ҥкіметтің җырын җабағына ілінген Міржаҗып 1911 жылы 6 маусымда тҧтҗындалып, Семей 

тҥрмесіне 1912 жылдың 12 желтоҗсанына дейін отырғызылады. Осыдан кейін ҿз сҿзімен баяндасаҗ, 

«Семеймен җош айтысып, ізімді білдірмеуге тырысып, Тҥркістан җаласына жеттім, жасырын кҥн кҿрісте 

болғандыҗтан, сіздерге хабар жеткізе алмадым. Тҥркістан жҽне оған таяу жердегі Җарнаҗ җыстағында 

җазаҗ, җырғыз, ҿзбек ағайындардың арасында паналап, 1913 жылдың басына дейін сонда болдым» - дейді. 

Тҥркістаннан аттанар кезде игі жаҗсылар жиналып, Міржаҗыпҗа жолға шығарында аҗ жол тілеп, җолына 

мол җаражат ҧстатады. Тҥркістаннан  Орынборға беттеген Міржаҗып А.Байтҧрсынҧлы мен Ҽ.Бҿкейханға 

жолығып, халыҗҗа җызмет ету ҥшін ҥшеуі бірігіп, газет шығару идеясына тоҗталған. Тҥркістаннан 

жиылған мол җаржы осы газетті шығару ҥшін жҧмсалған аҗшаның бір бҿлігін җҧрайды. Міржаҗып 

«Җазаҗ» газетін шығару ҥшін халыҗтан җаражат жинауға жҽне халыҗты газетке жазылдыруға елге ҥгіт-

насихат жҥргізу маҗсатымен ел аралауға шығады. Кезінде «Айҗап» журналының белсенді тілшісі болған 

ол 1913 жылдың екінші аҗпанынан бастап Орынбор җаласынан шығып тҧрған «Җазаҗ» газетінің жауапты 

хатшысы җызметін абыроймен орындап, 1918 жылға дейін осы газет бетінде ҿз маҗалаларын, ҽңгімелерін 

ҥзбей жариялап тҧрды. Міржаҗыптың «Азамат» (1913. 1914), «Терме» атты ҿлеңдер жинаҗтарын да 

халыҗ жылы җабылдады. 

Нәтиже. Җазаҗ ҧлттыҗ ҽдебиетінің алғашҗы романы болып саналатын М.Дулатҧлының «Баҗытсыз 

Жамал» романын жазу ҥстінде сҥйенген ҥлгілері – җазаҗ ауыз ҽдебиеті мен жазба ҽдебиетінің нҧсҗалары, 

орыс ҽдебиеті мен батыс ҽдебиетінің аударма ҥлгілері жҽне шығыс ҽдебиеті. 
«Баҗытсыз Жамал» романында жазушы тарихи шындыҗ кҿлемiнде басты кейiпкердiң iс-ҽрекетiн 

кҿрсетумен җатар оның характерiнiң җалыптасу тарихын, тҧлғаға айналу процесiн белгiлi бiр дҽрежеде 
кҿрсетуге кҥш салған. Халыҗ дҽстҥрi мен рҽсiмдерiнiң ауыз ҽдебиетiндегi кҿpiнicтepi ҧшан-теңiз болса, ол 
жазба ҽдебиеттi де ҿзiндiк ерекшелiктерiмен байытып, ҧлттыҗ сипат дарытып отырған. «Җазаҗ жырлары 
мен аңыздарының бiрҗатары халыҗтыҗ романдар тҽрiздi. Оларда ҽлеуметтiк, таптыҗ сипат, адамдар iciнe 
дҽл, наҗты мiнездеме жиі ҧшырайды». ХХ ғасыр басындағы кҿркем ҽдеби шығармаларда ҽйел теңдiгi 
мҽселесi ҧсаҗ ҿлеңдерден поэмаға, ҽңгiмеден романға дейiнгi аралыҗта кҿтерiлiп, осы мҽселенi шешу 
мiндетi кҥн тҽртiбiне җойылды. Ҽрбiр аҗын, жазушы осы мҽселенiң кҿркемдiк шешiмiн тҥрлiше тҥйiндеп 
жатты. 

М.Дулатҧлы «Баҗытсыз Жамал» романында махаббат сезiмiн сырттан таңылған җҧбылыс ретiнде 
җарастырмайды. Жамал мен Fалиды жҥрек тҥкпiрiнен шыҗҗан адал сезiмдерi табыстырады. Ecкi салт-
сана да олардың арасындағы сҥйiспеншiлiк отын кҥшейте тҥсiп, бiр-бiрiне деген ынтызарығын арттырып, 
җашу ҽpeкeтiн жҥзеге асыруға итермелейдi. Җорғаныстың зиянсыз тҥpi – җашу болғандыҗтан, орта 
җысымы бҧл жағдайда пайдалы ic атҗарады: сезiмнiң берiктiгiн кҥшейтiп, җозғалысҗа жетелеп, уаҗытша 
жеңiске җол жеткiзедi. Романда ҿлең мен җарасҿз араласып келгенмен, ҿлең жағы кемшiн, ол сҿз басында 
автордың маҗсатын кҿрсетсе, романның ҿн бойында жастардың iшкi сезiм кҥйiнiң белгiсi ретiнде җызмет 
атҗарған. Жамал ҿз җасiретiн тек ҿлеңмен ғана шығарады: бiрде хат, бiрде айтыс, бiрде зарлау. Прозада 
ҿлеңнiң аралас келуi эпостан енген ерекшелiк болып табылады, ал роман жанры теоретиктерiнiң айтуы 
бойынша синтетикалыҗ жанр, оның бойында ҽдебиеттiң ҥш тегі җатар тоғысҗан. Эпостыҗ жырларда 
оҗиғалар байланысын жҥзеге асырып отыратын җара сҿз болса, ал алғашҗы җазаҗ романдарында ҿлең eкi 
жастың ғашыҗтыҗ сезiмдерiн бiр-бiрiне жеткiзудiң жҽне наразылыҗ пен iшкi җасiреттi сыртҗа шығарудың 
җҧралына айналған. Мысалы, Жамал мен Fалидың, Җамар мен Ахметтiң, Fайша мен Җожаштыц хаттары, 
җыздардың мҧңды зарлары – осының бҽрi де ҿлец тiлiне тҥскен, ҽсерлi, кҥштi, җайғылы сарыны  жан 
тербетерлiк болып шыҗҗан. Осы романдардағы ҿлең жолдарының дастандардағы ҿлең жолдарымен, 
җазаҗтың сол кездегi ҽнші-аҗындарының ҿлең жолдарындағы ойдың берiлу жолдарымен ҧҗсастыҗтары 
бар. Мысалы: 

 
Секiлдi райхан гҥл баҗшадағы  
Уылжып жiгiттiктiң тҧрған шағы (Fали сҿзiнен) 
Җыз айтты: Сiз майысҗан райхан гҥл. 
Бекер җарап отырма, бiр жауап җыл.  
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Бiрi жiгiттiктi, бiрi жiгiттi райхан гҥлiне теңейдi, сҿйтiп жiгiттiң жастыҗ шағының нҧрлылығы мен тез 

ҿтетіндігін нҽзік гҥлге теңеу арҗылы бiлдiредi.  

 

Жайлаған аҗҗу eдiм айдын кҿлдi, 

Бҧл кҥнде кҿрiнiп тҧр жаман да зор. (Жамал сҿзiнен) 

Айдын шалҗар кҿлдегi 

Иiлген аҗҗу-җазындай 

Аҗҗу җҧстай бҿленіп 

Не тҥседі деп кҿзіме 

 

Мҧндағы аҗҗу сҿзі дҽстҥрлі аҗын-жыраулар җолданысындағы мағынасына ие, сҧлулыҗ пен 

ерекшелік, еркелік сипаттарын аңдатады. 

 

Җараймын томағамды ашып-жауып 

Тауыңның аҗиыҗша Оралдағы. (Аҗан сepi сҿзiнен).  

Оралдың iлер деушi ем аҗиығы 

Шынымен жапалаҗҗа болам ба җор?! (Жамал сҿзiнен) 

Белгiлi ҧрғашының бiзге жайы 

Бҧл кҥнде мал боп тҧр ғой җыздың байы. (Аҗан сepi сҿзiнен). 

Җыздың җҧны бес байтал  

Сатылып кеттi базарға (Жамал сҿзiнен). 

Жiгiттiк бойға тартҗан бiр гayhap тас 

Җартайсаң, җайта айналып табылмаған. (Бiржан сал сҿзiнен). 

Жаҗсы җыз баға жетпес бiр гayhap тас 

Он алты, он жетiге жеткенде жас. (Ғали сҿзiнен). 

Осындай ҧҗсастыҗтар белгiлi бiр сҿздiк җордың ҧҗсастығынан, ой ортаҗтығынан туындап отырған.  

Җараңғыда җалдым мен 

Шамшыраҗ сҿнген заманда (Жамал сҿзi). 

Арасында екі оттың 

Meні алла җор еттiң (Жамал сҿзi). 

Жыладым зарлап, Fали жоҗ 

Ісiнe кҿндiм җҧдiреттiң (Жамал сҿзi). 

Ішіме тҥсті ыстыҗ дерт 

Җайнаған судай җазанда (Жамал сҿзi). 

Кешегi сҿнген шамшыраҗ 

Орнына җайтып жанар ма? 

Ҿлi менен тiрiнiң 

Арасында меңдеттiң. 

Жазуынан артылып 

Җайда барар пендесi? 

Ҿрттей җайнап жанамын  

Iште дертiм барынан. 

 

Жамалдың зары мен А.Байтҧрсынов жинап бастырған жоҗтаулардан алынған ҥзінділерді салыстыр-

саҗ сарын ҧҗсастығын, зарды жеткiзу ҥшiн таңдалған сҿздердiң ҧҗсастығын байҗаймыз. Ҿлең ҿлшемдерi 

де 7-8 буынды жыр ҥлгiсiмен орайлас. Осы зардың аяҗҗы шумағындағы тармаҗтары: 

 

Җаhарыңды жiберiп, 

Тең җҧрбымнан кем еттiң. 

Мҧндай зарлы җылғандай 

Мен бейшара не eттiм... 

Жыладым зарлап, Fали жоҗ 

Iciнe кҿндiм җҧдiреттiң! – деп  
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дҽстҥрлi жоҗтау ҥлгiсiмен аяҗталады. Ҽpi осы тармaҗтap М.Дулатҧлының 1991 жылы жарыҗ кҿрген 

шығармалар жинағында толыҗ берiлсе, 1996 жылғы eкi томдыҗ жинағының бiрiншi томында:  
 

Җаhарыңды жiберiп, 

Тең җҧрбымнан кем еттiң.  

Мҧндай зарлы, Fали жоҗ 

Iciнe кҿндiм җҧдiреттiң! - деп  

 

арадағы тapмаҗ тҥсіп, сҿздердің орны ауысып, жаңылыс басылып кеткен.  

Осы 52 жолдыҗ зар ecкi жоҗтау ҥлгiлерiмен ҧҗсастырыла жазылған. Fалиды жоҗтау сарыны мен ҿз 

басындағы җайғы җатар ҿрiлiп, аллаға шаҗҗан мҧң жоҗтаумен ҧҗсастығын арттырса, бастамасында ҿзiнiң 

малға сатылғанын айтып, Fали сынды серiгiнiң опат болып, ҿзiнiң eкi тҥрлi җайғыда җалғандығын айтып 

ҿтуі аздаған айырма туғызады. Жамал ҿз жоҗтауын жадынан шығарып, сҥйгенiн жоҗтайды, ит тiрлiгiне 

налиды, җаза жетпегендiктен алланың бҧйрығына кҿнгендiгiн бiлдiредi. Ҽрине, бҧл ҿлген кiciні аҗырғы 

сапарға аттандырып жатҗандығы, не җырҗын, не жылын бергендегi кҿп алдында айтылған жоҗтау емес, 

Fали җазасынан кейiнгi iштегi кҥйiктiң җағазға зар болып тҥскен сипаты.  

Романда: «Май жҧлдызы, таң җысҗа, ай жарыҗ, дҥние тып-тыныш, жел жоҗ, haya жаҗсы, жаңа җонған 

жҧрт, кҿкорай шалғын, жапыраҗ, гҥлдерiнiң иiсi аңҗып, бiздiң жастарды кҿрiп тҧрған жалғыз алла, 

екiншiсi аспандағы Ай мен Жҧлдыз едi», - деген ҽрбiр заттың айҗын сипатын танытып тҧрған бiрыңғай 

мҥшелi, атаулы сҿйлемге ҧҗсас сҿйлемдер де кездесiп җалады. Жазға салым уаҗыттың тамылжыған бiр 

ҽдемi тҥнін җыр җазағының ойына оралтар осы җысҗаша суреттелген тҥн келбетi сияҗты табиғат 

кҿріністері кҿп емес. «Махаббат мҥптҽлласына душар болған сҧлу җыздар елеңдеп ҧйыҗтай алмай, тастан 

җатты шешесi есiктi җҧлыптап, тҥңлiктi ашып җойғанда: 

 

Ҽттең айдың жарығы кҥндiзгiдей, 

Ер жігіттің җадiрiн җыз бiлгендей, 

Җыз байғҧстың басында ыҗтияр жоҗ, 

Eciк ашып досын ҥйге кiргiзгендей, -  

 

деген бiр ауыз ҿлеңдi iштерiнен «yh» деп кҥйiнiштi дауысҗа араластырып айтып жатҗанын җасына барып 

кiм кҿрген» . Осы сияҗты сҿйлем ҧҗсастығын F.Җараштың 1909 жылы Җазан җаласындағы баспаханаға 

жолданса да жарыҗ кҿрмеген ҿлең мен җарасҿз араласа жазылған «Томан байдың баласы Ҽдiл мырза, я 

болмаса Байғозы байдың җызы ару Шандоз" атты ҽңгiмесiнен кҿремiз. Мҧнда: «Тҥн бек тымыҗ, ай жарыҗ, 

жҧлдыздар да жол жҥріп келген жас жігіттің сҧлу жарымен җосылып кҥлiп-ойнауларын кҿpгici келiп 

тҧрған секiлдi. Кҥмiстей жалтылдаған кҿздерін тігіп, жас жанның кҿңіліндегі ғашыҗтығын арттырып, 

ҿздерiн мiндеттi бiр җызметтi жерiне келтiргендей болысыпты. Шалҗасынан тҥсiп ҧйыҗтауға жатҗан жiгiт 

ай, жҧлдыздардың бҧлайша кҿңілдене кҥле, шыраймен ҿзiне җарап тҧрганын кҿрiп, ҿзi җозғалып ҧйыҗтай 

алмай кҥңіpeнe бҧл сҿздердi айтыпты:  

 

Самиян сахараның сары даласы-ай,  

Тымығы iңiр кештiң таң-тамаша-ай.  

Жалтылдап саф кҥмiстей кҿрiнедi,  

Сансыз кҿп жҧлдыздардың ҽр данасы-ай», -  

 

деп, сҥйгенiн аңсаған, онымен бiр жолығысудың жолына жанын салып жҥрген бозбаланың сезiм кҥйiн 

табиғатпен җоса беруi, адам сезiмiн жаратылыс җҧбылыстарымен җатарластыра суреттеудiң тҽсiлiн iздес-

тiруiне кҿз салсаҗ, мҧндағы суреттелген җыз бен жiгiттiң кездесуiне дейiнгi ҥмiтпен, сағынышпен алып 

ҧшҗан кезең, жiгiт те, ай, жҧлдыз да җҧмарланған сҽт берiлген. F.Җараштың бҧл ҽңгiмесi ҿткен шаҗтың 

етістігінің -ды, -дi, -ты, -тi, -ып, -iп формалары арҗылы баяндалған, ойды ҽсiрелеп жеткiзуге тырысҗан, 

елiктiргiш җасиетi басым. Ҽңгiмe басындағы: «Оҗушылар, бҧл сҿздерден осы кҥнде де жастай җҧдаласып  

җою жҿн -аҗ деген сҿздi аңғара кҿрмеңiз. Тек ол замандағы җазаҗ халҗының тҧрмыс жайларына солай 

болмаҗ лайыҗ болғандығын ғана айтамыз. Ҽлбетте, тҧрмыс ҿзгерсе, ҽдет-ғҧрып та ҿзгередi. Сол себептi 

ол заманда лайыҗты болған заттардың кҿбi бҧл заманға жарай бермейдi», - деп, бiр кезде җажеттіліктен 

шығарылған жол, жоба, ғҧрып заңдарының уаҗыт ҿткен сайын ескiрiп, җолданыстан шығатынын, жаңа 

дҽстҥрдiң орнатуына ҥлкен кедергi келтiретiнiн айтады. Ҽңгiмe ғашыҗтардың җуанышын жеткiзумен 
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аяҗталған, ҽдет-ғҧрыпты айыптау ҥнi естiлмейдi. Сҿз басындағы «Оҗушылар» деген җаратпа сҿз ҽңгiме-

дегi ҽрекетке, iске назар аудартуды кҿздеген Мiржаҗып җолданысымен бiрдей. Оҗушылар деген җаратпа 

сҿздiң эпостағы «Ҽлҗисса» сҿзiмен атҗаратын җызметi ҧҗсас деуге де болады. Тағы да бҧл сҿз оҗиғаның 

туу тҿркінін жҽне болу peтін аңғартар жерде де җолданылған. Осы җаратпа сҿздің тек прозаның алғашҗы 

нҧсҗаларында ғана емес, есейген, кемелденген кезiнде де җолданылғанына мысалды С.Мҧҗановтың «Ҿмір 

мектебi» трилогиясынан кҿп кездестiремiз. (С.Мҧҗанов. Ҿмip мектебi. 1-кiтап. 11-бет. 2-кiтап: 122-бет.             

3-кiтап. 225 бет, т.б.). Мҧндағы «Җҧрметтi оҗушы» деген сҿздi айтып келе жатҗан ҽңгiмесiн ҥзiп, жаңа бiр 

ҽңгiменi сол ҽңгiмeдeн балалатып кету ҥшін җолданған. 

Қорытынды. «Баҗытсыз Жамалдың» ҿлеңмен жазылған сҿз басында болмаса, автордың оҗиғаға 

деген кҿңiл кҥйi тiкелей сезiлмейдi, салҗын җанды ырғаҗпен, баяу леппен оҗиға ҿз нысанасына жаҗында-

ған, тiптi, оҗиғалар барысы бiрiнен кейiн бiрi җабаттасып, жеделдетiлгеннен кей жерiнде сҿйлемдер жалаң 

хабарлама җалпында җалған. 

М.Дулатҧлы «Баҗытсыз Жамал» романын жазу арҗылы сан ғасырлыҗ ҽдеби дҽстҥрдi дҽуiрдiң талап-

тiлегiне сай жаңа биiкке кҿтердi, җазаҗ жазба романының алғашҗы шоғырының җалыптасуына игi ыҗпал 

жасады. Алғашҗы ҥлгiнi дамытушылар «Баҗытсыз Жамалда» суреттелген җоғам мен ҽлеумет ҿмірінің 

алуан җырын шығармалыҗ iзденiс нҽтижесiнде дамытып, ҧлғайтып, сапасын арттыра тҥсті, яғни 

Мiржаҗып Дулатҧлы бастаған ҽдеби дҽстҥрдің жаңа сапаға ауысу процесi җазаҗ жазба ҽдебиетiне ҥлкен 

ҿзгерiс ҽкелдi, ауыз ҽдебиетiнiң озыҗ тҽжiрибесiн бойына сiңiрген ҽдебиет ҿзiндiк ҧлттыҗ ҿpнегін саҗтай 

отырып, ҽлемдiк дҽстҥрдi меңгеруге сҽттi җaдaм жасады. Сондыҗтан «Баҗытсыз Жамал» романының 

тарихи маңызын одан кейiн пайда болған романдар легi, ҽдеби ҥлгi aныҗ кҿрсетедi деп бiлемiз. 
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ҚАЗАҚ  БАЛЛАДАСЫНЫҢ  АТАСЫ 
(Қ.Жармағанбетов  шығармашылығы  тұрғысында) 

 

Аңдатпа 

Маҗала Җ.Жармағамбетов шығармашылығына арналған. Җазаҗ балладасының атасы саналған 

Җ.Жармағамбетов балладаларының кҿркемдік ерекшелігіне тоҗталдыҗ. Җ.Жармағанбетовтің җазаҗ җалам-

герлері җаламына кҿп іліне җоймаған җазаҗ даласын жалмаған аштыҗ таҗырыбына арналған  баллада-

ларына жеке тоҗталып, талдау жасалады. Автор-оптимист, оның кейіпкерлері ҿмірден кҥдер ҥзгенмен, 

аҗын оларды ҥмітке жетелейді, кенеттен бір шешім тауып, ҿзгеше сюжетті ойлап табады.Тосыннан жолу-

шыларды ҥйге келтіріп, аштан ҿлгелі жатҗан җос мҧңлыҗҗа нан бергізіп, тіпті, бҧларды җалаға алып кете-

тін жағдайды оҗиғаға енгізеді. Кенеттен тҿтенше шешім җабылдау-балладаға тҽн җҧбылыс. Талантты 

аҗын ҿз балладаларында осындай  кездейсоҗ, тосын жағдайды суреттеп, оҗырманын таңғалдырып отыра-

ды. Сҿз бояуларын шебер җолданған аҗын ҿлім табиғатының осылай болу җажеттігін, тіпті табиғаттағы 

җҧс, жҽндіктердің де іс-ҽрекетін оҗиғаға кіргізе отырып, жамандыҗ иесі тағдырының соңы осындайға 

тірелетінін жан-жаҗты баяндап, жаманнан безінуге, жамандыҗ жасаудан жиренуге шаҗырады. Логикасы 

мыҗты аҗын тосын оҗиғаларды суреттей келіп, ҿзіндік шешімін кҥтпеген жерден жасап,  адам характерін 

шыншылдыҗпен таныта біледі. 

Кілт сӛздер: баллада, аҗын, проза, жанр, сыншы. 

 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

273 

A.S. Mukhtarova
1
, G.O. Mukhametkaliyeva

2
, S.Ramazan

1 

1
Academy Kainar, Almaty, Kazakhstan. 

2
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan. 

 

FATHER OF THE KAZAKH BALLAD 

 (In the context of the work of K. Zharmaganbetov) 

 

Abstract 

The article is dedicated to the work of K.Zharmagambetov. On the artistic features of the ballad 

Zharmagambetov, who was considered the grandfather of the Kazakh ballad. In particular, the analysis of the 

ballad of K. Zharmaganbetov on the topic of hunger, which did not get into the hands of Kazakh writers, is carried 

out. An optimistic author, his characters lose their lives, but the poet leads them to hope, suddenly finds one 

solution and comes up with an unusual plot. The talented poet in his ballads describes such a random, 

unpredictable situation and surprises the reader. The poet with strong logic describes unexpected events, 

unexpectedly creates his decisions, shows the truth of human characteristics. 

Keywords: ballad, poet, prose, genre, critic. 
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ДЕДУШКА КАЗАХСКОЙ БАЛЛАДЫ   

(по творчеству К.Жармаганбетов) 

 

Аннотация 

Статья посвящена творчеству К.Жармагамбетова. О художественных особенностях баллады 

Жармагамбетова, считавшегося дедом казахской баллады. В частности, проводится анализ баллады 

К.Жармаганбетова на тему голода, не вставшего в ручку казахских писателей. Автор-оптимист, его герои 

теряют жизнь, но поэт ведет их к надежде, вдруг находит одно решение и придумывает необычный 

сюжет. Талантливый поэт в своих балладах описывает такую случайную, непредсказуемую ситуацию и 

удивляет читателя. Поэт с сильной логикой описывает неожиданные события, неожиданно создает свои 

решения, проявляет правдивость человеческих характеристик. 

Ключевые слова: баллада, поэт, проза, жанр, критик. 

 

Кіріспе. Қ.Жармағамбетов балладасының ерекшелігі 

Җ.Жармағанбетов шығармашылығы, оның ішінде балладалары туралы кезінде бағасын берген сыншы 

ғалымдардың җатарында профессор Ҽ.Нарымбетов: «Баллада жазған аҗындардың ішінде бҧл жанрды толыҗ 

игеру жолында тым тҽуір творчестволыҗ табысҗа жетіп, кҿзге тҥскен аҗын  Җ.Жармағанбетов болды» десе, 

[1, 30 б.] ғалым Б.Сахариев: «Җайнекейдің аҗындыҗ еңбегін ерекше танытҗан – оның балладалары. Җазаҗ 

поэзиясында баллада жанрын бастаушы болмаса да, тҥбегейлі җоныс тептіріп орныҗтырушы Җайнекей 

болды десек, артыҗ айтҗандыҗ болмас» деп, ҿзіндік бағасын береді. [2, 24 б.] 

Җазаҗ прозасында баллада жанрымен ҿзіндік җолтаңбасын танытҗан Җ.Жармағанбетов шығармашы-

лығы туралы сҿз җозғағанда, балалыҗ шаҗта мектепте оҗыған «Мҧғалима» балладасы еріксіз еске тҥсті. 

Җай сыныпта екенін ҧмытыппын, ҽйтеуір бастауыш кластарда аҗын Җ.Жармағанбетовтің: 

 

Ҽлі есімде мектепке алғаш барғаным, 

Сумка асынып, дҽптер, җалам салғаным. 

Бір бҧрышында сол сумканың жатҗаны 

Кеней, саҗа, кендір баулы җармағым, –  

 

деген ҿлең шумағын жатҗа айтҗанымыз есімде. 

Ҿлең мазмҧны ҿте тҥсінікті, жаттауға жеңіл, ҽрі ҿзіміздің кҥнделікті ҿміріміздегі жайттар суреттел-

ген. Сол себептен болар, сыныптағы барлыҗ бала осы ҿлеңді тҥгелдей жаттап алды. 
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Мектеп табалдырығын жаңа аттаған кез келген бала ҽуелі мҧғалімімен танысады, ол мейірімді болса, 

оған тез ҥйренеді. Ал осы балладағы мҧғалима бҽрімізге ҧнады, біз «апайымыз осылай болса екен» деп 

армандадыҗ. Аҗын балладасындағы: 

 

Ҽлі есімде отырғаным партада, 

Таңдана кеп ҥңілгенім картаға. 

Жайдары, ашыҗ мҧғалима жас җыздың 

«Тҥзу отыр» деп җаҗҗаны арҗаға, - деген шумаҗ та есімде җалыпты. 

 

Җ.Жармағанбетовтің «Мҧғалима» балладасы жаттауға жеңіл болуымен, жҥрекке жылы тиетін 

мазмҧнымен, җарапайым ҧйҗасының ҥйлесімділігімен, тілге ҥйіріле кететін ыҗшамдылығымен  ерекше-

ленеді. Осындай җасиетінен болар, осы шумаҗтарды барлыҗ бала тез ҥйреніп, жатҗа айтатын. Ойлап 

отырсаҗ, мҧғалімдік мамандыҗтың мҽртебесін кҿтерген, оҗытушының беделін асҗаҗтатҗан баллада кҿптің 

сҥйікті шығармасына айналғаны аныҗ еді. Алыстағы ауылға мҧғалім болып келген жас оҗытушының 

балаларды шексіз жаҗсы кҿруі, ата-аналармен тығыз байланыста жҧмыс жасауы, адамдарды жатсынбай, 

ҽр ҥйге келіп, ҥлкендермен ҽзілдесіп ҽңгімелесуі, оҗушы ауырып җалса, ҥйлеріне іздеп баруы, ертегі 

айтып, оның сырҗатынан айығуына себепші болуы – нағыз ҧстаздың келбетін танытатын детальдар. 

Кҿңілді, ҿмірге җҧштар, балаларға ерлікті ҥлгі етіп, тазалыҗ пен ҥй кҥтудің  ретін де сыр җып айтатын 

«мҧғалима – дана җыз» біздің де есімізде ҧзаҗ саҗталды. Балладаның  бҽрімізге ҧнауы, біле білсек, 

Жармағанбетовтің аҗындыҗ җуатының кҥштілігінен, тілінің жеңілдігінен, тҥсініктілігінен, таҗырыптың 

тҽрбиелілік мҽнінің маңыздылығынан екен. Ҥш тҥйіннен тҧратын баллада ҿмірлік азыҗ ретінде кҿптің 

кҿңілінде ҧзаҗ саҗталды, бҧл аталмыш туынды  аҗынның балалар поэзиясындағы шоҗтығы биік дҥниесі 

ретінде саналады десек, кҿпшілік келіседі деп ойлаймыз. 

Талқылау. Қ.Жармағамбетов балладасындағы аштық тақырыбы 
Җ.Жармағанбетовтің җазаҗ җаламгерлері җаламына кҿп іліне җоймаған җазаҗ даласын жалмаған аштыҗ 

таҗырыбына арналған  балладасының бірі – «Таң атарда». Баллада ерекше ҿлең җҧрылысымен, ҿзгеше 

ҿлең ҧйҗасымен басталады: 

Ауыр жыл. 

Ашаршылыҗ. 

Бҿртпе сҥзек. 

Талайдың җҧйрыҗ-жалын кетті кҥзеп. 

Жас ана, сҽби бала, жалҗы лашыҗ, 

Келмеске жігіт жатыр бетті тҥзеп. [3, 42 б.] 

 

Ҿлең жолдары җатал кезеңнің, аштыҗ җҧрсауындағы бір отбасының ауыр халін шынайы суреттейді. 

Ҽсіресе, «беретін ҥзім нан жоҗ аш балаға», «Аштыҗҗа шыдай алмай жылайд бала», «Ҽкесі җайтпас сапар 

жҥріп кетті», «панасыз жетім, жесір зарлап җалды» деген ҿлең жолдары нҽубҽт ҿмірдің ащы шындығын 

аныҗ аңғартады. 

Автор-оптимист, оның кейіпкерлері ҿмірден кҥдер ҥзгенмен, аҗын оларды ҥмітке жетелейді, кенет-

тен бір шешім тауып, ҿзгеше сюжетті ойлап табады. Тосыннан жолушыларды ҥйге келтіріп, аштан ҿлгелі 

жатҗан җос мҧңлыҗҗа нан бергізіп, тіпті, бҧларды җалаға алып кететін жағдайды оҗиғаға енгізеді. Кенет-

тен тҿтенше шешім җабылдау-балладаға тҽн җҧбылыс. Талантты аҗын ҿз балладаларында осындай  

кездейсоҗ, тосын жағдайды суреттеп, оҗырманын таңғалдырып отырады. Ҿлеңнің җҧндылығы ретінде 

аҗын баяндаған мына бір кҿрініс те оҗушы есінде ҧзаҗ саҗталары сҿзсіз. 

 

Ҥзім нан җонаҗ берді баласына, 

Нанды алып ҧстатты да ол анасына: 

 «Нан жесең, жазыласың, апатай», - деп,  

Бҿстектің   кірді җайта арасына. 

 

Бҧл жерде ҿзі аштыҗтан җиналып жатса да, анасының амандығын тілеген бала келбеті нанымды 

кҿрсетіледі. Оҗиға ішінде кенеттен тағы бір тҿтенше шешім җабылдаған автордың мҧраты-җандай 

жағдайда да баласының анасын жаҗсы кҿріп, җҧрметтеуі толастамауы керек деген идея. Аталмыш баллада 

– оҗиға сюжетінің шымырлығымен, шынайылығымен, тҽрбиелілік маҗсатымен есте җалатын салмаҗты 

дҥние.  
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Нәтиже. Қ.Жармағамбетов балладасындағы адамгерішілік 
Аҗынның «Бетпаҗдала» балладасында адамгершілік таҗырыбы тілге тиек етіледі, жаҗсылыҗ пен 

жамандыҗ арасындағы ҿмірлік кҥрес суреттеледі. Ҽпсана ҥлгісінде алынған бҧл шығармада адами җасиет 

пен кҿрсоҗырлыҗтың жай-жапсары сюжет ретінде ҿріліп, оҗиға байланыстары бірден ҿрбіп, авторлыҗ 

шешімдердің тез җабылданатыны сондай, ҿлең оҗырманын ҿзіне тез тартып ҽкетеді. «Енді не болар 

екен?» деген оймен ҿлең жолдарын айрыҗша тебіреніспен жылдам оҗып, оҗиға шешімін іздейсіз. Алайда 

аҗын  тағы да тосын шешім җабылдап, сіз беймҽлім сюжет мазмҧнына іштей еніп кетесіз. Балладаның 

сыры да осында ғой, шығарманы оҗуды ары җарай жалғастыра бересіз. Аҗынның баллада жанрын игеріп, 

ҿз шығармаларын сюжетке җҧрып, оҗиға шешімін кҥтпеген жерден жасауы, шығармаға тосын оҗиғаны 

енгізіп жіберуі – ғажап нҽрсе, бҧндай кҿркемдікті  ҿлең җҧдіретімен оҗушының жан дҥниесін жаулап 

алған Җ.Жармағанбетовтің шығармашылыҗ җабілетінің биік ҿресі деп ҧғындыҗ. Балладағы аштыҗ пен 

шҿлдің җҧрбаны бола жаздаған мҥсҽпірге ізгі жанды жолаушының тап болып, оған кҿмек җолын ҧсынуы, 

далада тастамай, атына мінгізіп, ҿзі жаяу жҥруі-жаҗсы адамның ҽрекеті аясындағы авторлыҗ бірінші 

тҥйін – осылай жасалады. Ал екінші тҥйін – ойда жоҗ жерден «мҥсҽпір» жанның  ҿзіне жаҗсылыҗ жасаған 

жолаушыны тастап, оның атымен җашып кетуі - нанымды суреттеледі. Бетпаҗдалада җалған мейірімді 

жолаушы аштыҗ пен шҿл җҧрсауында җалады. Автор бҧл жайтты:«Бетпаҗдала-бедеу дала, Мейірімі жоҗ 

ешбір жанға», «Кҥні – аптап, тҥні-самал», «Шҿлі бейне берік җамал», «Жҽрдем етер жан кездеспес», «Ҽлі 

кетті, таңдай кепті, Ҧрынды ол кҿз кҿргенге», «Талып сорды, Талмап шҿпті» деген ҿлең жолдары арҗылы 

шынайы таныта біледі. Автор-ҿзгеше шешім җабылдаудың шебері. Жаҗсылыҗҗа жамандыҗ жасаған 

җараҗшы бҧлаҗ тҥбінде шҧбар жыланның җҧрбандығына айналып, мерт болады. Җараҗшының ҿлімі де 

ҿзінің іс-ҽрекетіндей жеркенішті суреттеледі: 

 

          Ісіп кеткен, рең кеткен, 

          Бетке шыбын ҥймеледі. 

          Кҿрген бҧны аспан асты 

          Аяған жоҗ, табалады. 

         Уға бҿгіп іскен басты 

          Егеуҗҧйрыҗ жағалады. 

          Җара җҧрт пен кҽрі бҥйі 

          Тҧла бойын аймалап жҥр. 

           Шҥйіліп кеп җалыҗтайды, 

           Жемтік кҿріп җара җҧзғын. [4,96 б.] 

 

Аҗын жаҗсылыҗҗа жамандыҗ жасаған адамның ҿмірі осылай аяҗталатынын ескерте келіп,  ҿлімінің 

де жиренішті болғанын аяусыз ҿткір тілмен жеріне жеткізе баяндайды. Сҿз бояуларын шебер җолданған 

аҗын ҿлім табиғатының осылай болу җажеттігін, тіпті табиғаттағы җҧс, жҽндіктердің де іс-ҽрекетін оҗиға-

ға кіргізе отырып, жамандыҗ иесі тағдырының соңы осындайға тірелетінін жан-жаҗты баяндап, жаманнан 

безінуге, жамандыҗ жасаудан жиренуге шаҗырады. Логикасы мыҗты аҗын тосын оҗиғаларды суреттей 

келіп, ҿзіндік шешімін кҥтпеген жерден жасап,  адам характерін шыншылдыҗпен таныта біледі. Атынан 

айырылған Аңғал (балладада осылай аталады) бірде еңбектеп, бірде җҧлап, тау етегіне жетіп-жығылады. 

Тағы да ҿзгеше шешім-җҧлағына бҧлаҗ сылдыры естіледі. Ҽл-җуаты бітіп шаршаса да ҥмітке сенген 

жолаушы алға жылжиды. Осы бір психологиялыҗ сҽтті-ҿмір мен ҿлім тайталасып, соңында ҿмір жеңген 

арпалысты-аҗын жоғары пафоста  былай бейнелейді: 

 

                                      Болды жол! Жетті җолы, 

                                      Җайнар җҧлаҗ тартты ҿзіне. 

                                      Жҧтып кҽусар ауыз толы 

                                      Сенбеді Аңғал ҿз кҿзіне. 

 

Қорытынды. Автор балладаларында шешімді тҥйінмен җорытындылап отырады. «Бетпаҗдала» 

балладасында да соңғы-бесінші тҥйін-тҧлпары иесін іздеп табады. Аҗынның позициясы-жамандыҗ 

жаҗсылыҗты жоя алмайды деген ізгілік ойды дҽріптеу.  

Җ.Жармағанбетов балладаларында кестелі сҿз ҿрнектері, ҽсерлі айшыҗтаулар мен кҿрнекті теңеулер 

молынан кездеседі. «Җҧшағында җою тҥннің», «Кҥн ҧяға барған шаҗта», «Бетпаҗдала-бедеу дала», «Шҿлі 

бейне берік җамал», «демі жалын аңызаҗ жел», «асау жел», «шоршып аҗҗан, сылдыр җаҗҗан бҧлаҗ», «саҗ-
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саҗ кҥлген сҧлу бҧлаҗ», «кезеп җанжар җатал ажал», т.б. кҿркем тіркестер-аҗынның тілдік җолданысын-

дағы ажарлы жыр кестесін аңғартады. 

Сҿз соңында ғалым С.Мҧҗатовтың: «XX ғасырдың 50-60-жылдары ҧлттыҗ ҽдебиеттің дамуына, җазаҗ 

поэзиясының, оның ішінде баллада жанрының берік җалыптасып орнығуына елеулі ҥлес җосҗан 

Җ.Жармағанбетовтің орны ерекше» деген бағасына біз де җосыламыз. [5, 5 б.] 
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САДОВО-ЛЕСНОЙ ТОПОС ДРАМАТУРГИИ А.П. ЧЕХОВА 

 

Аннотация 

При анализе художественного пространства в современном литературоведении применяется понятие 

«топос». В статье рассматривается пространственные модели мира чеховской драмы. Художественное 

пространство чеховских пьес обладает особой спецификой. Оно многомерно, полно скрытого движения, 

которое помогает постичь особенности психологической жизни героев. Особый акцент делается на 

анализе пьес «Вишневый сад» и «Дядя Ваня», в текстах которых легко определяются сад и лес как 

архетипические топосы. Детальное изучение садово-леснового топоса драматургии А.П. Чехова 

открывает новый взгляд на художественный мир, идеи и систему ценностей писателя. 

Ключевые слова: топос, сад, лес, пространственное представление, мифопоэтика, А.П. Чехов, 

художественный мир произведения. 
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А.П. ЧЕХОВТЫҢ ДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ БАҚША-ОРМАНЛЫ ТОПОСЫ 

 

Аңдатпа 

Җазіргі ҽдебиеттанудағы кҿркемдік кеңістікті талдауда «топос» ҧғымы җолданылады. Маҗалада 

Чехов драмасы ҽлемінің кеңістіктік модельдері туралы айтылады. Чехов пьесаларының кҿркемдік 

кеңістігінің ҿзіндік ерекшелігі бар. Бҧл кҿп ҿлшемді, жасырын җозғалысҗа толы, кейіпкерлердің 

психологиялыҗ ҿмірінің ерекшеліктерін тҥсінуге кҿмектеседі. Мҽтінде баҗ пен орман архетипиялыҗ топос 

ретінде оңай аныҗталатын «Шие баҗшасы» жҽне «Ваня ағай» пьесаларын талдауға ерекше кҿңіл бҿлінеді. 

А.П. Чехов драмалыҗ ҿнердің баҗ-орман топологияларын егжей-тегжейлі зерттеу. Чехов кҿркем ҽлемге, 

жазушының идеялары мен җҧндылыҗ жҥйесіне жаңа кҿзҗарас ашады. 

Кілт сӛздер: топос, баҗ, орман, кеңістіктік кҿрініс, мифопоэтика, А.П. Чехов, шығарманың ҿнер 

ҽлемі. 
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GARDEN AND FOREST TOPOS OF A.P. CHEKHOV'S DRAMATURGY 

 

Abstract 

The concept of «topos» is used in the analysis of artistic space in the modern literary criticism. The article 

reviews spatial models of the world of Chekhov's drama. The artistic space of Chekhov's plays has a special 

nature. It is multidimensional, full of hidden movements, what helps to comprehend the features of the characters‘ 

psychological life. Particular emphasis is placed on the analysis of the plays «The Cherry Orchard» and «Uncle 

Vanya», in the texts of which the garden and the forest are easily defined as archetypical topos. The detailed study 

of the garden and forest topos of A.P. Chekhov's dramaturgy opens a new view on the artistic world, ideas and 

system of values of the writer. 

Key words: topos, garden, forest, spatial representation, mythopoetics, A.P. Chekhov, the artistic world of 

the work. 

 

Введение. 

Топос – одно из важнейших понятий в литературоведении, так как является неотъемлемой частью 

поэтического мира художественного произведения.  

На сегодняшний день в литературоведческой науке выделяют два основных значения понятия 

«топос». В широком понимании, это «общее место», набор устойчивых речевых формул, а также общих 

проблем и сюжетов, характерных для национальной литературы. В узком понимании, топос – это 

значимое для художественного текста «место разворачивания смыслов», которое может коррелировать с 

каким-либо фрагментом реального пространства, как правило, открытым [1, 89].  

В пьесах А.П. Чехова заметны особые пространственные модели мира. В чеховедении подробно 

изучается пространственная структура творчества писателя, а также есть попытки систематизировать 

парадигматику чеховского пространственного мира. 

События многих пьес А.П. Чехова развиваются в усадьбе. Усадьба – это не просто место, а примета 

русской жизни XIX столетия, важный элемент культуры того времени, символизирующий традиции, 

стабильность и благосостояние. 

Особое место в чеховской драматургии занимает сад. О важности садового топоса пишет 

литературовед Е.В. Сахарова: «В первую очередь, это богатый культурный топос, несущий многовековые 

традиции и представления. Но это и бытовое пространство, отражающее уклад жизни русского человека, 

реальную жизнь в ее комическом и драматическом воплощении» [2, 14]. 

Являясь постоянным атрибутом усадьбы, сад стал не просто местом людских драм. У Чехова он 

превратился в нечто большее. М.П. Громов утверждает: «Слово «сад» у Чехова (как, впрочем, и в нашем 

языке и, наверное, во всех языках мира) символизирует работу, движение, долгую мирную жизнь, 

идущую от прадедов к правнукам» [3, 322]. 

Собственно сад ярко представлен только в последней пьесе А.П. Чехова. С.А. Комаров и                        

К.С. Шелемеха пишут так: «В комедии «Вишневый сад», написанной в 1903 г., сад становится централь-

ным образом и даже лексически выносится в заголовок. Это не просто символ, пронизывающий всю 

ткань комедии, а центр повествования, объект столкновения интересов, мечтаний, чаяний героев»                    

[4, 130]. Однако и в других чеховских пьесах тоже присутствует этот пространственный образ. Например, 

первое действие пьесы «Иванов» происходит в саду, в ремарке идет подробное описание места.  

Основная часть. 
Образ сада изначально мифологичен. Ведь Эдем – это райский идиллический сад, первое идеальное 

место пребывания человека, созданное Богом. Поэтому многие исследователи (например, М.О. Горячева, 

Д.С. Лихачев, Г.И. Тамарли, О.Т. Могильный и т.д.) ассоциируют чеховский вишневый сад с райским 

садом (Эдемом). Венгерский ученый Золтан Хайнади в своей работе «Архетипический топос» развивает 

эту мысль: «В пьесе Чехова вишнѐвый сад является локусом памяти прообраза Эдема. В мифо-

поэтическом толковании вишнѐвый сад – сад Рая, органическая форма совместного сосуществования 

Бога и человека, равновесие природы и культуры. Однако на социокультурном фоне там присутствует вся 

Россия со своей барской культурой, вымирающими дворянскими гнѐздами, с превратившимся в миф 

потерянным раем» [5, 8].  
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«Следы» райского сада встречаются в пьесе несколько раз. Например, возьмем эпизод из первого 

действия пьесы: 

Любовь Андреевна (глядит в окно на сад). О мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, 

глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, 

ничто не изменилось. (Смеется от радости.) Весь, весь белый! О сад мой! После темной ненастной 

осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя… Если бы 

снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое! 

Гаев. Да и сад продадут за долги, как это ни странно… 

Любовь Андреевна. Посмотрите, покойная мама идет по саду… в белом платье! (Смеется от 

радости.) Это она [6, 460]. 

Данный фрагмент пьесы насыщен элементами христианской тематики. Во-первых, воспоминания 

Раневской о детстве и чистоте можно напрямую связать со временем детства человечества, когда предки 

еще жили в райском саду. Во-вторых, «тяжелый камень» – это тема греха. В-третьих, продажа сада за 

долги – тема изгнания из райского сада за грехи. И, в-четвертых, Раневской видится мать, идущая по саду 

– это отсылка к образу дерева-матери. 

Современники А.П. Чехова сомневались в реальности существования сада, его материальности. 

Литературоведы С.А. Комаров и К.С. Шелемеха пишут: «Отметим также, что действие разворачивается 

не непосредственно в саду, а в доме, т. е. герои смотрят на сад неизменно со стороны. В пьесе встречается 

два плана: первый – из окна на улицу, второй – со стороны дороги. Отсутствие действия непосредственно 

в саду придает ему некую бестелесность, нематериальность. Это прослеживается и в речи героев, для 

которых сад – это только воспоминания». 

И.А. Бунин критиковал и отрицал «Вишневый сад»: «...Вопреки Чехову, нигде не было в России 

садов сплошь вишневых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень 

пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз 

возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как 

известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, 

что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном 

театре)» [7, с. 89]. 

Не всем было ясно, что вишневый сад в этой пьесе – это не просто декорация, а, прежде всего, 

олицетворение ценности и смысла жизни на земле. В работе «Топос «Сад» как пространственная 

доминанта в произведениях А.П. Чехова 1890-1900-х годов» ученые приходят к следующему выводу: 

«Однако вишневый, монокультурный, не фруктовый сад – скорее результат знания устройства 

традиционного усадебного сада и максимальный способ отойти от него, вернуться к первооснове – саду 

райскому, ставшему прообразом всех садово-парковых комплексов. Подтверждением этому служит 

создание образа вишневого сада в контексте христианской традиции» [4, 131]. 

В чеховской пьесе «Вишневый сад» присутствуют не только христианские, но и фольклорные 

мотивы: «В фольклоре мотив напрасного цветения встречается очень часто. «Пустоцветами» называли 

девушек, не вышедших вовремя замуж, или бездетных женщин, в сборнике песен И.И. Дмитриева 

напрасное цветение и увядание фиксируется как символ несбывшихся планов или недостатка 

вдохновения» [4, 133]. Таким «пустоцветом» стала Варя, управляющая имением, которая так и не 

дождалась предложения от Лопахина. Девушке всего 24 года, но ее поведение, внешность, образ жизни 

не дают читателю возможности представить Варю молодой и энергичной. Она больше уставшая от 

проблем женщина, чем девушка в расцвете лет. Несмотря на все усилия, удержать хозяйство 

разрушающегося имения ей не удается. Вишневый сад продается из-за долгов. 

Вишневый сад тоже цветет напрасно – его вырубают. Во-первых, вишня родится раз в два года, но и 

ту никто не покупает, во-вторых, сад спасти никто не может. Однако уничтожение вишневого сада 

означает не только гибель, но и воскресение. Чеховский сад – это место, олицетворяющее вечный 

круговорот жизни и смерти. Например, это хорошо показано в сцене прощания:  

Аня: Прощай, дом! Прощай, старая жизнь! 

Трофимов: Здравствуй, новая жизнь!.. (Уходит с Аней.) 

Варя окидывает взглядом комнату и не спеша уходит. Уходят Яша и Шарлотта с собачкой. 

Лопахин. Значит, до весны. Выходите, господа... До свиданция!.. (Уходит.) [6, 460]. 

В.В. Кондратьева, М.Ч. Ларионова отмечают амбивалентный характер топоса «сад»: «Сад – это часть 

домашнего пространства, но уже не дом. Это очень хорошо понимала уже сказка, где многие 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

279 

судьбоносные события, в том числе контакты с «иными» силами, происходят в саду. Сад, таким образом, 

оказывается промежуточным пространством, которое существует на границе миров. Оно еще свое, но 

уже не полностью. Вспомним, что в традиции народной культуры враждебность мира по отношению к 

человеку нарастает по мере удаления от жилой части дома. Двойственность, переходность, 

пограничность характерны для сада» [8, 114]. 

Таким образом, в последней пьесе А.П. Чехова символика сада оплетает все уровни текста, в нѐм, как 

в фокусе, сгущены сущность и смысл жизни. С.П. Батракова справедливо замечает: «Чеховская 

«философия сада» жива не головной, расчетливой символикой, а интуитивными, нечаянными прозре-

ниями древних и вечных истин, принесенных сквозь века человеческой памятью» [9, 50]. В.А. Кошелева 

развивает эту мысль: «Словом, мифология сада приобретает в последней комедии Чехова новые, не 

свойственные ей в русской поэзии черты. «Недействительной» предстаѐт и мифология «вишенника». 

Именно это разрушение привычной для русской поэзии мифологии придаѐт чеховскому произведению 

очень своеобразный «литературный подтекст». А этот литературный пласт, в свою очередь, создаѐт 

определѐнность водевиля, фарса, смешной комедии, которые оказываются почти незаметны вне 

подобного прочтения» [10]. 

Топосу сада часто противопоставляют топос леса. Окультуренная растительность, огороженная со 

всех сторон, против дикой, неподвластной человеку стихии; цивилизация против природы. Однако у   

А.П. Чехова сад и лес имеют общую функцию. Они выступают вместе как индикаторы человеческого 

состояния. Чеховед М.П. Громов в своей книге пишет: «Леса, сады и деревья у Чехова – это меньше всего 

декорация, на фоне которой развиваются сюжеты и длится жизнь персонажей. Знаменитая карта доктора 

Астрова – это «пейзаж души», поскольку опустошение лесов и чащоб, садов, родников – метафора 

душевного опустошения» [3, 320]. 

Лес в чеховских пьесах встречается реже, чем сад, но тоже занимает особую нишу в простран-

ственной модели мира писателя. Например, это можно увидеть в ремарке к четвертому акту чеховской 

драмы «Три сестры»: «Длинная еловая аллея, в конце которой видна река. На той стороне реки – лес»             

[6, 435].  

Согласно В.Я. Проппу, лес – это «вход в царство мертвых» [11, 56-58]. Другими словами, лес 

отделяет свой мир от чужого. В роще будет застрелен на дуэли барон Тузенбах, то есть произойдет 

ритуальное убийство и переход в загробный мир. Таким образом, лес логически завершают мифологиза-

цию усадебного пространства, до конца реализуют его символическое значение переходности и 

пограничности. 

Важное место занимает лес в пьесе «Дядя Ваня», написанной в 1896 году. Наглядно это демон-

стрирует монолог Астрова из первого действия: «Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из 

камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, 

гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают 

безвозвратно чудные пейзажи, и всѐ оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и 

поднять с земли топлива. (Елене Андреевне.) Не правда ли, сударыня? Надо быть безрассудным варваром, 

чтобы жечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человек одарен разумом 

и творческою силой, чтобы преумножать то, что ему дано, но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов 

все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится 

все беднее и безобразнее. (Войницкому.) Вот ты глядишь на меня с иронией, и все, что я говорю, тебе 

кажется не серьезным и... и, быть может, это в самом деле чудачество, но, когда я прохожу мимо 

крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, 

посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти, и что если через тысячу лет 

человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку и потом вижу, как 

она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью, и я...» [6, 366] 

Данная пьеса возникла в результате коренной переработки комедии «Леший». Леший в славянской 

мифологии является хранителем леса. Этим самым хранителем (лешим) выступает доктор Астров, 

который не находит понимания и поддержки в борьбе с обезлесением. М.П. Громов замечает: «Леса и 

деревья в художественном мире Чехова находятся в сюжетном конфликте с людьми и олицетворяют 

собою гибнущую бессмысленно и бесполезно красоту мира…» [3, 320]. 
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Выводы. 

Таким образом, в пьесах «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» мы наблюдаем одну общую картину – 

картину уничтожения. Вырубка вишневого сада и постепенное уничтожение леса являются 

своеобразными показателями трагизма происходящего.  

Если рассматривать драматургию А.П. Чехова через мифопоэтический контекст, то можно 

проследить модель мира, имеющую устойчивое структурное оформление. Универсальные образы 

мифопоэтической картины мира отражают самобытность поэтического мира художника. 

М.П. Громов пишет: «Страницы и строки о лесах, цветах и деревьях едва ли не самые совершенные у 

Чехова, и каждая из них воспринимается как явление природы, как особое благозвучное цветение языка, 

полное содержание и смысла» [3, 321].  

М.О. Ауэзов называл Чехова «художником-импрессионистом» [12, 32]. Писатель всегда высоко 

ценил человеческую субъективность, многообразие и глубину человеческого восприятия. Чтобы показать 

это, он обращается к христианским, фольклорным мотивам, творчески перерабатывает современные 

исторические аспекты садово-лесной культуры. 

Другими словами, сад и лес занимают одно из главнейших мест в системе чеховского 

пространственного мира. 
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ШӘКӘРІМ  ШЫҒАРАЛАРЫНДАҒЫ  ҰЛТТЫҚ  РУХ 
 

Аңдатпа  

Бҧл маҗалада Шҽкҽрім Җҧдайбердіҧлы шығармаларындағы ҧлттыҗ рух ХХІ ғасыр кҿзҗарасы арҗылы 

сипатталады. Жиырмасыншы ғасыр басында җазаҗ җауымының рухани дҥниесіне, җоғамдыҗ кҿзҗарасына, 

ҽдебиетіне ҿркениет жаңғырығын ҽкелген җазаҗтың  зиялы тҧлғалардың бірі – Шҽкҽрім аҗын. Шҽкҽрімнің 

ҿмірі мен шығармашылығы – ҿте кҥрделі җҧбылыс. Аҗын еңбектері, соның ішінде дастандары – ҿмір мен 

җоғамның җыр – сырын сала-сала етіп мазмҧндыҗ баяндауда да, сол мазмҧнға философиялыҗ  мҽн беруде 

де, мазмҧн мен ой бірлігін кҿркемдік тҧрғыда ҿрнектеуде де кҿп жҥйелі, терең мағыналы туындылар. 

Автор җазаҗ халҗының ҧлттыҗ рухы тҧрғысында пайымдау жасағанда, ең алдымен ҿзiмiздiң ҧлт 

зиялыларының осы мҽселе тҧрғысындағы ой, пайымдарына  сҥйенуді, тарихтан тағылым алуды ҧсынады. 

Сондай-аҗ,  аҗынның ҿлеңдері, шежіресі жҽне поэмаларына ҽдеби-теориялыҗ талдау жасай отырып, 

рухани жаңғыру, ҿркендеу, жаңаруды, ҧлттыҗ рухты ҿткеннен іздеуге шаҗырады. 

Кілт сӛздер: ҧлттыҗ рух, рухани жаңғыру, Шҽкҽрім шығармашылығы, җазаҗ руханияты, Шҽкҽрім 

поэмалары. 
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THE NATIONAL SPIRIT IN THE SHAKARIM'S WORKS 

 

Abstract 

This article considers the reflection of the national spirit in the ShakarimKudaiberdiev 's  works  from the 

point of view of the XXI century. Shakarim is a representative of the Kazakh intelligentsia of the early twentieth 

century, who made a huge contribution to the development of social outlook, spiritual life, literature of the modern 

time of the Kazakh people. The life and work of Shakarim is a complex phenomenon. His works, especially 

poems, reflect various aspects of life and society of the Kazakh people in terms of his philosophy, describing the 

unity of content and thought.The author analyzes the concept of ―national spirit‖, paying attention to the role of 

the intelligentsia in the formation of national identity. Also on the basis of philological studies of Shakarim's 

works, the author calls the attention of researchers to the issues of spiritual modernization, clearly expressed in the 

history of Kazakh literature. 

Keywords: National spirit, spiritual modernization, Shakarim‘s works, Kazakh spirituality, Shakarim's 

poems. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШАКАРИМА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается отображение национального духа в произведениях Шакарима 

Кудайбердиева с точки зрения ХХІ века. Шакарим – представитель казахской интеллигенции начала 

двадцатого века,  внесший огромный вклад в развитие общественного мировоззрезия, духовной жизни, 

литературы нового времени казахского народа.   Жизнь и творчество Шакарима – сложное явление. Его 

произведения, особенно поэмы, отображают различные аспекты жизни и общества казахского народа с 

точки зрения своей философии, описывая единство содержания и мысли.Автор анализирует понятие 

―национальный дух‖, обращая внимание на роль интеллигенции в формировании национальной 

идентичности. Также на основания филологических исследований произведений Шакарима автор 
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призывает обратить внимание исследователей на вопросы духовной модернизации, ярко выраженные в 

истории казахской литературы. 

Ключевые слова: национальный дух, духовная модернизация, произведения Шакарима, казахская 

духовность, поэмы Шакарима. 

 

Кіріспе. Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев ―Болашаҗҗа бағдар – рухани жаңғыру‖ атты маҗаласында: 

―Ҧлттыҗ салт-дҽстҥрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, ҽдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сҿзбен айтҗанда 

ҧлттыҗ рухымыз бойымызда мҽңгі җалуға тиіс...  Ҧлттыҗ код, ҧлттыҗ мҽдениет саҗталмаса, ешҗандай 

жаңғыру болмайды‖, - деп ҧлттыҗ рухтың  җоғам жаңғыруы  жолындағы маңызын кҿрсетті [1, 2].  

Бҥгінгі кҥні біздің сҿздік җорымыздағы ―жаһандану‖ деген сҿздер аҗжем болып, байыбына бармай 

ҧрандата беретін ҧғымдарға айналып барады. Шындығына келгенде, бҧл ҧғымдар бҥкіл елдің саяси 

бағытын, болашаҗҗа кҿзҗарасын, ҧстанымын кҿрсетеді.Ия, жаһандану – ҽлемдік ғылыми-техникалыҗ 

жетістіктерге жетелейтін кҿпір, дҥниежҥзілік ғылым мен ҿндіріске бастайтын тҿте жол. Десе де, басҗа 

ҧлттың даму ҥлгісінің бҽрін кҿшіріп ала беру, ҿз халҗымыздың ҧлттыҗ бейнемізден айырылуға ҽкеліп 

соғары аныҗ. Җазаҗ ҧлтының ҧлттыҗ рухы тҧрғысынан пайымдау жасағанда, ең алдымен ҿзiмiздiң ҧлт 

зиялыларының осы мҽселе тҧрғысындағы ой, пайымдарына  сҥйенуiмiз җажет. 

Сонымен, ҧлттыҗ рух дегеніміз не? Философтар оған: ―Ҧлттыҗ рух – халыҗтың ҿзін-ҿзі тануымен 

айҗындалатын, ҿскелең арман-мҧраттарымен сипатталатын, елдік тҧтастыҗ идеясымен негізделетін 

ҿміршеңдік кҥш-җуаты... Ҧлттыҗ рухтың кҿрініс беруі ҧлт ҿкілдерінің кҿркем шығармашылығынан, 

халыҗ даналығынан, ғасырлар бойы сабаҗтастығын ҥзбеген рухани мҧраларынан кҿрінеді‖, - деп 

аныҗтама береді [2, 680]. 

Ендеше, біз ҧлттыҗ рухты, ҧлттың рухын алыстан емес, ҿз тарихымыздан, ҽдебиетіміз бен мҽденеті-

мізден іздейік.  Ҿйткені, ҧлттыҗ рух тілде,  мҽдениет жҽне ҽдебиетте саҗталады. Тарихтың талай-талай 

талҗысына тҥскен, сан ғасырлардың соҗтыҗпалы – соҗпаҗсыз,  сҥреңсіз сҥрлеуінің соҗҗысын кҿрген  

халҗымыз бҥгінгі тҽуелсіздік таңында ҿткен дҽуірлердің сан ғасырлыҗ жолынан сабаҗ ала отырып, кемел 

келешекке алға басуда. Сол тарихпен бірге жасасып келе жатҗан туған ҽдебиетіміз кҿптеген кҿне 

сырларды бойына бҥгіп жатҗаны белгілі. 

Әдістеме. Кҿшелі жҧртының керегелі ҽдебиетін кемелдендіруде  кемеңгер Абай ҿз замандастары 

ғана емес, тау сілеміндей мол талай – талай таланттың кҿзін аршыған бастау бола білді. Абай – җазаҗ 

ҽдебиетін, җазаҗ ҿркениетін жаңа биікке, басҗа белеске кҿтеріп җана җойған жоҗ, оның мол тағылымы мен 

ізгі дҽстҥрі ҿзінен кейінгі ҽдебиетте мҽңгілік із җалдырды десек,  артыҗ айтҗандыҗ болмас. Он тоғызыншы  

ғасырда Абай жҽне оның шҽкірттері җазаҗ ҽдебиетін соны сапаға кҿтерсе, жиырмасыншы ғасыр басында 

җазаҗ җауымының рухани дҥниесі, җоғамдыҗ кҿзҗарасы, ҽдебиетіне ҿркениет жаңғырығын ҽкелген зиялы 

тҧлғалардың бірі Шҽкҽрім болды.  

Җазаҗ ойшылы Шҽкҽрім ―рух дегеніміз таза аҗыл‖ деген. Ол ―рух деген дінсіз таза аҗыл, мінсіздің ісі 

шын маҗҧл. Нҽпсі дер рухсыз жандарды‖ деп ҧлттыҗ рухты мінсіздік арҗылы ҧғындырды.  

Җазаҗ жаҗсысын ‖ҧлтшыл‖ деген айыппен җырып, халыҗ санасына ҥрей сіңірген Кеңестік реформа-

лар Шҽкҽрім Җҧдайбердіҧлының есімін ел санасынан ҿшіруге тырысты. Аҗын мҥрдесі Җҧрҗҧдыҗта 30 

жыл іздеусіз жатса, оның  шығармаларының халыҗ игілігіне айналуына елу жеті жыл керек болды. 

Шҽкҽрім ХХ ғасыр басында ҧлт зиялыларының җатарынан табылды.  ІІ жалпыҗазаҗ съезіне җатысып,  

1918 жылы Алашорда басшыларының шаҗыртуымен Семей җаласына келіп, Алаш соты ретінде билік 

айтҗан. Алаш азаматтарының Шҽкҽрімді Алаш ҥкіметі җҧрамына җызметіне шаҗыруы кездейсоҗтыҗ 

балмас акерек.  

Аҗын ҿзі пайымдаған тарих тағылымын келер ҧрпаҗҗа җазаҗы рух арҗылы жеткізуге саналы тҥрде 

барады. 

―Атадан җалған аҗ сауыт‖, - атты ҿлеңінде : 

Атадан җалған аҗ сауыт 

Арамға ҽбден былғанды [3, 40], - деп ата-бабаның бізге ҥлбіретіп жеткізген  туражолынан аттамауға 

шаҗырады. 

Тасбиыҗты тастап тас алып, 

Сҽлде аяҗҗа шҧлғанды [3, 40], - деп аҗынның  жҥрегі аласҧрады. 

Ол―Җазағым‖, ―Җазаҗ‖, ―Тағы сорлы җазаҗ‖, ―Партия адамдары‖, ―Бостандыҗ туы жарҗырап‖, 

―Бостандыҗ таңы атты‖ деген ҿлеңдерінде отаршылдыҗ җасіретін тартҗан халҗына жанашыр ретінде 

кҿрінеді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
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Ҽдетте Шҽкҽрім поэзиясына кҿз жібергенде оның ҿлеңдерінде ―җазаҗ‖ деген сҿздің жиі кездесетіні 

байҗалады. Десе де,  Абай тҽрізді Шҽкҽрім де ҿз халҗының маҗсат-мҧратын бҥкіл адамзат арманынан 

бҿлек алып җарамайды. ―Ойласаң, барша адамзат- туған бауыр‖  деп ҧҗҗан аҗын ҿзінің ―Анадан алғаш 

туғанда‖ атты толы ҿлеңінде ―Ҿзімшіл болма, кҿпті ардаҗта, адамның бҽрі – ҿз халҗын‖ деп туған 

жҧртына ҿнеге ҧсынады.  

Сонымен, ҧлттыҗ рухы биік ҧрпаҗ тҽрбиелеу ҥшін тарих тағылымын  жас ҧрпаҗ бойына сіңіру 

җажеттігін ҧғынған аҗын: 

 

Жоба тап,  

Жол кҿрсет, 

Келешек җамы ҥшiн.  

Җайтадан җайрылып  

Җауымға келмейсiң.  

Барыңды,  

Нҽрiңдi  

Тiрлiкте бергейсiң.  

Ғибрат алар артыңа iз җалдырсаң –  

Шын баҗыт‚  

Осыны ҧҗ,  

Мҽңгiлiк ҿлмейсiң! – дейді [3, 78]. 

 

Шҽкҽрім Җҧдайбердіҧлының җазаҗ руханиятына сіңірген еңбегі ҧшан теңіз. Ол ҿз шежіресінде  җазаҗ-

тың арғы-бергі тарихын тҥгендеп, бір  ҽулеттің емес, бҥтін бір елдің, кең байтаҗ далаға иелік жасап 

отырған жҧрттың шежіресін жазып шыҗты. 

Шҽкҽрім шежіресі җазаҗ кім жҽне җайдан шыҗҗан деген сҧраҗҗа жауап ретінде җарастырылғандай, ол 

җазаҗ кҿк тҥріктерден бері кең байтаҗ даланы билеп келе жатҗан  хандыҗтар җҧрамындағы ҧлыстан екенін 

дҽлелдеді. Шҽкҽрімнің ―Шежіресі‖«тек җазаҗ тарихының баяны емес, сонымен бірге ол ХХ ғасыр 

басындағы ҧлт-азаттыҗ җозғалыстың тҥп-җазығы жҽне жаршысы» деген баға ҿте орынды [4, 154]. Аҗын 

шежіресі арҗылы бҥгінгі ҧрпаҗ ҿзінің тектілігін, ҿн бойында сан ғасырлыҗ тарихты жасаған ҧлы 

бабалардың җаны ойнап жатҗандығын дҽлелдей алады. 

Нәтижелер. Шҽкҽрім шығармаларында җазаҗ халҗының ғасырлар бойғы тарихының шоҗтыҗты – 

шоҗтыҗты белестері белгілі мҿлшерде кҿрініс береді. Соның бір дҽлелі - поэмалары. 

―Еңлік-Кебек‖ поэмасында, кҿшпенділердің канондары бойынша, Еңлік пен Кебек ата заңын аяҗҗа 

таптаған кінҽлі бейбаҗтар. Еңліктің айттырып җойған җайын жҧрты бар. Кебек болса, біреудің жесірін 

алып җашып, намысын аяҗҗа таптады. 

Осы җҧҗыҗтың саҗталуын кҿзінің җарашығындай җорғау Кеңгірбай сияҗты билердің міндеті болған. 

Җазаҗ җашан да ел тҧтҗасы ханмен җатар оның ҧйытҗысы бидің, жыраудың есімін җатар җойып отырған. 

Айталыҗ, Білге җаған – Тоныкҿк, Жҽнібек хан – Асан җайғы, Абылайхан – Бҧҗар жырау... Бҧл тізім 

ары җарай жалғаса береді. 

Зерттеуші Н.Тҿреҗҧл ҿзінің ―Даланың дара ділмарлары‖ еңбегінде бидің шешендік сҿздерін келтіре 

отырып, Кеңгірбайдың ҿз руы ғана емес, тҧтас җазаҗҗа танымал, елді біріктіріп, сыртҗы жауға җарсы 

кҥреске жҧмылдырған тҧлға екендігі жайлы айтады. Бодандыҗҗа бағынғысы келмеген Кеңгірбай Семей 

оязының бҧйрығымен тҧтҗынға да тҥсіп жҽне одан ҿзінің шешендігі, алғырлығы, тапҗырлығы мен айласы 

арҗасында босанып шыҗҗан екен (Н.Тҿреҗҧл, 2001:236-238). 

Алпыс жыл бойы танбай ел басҗарған Җабекең җасиетті Шыңғыс топырағын җалың орман 

тобыҗтысына җҧтты җоныс, ҧрпағына мҧра ету ҥшін җатал җайрат, тайынбайтын табандылыҗ танытҗан.  

―Би ҿмір сҥрген кезеңде җазаҗ жеріне аҗ патшаның отаршылдыҗ саясатының кҿлеңкесі тҥскен тҧс 

болатын. Кеңгірбай бҧл жағдайда да кҿрегендік танытып, елді тҽуелсіз ҧстауға тырысады‖ [5, 113]. 

Осылайша, елдің тҽуелсіздігінің җазаҗтың биі, батыры, аҗыны  арҗалап келген. 

―Кеңгірбай бидің җараҗан басының җамы емес, бҥкіл елдің бҥтіндігін ойлаған адам болғаны туралы 

айғаҗты мысалдар бар. Тіпті билікті мҧраға җалдырғанда ҿз баласына бермей, ел алдында адалдыҗ жолын 

ҧстанады‖ [5, 115]. 

Кеңгірбай бидің ҽдебиеттегі образы ―Еңлік-Кебек‖ сюжетіне жазылған шығармалармен байланысты. 

Осы оҗиғаға җатысты жазылған туындылардың җайсысын алсаҗ та, екі жастың ҿліміне себепкер болған 

басты тҧлға – Кеңгірбай би. 
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Шҽкҽрімнің ―Еңлік-Кебегіндегі‖ Кеңгірбай җанішер емес, кешегі ҿткен җабырғалы билердің дҽстҥрін 

жалғастырушы шешен, ел тҧтҗасы. 

Ия. Еңлік пен Кебектің ҿліміне себепші болған – Кеңгірбайдың билігі. Біраҗ Кеңгірбай бас-кҿзсіз 

ҿлтірте салған жоҗ. Автор бидің Еңлік пен Кебекті жас баласымен Аҗшоҗының басына шығып тергеу 

җылғанын айтады. Яғни, бҧл шешім тек Кеңгірбайдан шығып жатҗан жоҗ, кҿптің талҗысына тҥскен 

шешім. Кеңгірбай ҥшін таразының бір басында ҿмірдің дҽмін ҽлі тҧшынат атып болмаған ҿрімдей екі жас 

тҧрса, екінші жағында – җаптаған җалың елі. 

Шҽкҽрімнің ―Еңлік-Кебегінде‖ кінҽлі Кеңгірбай емес, трагедиялыҗ ҥкім де Кеңгірбайлыҗ емес, оны 

итермелеген салт пен сананың,тарих тудырған жағдайлардың ҥкімі. Җоғамы мен заманының алдында 

җҧдыретті би Кеңгірбай да шарасыз. Кеңгірбайға керегі ел бҥтіндігі. Ол җара җауым тобыҗтысы ҥшін 

Еңлік пен Кебекті де аяуға җҧҗы жоҗ. 

Кеңгірбай ҥшін таразының бір басында ҿмірдің дҽмін ҽлі тҧшынататып болмаған ҿрімдей екі жас 

тҧрса, екінші жағында – җаптағанҗалың елі. Егер җыршын кеткен екі ғашыҗҗа деген аяушылыҗ сезімді 

жауып җойып, мҽселеге Кеңгірбай кҿзімен җарасаҗ, Еңлік пен Кебекекі ел арасындағы алты баҗан алауыз-

дыҗты ушыҗтырып отыр.Би Еңлік пен Кебекті ҿлімге байларда толҗыныссыз, толғаҗсызшешім шығарды. 

Себебі, Кеңгірбай ҥшін Кебекті азапты ҿлімге байлаудан басҗа жол жоҗ. Кеңгірбай кесімін поэма 

барысында аҗынның ҿзі ―Найман тымкҿп, Тобыҗты аз, Арғын алыс― деп аҗтап берсе де, җазалы ҥкімді 

Кеңгірбай бидің аузымен шығартып, Еңлік пен Кебектің җаны оның мойнына жҥктелгенін жасырмайды. 

Ол кездің тҥсінігіндегі би – ру ішіндегі абсолютті билік иесі,оның җолындағы җҧдіреттің шексіздігі 

соншалыҗты, тіпті ҿлім жазасына да кесе алады. 

Шҽкҽрімнің ―Еңлік-Кебегінде‖ кінҽлі Кеңгірбай емес, трагедиялыҗ ҥкім де Кеңгірбайлыҗ емес, оны 

итермелеген салт пен сананың, тарих тудырған жағдайлардың ҥкімі. Җоғамы мен заманының алдында 

җҧдыретті би Кеңгірбай да шарасыз. 

Сонымен, Шҽкҽрім поэмасында җҧрбан болған жандар екеу емес,ҥшеу. Еңлік пен Кебектің җатарына 

оларды ҿлтіртуге мҽжбҥр болып, сол арҗылы екі адамның җанын мойнына жҥктеп, тарих пен җоғамның, 

салт пен ҽлеуметтің җҧрбанына айналған Кеңгірбай би җосылады. Кеңгірбайға керегі ел бҥтіндігі. Ол җара 

җауым тобыҗтысы ҥшінЕңлік пен Кебекті де аяуға җҧҗы жоҗ. 

―Җалҗаман-Мамыр‖ поэмасын алайыҗ. Адамның сезімінен сананың бҧйрығы кҥшті болып тҧрғанда 

адамды хайуаннан аластап тҧратын ізгі сезім – махаббаттары, бірін – бірі сҥйгені ҥшін җҧрбан болған 

Җалҗаман мен Мамырдың алдындағы бірден-бір кедергі- араға жеті ата салмай җыз алыспайтын ата салт. 

Кҿкенайдың да арҗаланатыны сол җазаҗ арасына җатаң заң болып сіңіп җалған мыҗты салт. Оған жалғыз 

перзенті оҗҗа байланып тҧрса да, ҿз ортасына ыҗпалды Мамырдың ҽкесі де җарсы шыға алмайды. 

Ҿйткені, халыҗтыҗ тҥсінік бойынша Кҿкенайдың җылығы – ҽділ жол да, Җалҗаман мен Мамыр сол ҽділ 

жолдан тайҗыған салт бҧзушылар. Җалҗаманды ел-жҧрты еріксіз оҗҗа байлады. Ру басыларының шешкен 

бітімдері осы болды. Ҽйтпесе, елдің арасына жік тҥспек.  

Халҗына ҥлгі айтҗан, ел бірлігінің туын ҧстаған Ҽнет баба сана мен салттың бірлік табуына, салттың 

кейбір җатал жолдарын адамгершілік жҿнімен шешуге ҧмтылады. Ғалым Б.Ҽбдіғазиев: ―Җалҗаман - 

Мамырдағы‖ җай кейіпкердің іс-ҽрекеті болсын дастанда ҿзі ғҧмыр кешкен уаҗыт пен кеңістіктің 

сипатын, ҿз заманына сай психологиядан, салт-саналыҗ җағидалардан ҿрбіп жатады‖, - дейді [7, 49]. 

Талқылау. Җазаҗ ҥш жҥз, җырыҗ тарам руға бҿлінсе де, ру-ру болып шекісіп, кекті җаҗтығыс пен 

шайҗас соғысҗа бармаған халыҗ. Ары кетсе барымта жасалады, бас жарылады. Жер дауы, жесір дауы 

болып жатады. Оны да би мен би беттесіп, аҗсаҗал мен аҗсаҗал аҗылдасып, ҿзара ортаҗ шешімін тапҗан. 

Олар кімдер? Олар Кеңгірбай, Ҽнет баба  сияҗты елдің арасынан шыҗҗан кҿшбасшылар.  

Ҽнет баба - халыҗ аҗылшысы, ел җамын жейтін данагҿй, ҿз еліндегі кҿпшілік мҥддесін ҽділет, 

жаҗсылыҗ жолымен шешуге тырысады. Ол – халыҗтың басындағы җуаныш – кҥйініштің бҽрін арҗалаған 

жиынтыҗ бейне. Халыҗ трагедиясы – оның басындағы трагедия. 

Ел іші тыныштығын ойлап, соның ыңғайына җарай бітім табу жолы – Ҽнет бабаң сияҗты ел 

аҗсаҗалының да басты мҥддесі. Җазаҗтың жері җандай ҧлан байтаҗ болса, сол жерді җорғау ҥшін җазаҗтың 

табиғаты сияҗты аязы мен аптабы, нҿсері мен бораны җатар жҥретін соншалыҗты җатал, җатты мінез керек 

те шығар. Оның ҥстіне, халҗымызды тарихтың толҗыны да аса ҽлпештей җойған жоҗ. Ғасырлар 

белестерінде белең алған аласапыран оҗиғалар кең далада кҿшіп-җонып жҥрген елді бекемдікке бейімдеді. 

Халҗымыздың  җағазға тҥспесе де, халыҗтың жадында, елдің кҿкейінде сайрап жатҗан тапжылмас 

заңға бергісіз сан ғасырлыҗ салты мен дҽстҥрі, даланың җатаң табиғатындай җатал заңдары болған. Елдің 

арасын ірітпей, бҥтіндікті бҥлдірмей саҗтап келген де сол салт. Ҥлкенді сыйлатып, кішіге иба кҿрсете 

отырып, тҽрбие кҿзі болған да сол салт. Жҽне ол салт исі җазаҗҗа ортаҗ. 
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Батыс пен шығыстың білімін тел емген Шҽкҽрім – ескі мен жаңаның ҧштастырушы, ескіні жаңаға 

жалғап, жаңаның ілгері дамуының жаршысы. Ол батыс-шығыс мҽдениетінің озыҗ ҥлгілерін ҿз ҧлтына 

сіңіруге ҥнемі дҽріптеуші болумен бірге, ел іші салт-дҽстҥрі саҗталуының уағызшысы. 

Біз ҿткен тарихымызды, кҿне ҽдебиетімізді зерттеу арҗылы  ел азаттығы ҥшін арыстандай алысҗан ер 

тҧлғалы азаматтарымызды, хандарымыз бен патшаларымызды  тереңінен танып, олар туралы зерделі ой 

тҥйіп, ҧрпаҗҗа ҧлгі етіп, тағылым алатынымыз сҿзсіз.  

Кеңгірбай бидің  җатал да болса, саналы саясатының арҗасында җалың тобыҗты Шыңғыстауын 

мекендеп, җҧтты җонысҗа айналдырды. Ал җасиетті Шыңғыстау бҥкіл җазаҗтың атын ҽлемге танытҗан 

Абай, Шҽкҽрім, Мҧхтар сияҗты даналарды дҥниеге келтірген. Міне, җазіргі заманның, жаңа ҧрпаҗтың 

Җабекеңе, Кеңгірбай биге берген бағасы осындай. 

Сҿйтіп, Шҽкҽрім аҗын поэмаларында җазаҗтың җазаҗтығын, елдігін саҗтап җалған Кеңгірбай би, Ҽнет 

баба сияҗты тҧлғалар екенін кҿрсете отырып, бҥгінгі ҧрпаҗҗа тарихты танытады. 

Қорытынды. Ҽлем ҽдебиеті тарихында Ренессанс, Җайта ҿрлеу дҽуірі деген ҧғым бар. Ренессанс сҿзі 

бҧл кҥндері ауыспалы мағынада ―ҿркендеу, гҥлдену, жаңару, кҿркею, җайта серпілу‖ секілді мағыналарды 

береді. Ренессанс дҽуірінде ежелгі антикалыҗ мҽдениетке җайту, ежелгі грек-рим мҽдениеті мен 

философиясынан ҥйрену кҿрініс тапты. Оның мҽні – бҧрынғы ата-бабалар кҿтерілген биікке җайта шығу, 

җайта ҿркендеу. Ендеше, біз рухани жаңғыру, ҿркендеу, жаңаруды, ҧлттыҗрухты ҿткеннен іздейік, 

тарихтан тағылым алайыҗ. Җазіргі жас буынды ата-бабалар айтып кетен нҽрлі кҿз, җҧнарлы ойлар арҗылы 

тҽрбиелеуде ҽдебиет тарихына ҥңіліп, сҿз майданының жауыргерлері жазып кеткен дҥниеге ҥңілу, оны 

зерттеу дҽл бҥгінгі кҥннің арҗалап отырған жҥгі, ҿзекті мҽселесі. 

Жазу-сызуы кешеуілдеп дамыған җазаҗтың тҧнып тҧрған кҿзі – ауыз ҽдебиеті бар, тҽрбиенің 

җайнарын – маҗал-мҽтелдері, айтыс жырларынан табасыз. Кҿшпенділердің кең даласындай шексіз білім 

мен тағылымды найзаның ҧшында, домбыраның тиегінде саҗтап жеткізген бабалар мҧрасы – бҥгінгі 

ҧрпаҗтың жол кҿрсетер темірҗазығы болу керек. Соның айҗын бір кҿрінісі - ―Мен жетелеп ҿлемін, ҿрге 

җарай җазаҗты‖ деп кеткен Шҽкҽрім шығармашылығы. Оның поэзиясы ҧлттыҗ рухты оятататындығына 

бҧл сҿздерден артыҗ дҽлел керегі жоҗ. 
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«ЭМИГРАНТСКИЕ  СНЫ»  КАК  ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕКСТ 
 

Аннотация 

Состояние э/миграции как своего рода инициационного этапа в судьбе переселенца, когда жизнь как 

бы начинается с нуля, типологически определяет эмигрантский текст как структуру встраивания в 

социальные слои нового для него общества. Это процесс протекает большей частью бессознательно, и 

характеризуется определенными типологическими маркерами, такими как обращение к мифологическим 

и фольклорным источникам, претекстам из родной и мировой культуры, стилизациям, карнавализации, 

пародийности и др. В этом плане сборник Ильи Липковича, Стана Липовецкого и Игоря Манделя 

«Морфей и Орфей. И сном и духом: сновидения очевидцев и комментарии стихотворцев» оказывается 

эталонным эмигрантским письмом, транслирующим архетипические конвенциональные образные 

системы и позволяющим пережить травматическую ситуацию еще незавершенного статусного перехода.  

Ключевые слова: эмигрантский текст, интертекст, сон, бессознательное, инициация. 
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"ЭМИГРАНТ ТҤСТЕР" ТИПОЛОГИЯЛЫҚ МӘТІН РЕТІНДЕ 

 

Аңдатпа 

Эмиграция жағдайы җоныс аударушының тағдырында инициациялыҗ кезең ретінде, ҿмірі җайта 

басынан басталғандай, оған жаңа җоғамдағы ҽлеуметтік ортаға ену җҧрылымы сияҗты эмигранттыҗ 

мҽтінді типологиялыҗ  тҥрде аныҗтайды. Бҧл процестің басым бҿлігі бейсаналыҗ кҥйде ҿтеді, жҽне де 

мифологиялыҗ жҽне фольклорлыҗ кҿздерге, халыҗтыҗ жҽне дҥниежҥзілік мҽдениет претекстеріне, 

стильдеулерге, карнавализдеулерге, пародиялауға т.б. назар аудару сияҗты белгілі типологиялыҗ 

маркерлерімен сипатталады. Бҧл тҧрғыда Илья Липковичтің, Стан Липовецкийдің жҽне Игорь Мандель-

дің  «Морфей и Орфей. И сном и духом: сновидения очевидцев и комментарии стихотворцев» атты 

жинағы архитиптік конвенционалдыҗ жағдайды  жҥргізуші эмигранттыҗ хаттың эталоны жҽне мҽртебелік 

кҿшу ҽлі аяҗталмаған  травмалыҗ жағдайятты бастан кешіруге мҥмкіндік беретін эталондыҗ эмигрантыҗ 

хат болып шығады. 

Ключевые слова: эмигрантыҗ текст, интертекст, тҥс, бейсаналыҗ, инициация. 
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"EMIGRANT DREAMS" AS A TYPOLOGICAL TEXT 

 

Abstract 

The state of e-migration as a kind of initiation stage in the fate of a migrant, when life starts from scratch, 

typologically defines the emigrant text as a structure of incorporating a new society into social layers. This process 

proceeds for the most part unconsciously, and is characterized by certain typological markers, such as reference to 

mythological and folklore sources, pretexts from native and world culture, stylizations, carnivalization, parodies, 

etc. In this regard, the collection of Ilya Lipkovich, Stan Lipovetsky and Igor Mandel ―Morpheus and Orpheus. 

And sleep and spirit: witnesses 'dreams and poets' commentaries‖ turns out to be a reference emigrant letter 

broadcasting archetypal conventional figurative systems and allowing to survive the traumatic situation of an 

incomplete status transition. 

Key words: emigrant text, intertext, dream, unconscious, initiation. 
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90-е годы ХХ века породили новую, четвертую волну «русской» эмиграции на Запад, еще мало 

отрефлексированную в культурном плане. Этот очередной исторический «пробел», загзаг, шрамо-

образующий слом в русской культуре, генерировал специфический текст, имеющий черты как базовой, 

так и уникальной эмигрантской этиологии конца ХХ-начала ХХI века.  

Состояние э/миграции как своего рода инициационного этапа в судьбе переселенца, когда жизнь как 

бы начинается с нуля, типологически определяет эмигрантский текст как структуру встраивания в 

социальные слои нового для него общества, протекающего прежде всего на бессознательном уровне: «он 

спал, оставивши сознание и погрузившись в подсознание» [1, 95]. 

Неизбежная матричная архаичность в сюжете инициации эмигрантского письма (в частности, 

актуализация мифов, фольклорных источников
2
), как правило, провоцируется различными комплексами 

(нереализованными желаниями) и фобиями (страхами). Комплект эмигрантских неврозов (от ананкасти-

ческого синдрома, замещающего разного рода страхи несостоятельности, до параноидальной мании 

преследования) характерологично связан с брешью в системе безопасности индивида, оказавшегося вне 

своего родового коллектива, отражая глубинные реликтовые форм отреагирования и внутриличностной 

саморегуляции в стрессовой ситуации обостренной и проблематичной конкуренто-способности.  

«…в случае обсессивно-компульсивного невроза имеет место символическое повторение прошлого, 

блокирование течения жизни», - пишет В.П. Руднев [3, 177]. Такая нелинейная, лабиринтообразная, 

мифологическая модель «серии снов» Ильи Липковича, Стана Липовецкого и Игоря Манделя «Морфей и 

Орфей. И сном и духом: сновидения очевидцев и комментарии стихотворцев» по своей жанровой 

праоснове аналогична повторам в фольклорных текстах, призванных снять перманентную эмигрантскую 

тревожность. 

Ананкастическое, архаически ритуальное (антисобытийное) сознание героев, которые записывают, 

анализируют и обсуждают свои сны, обусловленное страхом перед актуализирующейся в новой среде 

неизвестностью будущего, наполняет сборник интертекстуальной формульностью отсылок к русской и 

нерусской классике, список которых чрезвычайно широк: Борхес, Кафка, Набоков, Фрейд, Пелевин, 

апостол Павел, и, разумеется, Пушкин с Достоевским и т. д. и т.п.  

Писатели-эмигранты традиционно сами себя встраивают в ранг «великих мира сего» (Довлатов, 

Синявский, Лимонов), пытаясь справиться с пугающей непонятностью э/мигрантского бытия, слепой 

судьбой, преобразуя ее в мудрое про-видение, попутно повышая свой статус пристройкой к известным 

литературным брендам: «Это посильнее Фауста и Гете вместе взятых...» [1, 77].  

Растворенные в тексте цитаты из Державина («Я царь, я раб, я червь, я Бог» и др.), сплошная 

центонность, ассоциативное письмо, поэтические стилизации под гекзаметр и др. – вся эта ориентация на 

претексты (духовное наследие мировой культуры), выдает предзаданную авторами ретроактивность, 

«снятое время», как маркер еще незавершенной инициации.  

Из навязчивых сновидений вырастает бред преследования, отдание своего «Я» во власть Ужасного, 

капитуляция перед миром, с которым никак не получается совладать. Паранойяльный семиозис сна, 

повышенно знаковое восприятие мира, где означающее превалирует над означаемым, везде ищет 

скрытые мотивы, тайные цели, особое значение, проникая и в интимные страхи героев – иллюстрируя 

боязнь, например, «оказаться голым на работе».  

В то же время паранойяльный дискурс снов-страхов, превалирующих в сборнике (потерять кошелек, 

опоздать на поезд, опростоволосится перед начальством и др.), по-постмодернистски пародиен и 

антиутопичен, являясь карикатурным заострением и искажением социофилософских систем одинаково 

как покинутой родины, так и страны пребывания эмигранта - «в сердце вражеского штаба».  

Эти страхи множатся в геометрической прогрессии, сочетая традиционные и новейшие варианты: не 

быть достаточно отлайканным на ФБ, оказаться во власти компьютеров, быть неузнанным однокласс-

никами и др. Ожидаемо присоединятся сюда и чувство вины перед покойными родителями, страх 

еврейских авторов перед фашизмом и собственным конформизмом перед власть предержащими 

(Путиным и Трампом). Инициационный бред преследования, так называемая здоровая паранойяльность, 

по Ж. Лакану, выражает подспудную экстраективную идентификацию героев-эмигрантов с СуперЭго, их 

личную Эдипову борьбу, неизбежную в плане результативности инициации [4]. 

Как пишет американский психоаналитик и литературовед Д. Ранкур-Лаферьер, «Что же касается 

более общей идеи параллелизма политических и индивидуальных репрессий, я бы сказал, что в 

                                                           
2 Фольклорные сказки, по версии Марии-Луизы фон Франц, являются рассказами о снах [2]. 
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русскоязычной литературе, даже издающейся в демократических странах, искажение правды или 

сокрытие правды под влиянием внутренней самоцензуры свидетельствует о том, как основательно 

советский (или экс-советский) автор усваивает первоначальной опыт внешних политических репрессий» 

[5, 99]. 

Бессознательная связь героя-эмигранта с СуперЭго (властью) – прежде всего предохранительная. 

Главный механизм защиты от бреда преследования – проекция зеркально отвергнутых частей личности 

автора-героя в текст: «Путин терпеливо смотрел в мня тоскливым бледно-голубым своим взглядом с 

кровавой жилкой» [1, 78]. А проекция на языке психоанализа означает, «что это не я виноват, это они 

виноваты». Снятие вины за незавершенную или непройденную инициацию – также важная функция 

эмигрантского невротического стиля.  

Когда невозможно поступить как должно, выполнить предписания СуперЭго, человек попадает в 

психологический капкан, регрессию. Регрессии (психозу) можно противостоять, если наряду с функцией 

запрета в структуре личности формируется функция воображаемого, то есть представление о 

вариативности судьбы. Художественный вымысел как раз и существует для того, чтобы реализовать эту 

вариативность жизненных программ, эпистемалогическую вседозволенность, нейтрализующую 

невротизацию как следствие травмы эмиграции в судьбе.  

У снов – такие же функции. Поэтому «Сонник» Ильи Липковича, Стана Липовецкого и Игоря 

Манделя, является некой эскалацией разного рода властных дискурсов и их зеркальных, бессознательных 

противоположных проекций (в тексте фигурируют и китайцы, и Собчак) как компенсаторного фактора в 

ситуации незавершенной инициации.  

Герой-э/мигрант воспринимает актуальные культурные нормы в карнавальной инверсии, вплоть до 

полного их отрицания, которое обозначает, наоборот, начавшийся процесс их принятия. Универсальная 

функция карнавала - психологическая адаптации личности к социально экстремальным условиям, так как 

инверсия ролей приводит к психологической разрядке. Карнавализация – одические державинские 

мотивы в сочетании со знаменитыми рецептами выпивки и закуски Венички Ерофеева, тотальные ирония 

- «продавщица с признаками скоропортящейся красоты» [1, 27] и самоирония – «чтобы вы зря не 

выпускали поэтический пар, подставлю-ка я свое корытце» [1, 71], ерничанье Стана, стихи-комментарии 

Игоря Манделя в духе Дмитрия Пригова и «Ремонта Приборова» Бахыта Кенжеева и философские споры 

под Платона и Бродского Ильи Липковича – во всем этом и проявляется механизм адаптации эмигранта к 

грядущему состоянию нивелированной единицы нового социума, его негласному и неписанному 

социальному стандарту.  

Сон, обездвижение, становится как бы метафорой временной смерти инициируемого. Пристройка к 

претексту мировой культуры соответствует  стадиальности инициации, когда инициируемый как бы 

отправляется в «хтоническую мертвую зону», где «встречается» с душами предков, где время 

останавливается и собственно совершается подготовка к статусному рывку (социализации в стране 

эмиграции).  

Как следствие затруднительной межличностной коммуникации (одиночества, замкнутой среды 

общения, языкового барьера и т.д.) параллельно с временной десоциализацией у э/мигранта протекает и 

процесс десемиотизации, преобладание плана выражения над планом содержания. Отсюда в сборнике 

языковая эквилибристика стихотворных комментариев, например. Но фактически это означает процесс 

распада «старого» языка/мышления и конструирование «нового», выражающийся в создании речевых 

новообразований, нередко с затрудненным для понимания смыслом: «м/орфеология», «набоколюбы и 

кафкофилы», «наявуйно» и др. Это инициационное переназывание, «смутное воспоминание языка о его 

давно забытом изначальном состоянии» [6], восходящее к ситуации первотворения мира в 

инициационном процессе. Процесс игры в смыслообразование – это бессознательная проекция процесса 

социообразования, приоритетного для маргинала-эмигранта. 

Детабуизация телесности, актуализация физиологии, является также свидетельством семиотической 

деградации сферы коммуникации в период инициации героя-э/мигранта: лейтмотивные образы сборника 

снов этих трех авторов – «деньги и бабы». Причем денег мало, а с бабами «не получается», так как 

женщина в ситуации эмиграции - трансцендентное явление, она выступает в качестве главного приза уже 

прошедшим инициацию. Либидо карнавально связано с культурой (как желание и его ограничение), а 

секс - с деньгами («не допускает ли сам кошелек эротической интерпретации?») [1, 71], так как деньги на 

языке психоанализа обозначают нехватку любви. Кодированная сексуальная образность сна, выражает, 

прежде всего, претензии на повышенную конкурентноспособность э/мигранта-маргинала. 
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Источник всякого человеческого развития лежит в инстинкте конкуренции, являющейся 

изначальным двигателем коммуникации. В психоанализе установлена прямая зависимость между 

диалектикой преследования и гомосексуальным дискурсом, боязнью субъекта контроля над собой, 

фундаментальной в человеческой экзистенции, обостряющейся в инициационный период. Этот страх с 

сборнике снов олицетворяет образ скандально известного Эдички Лимонова. 

Инициационная (как бы снова подростковая) гиперсексуальность – это и реализация универсальной 

мифологемы трикстера, основная характеристика которого – постоянная смена масок, повышенная 

приспособляемость к среде. Для э/мигрантов, социальной протоплазмы, конкретный хронотоп размыт и 

как бы вообще не существует. «Лиминальные существа ни здесь, ни там, ни то, ни се; они - в 

промежутках между положениями, предписаниями» [7, 169] .  

Таким образом, можно сделать вывод, что «Сонник» Ильи Липковича, Стана Липовецкого и Игоря 

Манделя «Морфей и Орфей. И сном и духом: сновидения очевидцев и комментарии стихотворцев» с пока 

еще дремлющим рассказчиком - это своего рода строительный автотеррор, филологическая строительная 

жертва ради целостности личности э/мигранта, позволяющая пережить травматическую ситуацию еще 

незавершенного статусного перехода, попытка осмыслить и интерпретировать данный процесс ради 

доведения его до логического конца. Не случайно авторы, «сообразившие этот сборник на троих», 

выбрали самый востребованный жанр выражения бессознательных желаний и страхов  – серию снов, 

жанр сериала, основанного на ритуале перехода, транслирующего архетипические конвенциональные 

образные системы [8].  

С этим замечательным постмодернистским текстом легко работать литературоведу, так как 

самоанализ авторами уже сделан, «сквозные темы, которые волновали на протяжении всей писательской 

жизни» [1, 95], определены. Это «происхождение и гибель творческого сознания», «подавление 

свободы», «тема ущербного автора», «тема потустороннего». А главное, как и положено во сне/ 

бессознательном, — обнажена мотивация написания книги: 

 

«Тут важно все, и каждый штришок  

 Есть мой к бессмертию шажок...» [1, 49]. 
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М.О. Ҽуезов атындағы ҽдебиет жҽне ҿнер институты 

 Алматы қ., Қазақстан 

 
ҰЛТТЫҚ  ПОЭЗИЯДАҒЫ «МӘҢГІЛІК  ЕЛ»  АРХЕТИПІ  

 

Аңдатпа 

Ҽрбір ҧлт пен ҧлыс ҿзіндік кодын жоғалтпаған жағдайда толыҗҗанды ҧлт ретінде ҿмір сҥре алады. 

Җазіргі ҽдебиеттану ҧлттыҗ кодтың кҿркем шығармалардағы сипатын ғылыми тҧрғыдан зерделеуге жаңа 

серпінмен кірісті. Осыған дейін де Ҧлттың Болмысы ҽдебиет назарынан тыс җалмаған мҽңгілік таҗырып 

болатын. Осы орайда ҽдебиеттану саласы да жаһандыҗ ҽдебиеттегі җазаҗ ҽдебиетінің орны мен рҿлін 

ҧлттыҗ җҧндылыҗтар тҧрғысынан җарастырудың маңыздылығына баса назар аударып отыр. Басты 

бағытымыз – ҧлттыҗ рух пен ҧлттыҗ сананың кемелденуіне, ҧлттыҗ салт-дҽстҥріміз бен тілімізді, 

мҽдениетімізді саҗтауға, бағалауға ҥндейтін ҽдеби мҧраларымыздағы мҽңгілік ел болу идеясын сараптап, 

жаңа җырынан, жаңаша зерттеу ҽдістерімен ғылыми-теориялыҗ талдау нысанына айналдыру. Маҗалада 

кҿне тҥркі ескерткіштеріндегі, жыраулар поэзиясындағы ҽдеби архетиптердің кҿріністері җарастырылады. 

―Жерҧйыҗты іздеу‖, ―абыз җарт‖, ―жиһангездік‖ мотивтерінің ең ежелгі ҽдеби архетиптер ретінде ҽлеу-

меттік бҿлініс, җоғамдыҗ сананың ҿзгеруі нҽтижесінде тҥрленіп отыратындығы дҽлелденеді. Киелі 

жазбалар, Ежелгі Кҥлтегін, Тоныкҿк жазба ескерткіштері Асан җайғы, Бҧхар жырау поэзиясымен 

салыстырылып, архетиптің ҿзгермелі сипатҗа ие екендігін ежелгі мҽтіндер мен жыраулар поэзиясы 

негізінде жан-жаҗты талдау жасай отырып, оның ерекшеліктерін аныҗталып, талданады. 

Кілт сӛздер: ежелгі тҥркі поэзиясы, жыраулар поэзиясы, архетип, конвенция, ҧлттыҗ код.  
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THE ARCHTYPE  «ETERNAL COUNTRY» IN THE NATIONAL POETRY 

 

Abstract 

Every nation can live as a full-fledged nation when it does not lose its own cultural code. Modern Literary 

studies has given a new impetus to the scientific study of the nature of the national code in works of art. The fate of 

the nation has always been an eternal theme that continues from time immemorial and this is reflected in the 

literature. In this regard, literary criticism emphasizes the importance of considering the place and role of Kazakh 

literature in the world literature in terms of national values. Our main goal is to analyze the idea of becoming an 

eternal nation in our literary heritage, calling for the improvement of the national spirit and national consciousness, 

national traditions and language, the preservation of our culture to make the object of scientific and theoretical 

analysis with new methods of research.The article deals with the manifestations of literary archetypes in ancient 

Turkic monuments, Zhirau poetry. It is proved that the motives of ―search of the promised land‖, ―elder sage‖, 

―wanderer‖ as the oldest literary archetypes are transformed as a result of social division and change of public 

consciousness. Comparing the ancient religious and literary monuments of Kultegin, Tonikok with the poetry of 

Asan Kaigi, Bukhar Zhyrau, the features of the archetype are revealed with the help of a comprehensive analysis. 

Key words: The Ancient Turkic poetry, Zhirau poetry, archetype, convention, national code.  
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АРХЕТИП «ВЕЧНАЯ СТРАНА» В НАЦИОНАЛЬНОЙ  ПОЭЗИИ 

 

Аннотация 

Каждая нация может жить как полноценная нация, когда не теряет собственного культурного кода. 

Современная литературная критика придала новый импульс научному изучению природы национального 

кода в художественных произведениях. Судьба нации всегда была вечной темой, которая продолжается 
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испокон веков  и это отражается в литературе. В связи с этим литературоведение подчеркивает важность 

рассмотрения места и роли казахской литературы в мировой литературе с точки зрения национальных 

ценностей. Наша главная цель ˗˗ проанализировать идею становления вечной нации в нашем литератур-

ном наследии, призывающую к совершенствованию национального духа и национального самосознания, 

национальных традиций и языка, сохранению нашей культуры сделать объектом научно-теоретического 

анализа с новыми методами исследования. В статье рассматриваются проявления литературных 

архетипов в древнетюркских памятниках, поэзии жырау. Доказано, что мотивы ―поиска земли 

обетованных‖, ―старец мудрец‖, ―странник‖ как древнейшие литературные архетипы трансформируются 

в результате социального разделения и изменения общественного сознания. Сравнивая древних 

религиозных и литературных памятников Культегин, Тоникок с поэзией Асан кайгы, Бухар жырау, 

выявляются особенности архетипа с помощью всестороннего анализа. 

Ключевые слова: древнетюркская поэзия, поэзия жырау, архетип, конвенция, национальный код. 

 

Кіріспе. Адамзат баласы жаралғалы оның ҿмірін мазмҧнды етіп келе жатҗан ҧрпаҗтар сабаҗтастығы 

деген җҧбылыс екеніне тҽнті боласың. Бҧл сабаҗтастыҗтың аясы бабаларынан мирасҗа җалған сыртҗы 

материалдыҗ җҧндылыҗтардан бҿлек, ішкі рухани мҧраны да җамтиды. Рухани мҧра атадан балаға сҿз 

җҧдіретімен, сезім лебімен дарыса, кейде бҧл сабаҗтастыҗ ғажап та тылсым жағдайда кҿрініс беріп 

отыратындығына куҽ боламыз. Бҧл тылсымды жаратылыстану ғылымы генетикалыҗ код арҗылы 

тҥсіндіреді. Адам геніндегі аҗпараттардың ҧрпаҗтан-ҧрпаҗҗа тасымалдануы жалпыадамзаттыҗ жҽне 

ҧлттыҗ җасиет пен җҧндылыҗтардың саҗталуына кепіл болады екен. Бҧл сабаҗтастыҗ мҽселесін ҽрбір 

ғылым саласы тҥрлі тҧрғыдан җарастырып, ҿзінше ат беріп, айдар тағып, талдап зерттейді. Тҥйсінсек те 

тҥсінуіміз җиын бҧл җҧбылыстарды австриялыҗ ғалым-психоаналитик К.Г. Юнг архетиптер (тҥпсана) 

арҗылы зерделеуге тырысады. К.Г. Юнг архетиптерді тҥрлі җырынан тҥсіндіре келе, оның басты сипаты 

ретінде адамзат баласының басынан ҿткерген тҽжірибелерінің җайталанып отыратындығын атайды. 

Сонымен җатар ғалым архетиптердің жалпы адамзатҗа ортаҗтығымен җатар оның ҥнемі ҽрекет ҥстінде 

болатындығын: ―Архетип, разумеется, всегда и везде находится в действии <…> Архетип… есть 

динамический образ‖ [1., 129]. К важным чертам архетипа может быть отнесена не только его динамич-

ность, но и его всеобщность: ―Единственное, что является общим – это проявление определенных 

архетипов‖ [1, 129], – деп тҧжырымдайды 

Жалпыадамзаттың рухының кҿшіп отыратындығын дҽлелдеген байыпты зерттеулерден соң, ―ал 

ҧлттар мен ҧлыстардың ҿзіндік ерекшеліктерінің жоғалмауына җандай дҽлел бар‖ деген сҧраҗтар 

мазалауы аныҗ. Осы тҧста архетиптердің ҥнемі ҽрекет ҥстінде, даму ҥдерісінде болатындығын ескерсек, 

адам баласына ортаҗ архетиптердің тҥрлі ҧлттың ділімен астасып, талайлы тағдырымен жымдасып 

кҿрініс береді деп болжам айтуға болады. Мҧндай архетиптер Адам атадан бері саҗталып, кҥні бҥгінге 

дейін җайталанып, маңызын жоймаған җҧндылыҗтар десек те, оның ҽрбір ҧлттың болмысындағы 

кҿрінісінде белгілі бір ҧлттың  коды саҗталатыны белгілі.  

 Поэзияда тҥрлі тарихи кезеңге жататын шығармаларда саҗталған архетиптерді жҽне олардың ҿзге 

халыҗтар ҽдебиетіндегі кҿріністерін теориялыҗ тҧрғыдан талдап тҥсіндіруде салыстырмалы-тарихи ҽдіс 

пайдаланылды. 

Әдебиеттанулық талдау. Адамның тарихи кезең мен саяси-ҽлеуметтік ортасына, тҧрмыс-тіршілігіне 

байланысты туындаған җҧндылыҗтарды жҽне соған сҽйкес таҗырыптарды ҽлемдегі кез-келген ҧлт пен 

ҧлысҗа тҽн ҽдебиеттегі архетиптерден кездестіре алсаҗ, ал саналы тҥрде айҗындалған ҧлттыҗ җҧндылыҗ-

тарды җамтитын мҽңгілік таҗырыптар дҽстҥрлі келісілген конвенция арҗылы кҿрініс табады. Код ҧғымына 

семиотикалыҗ тҧрғыдан келсек, орыс ҽдебиеттанушысы И.Ильин: ―Совокупность правил или ограни-

чений, обеспечивающих функционирование речевой деятельности естественного языка или какой-либо 

знаковой системы: иными словами, код обеспечивает коммуникацию. Для этого он должен быть 

понятным для всех участников коммуникативного процесса и поэтому согласно общепринятой точке 

зрения носит конвенциональный характер‖ "(Ильин, 2001:107), – деген аныҗтама береді. Яғни код тілде 

ҿрнектелген немесе җандай да бір таңбамен берілген җарым-җатынас җҧралы ретінде жалпыға тҥсінікті 

болуы шарт. Ал ҧлттыҗ кодтың коммуникативтік ерекшелігі жалпы ҧлт санасы мен бейсанасы арҗылы 

орныҗҗан архетиптерді бір ҧлттың бір кісідей ҧғына алуында жатыр, яғни ҧлттыҗ ерекшеліктерге байла-

нысты архетиптер конвенционалды сипатҗа ие болады. Сонымен җатар ҽдебиеттегі архетиптер, яғни 

тҥпсана,  сан ғасырлар бойғы ҽдебиеттің, фольклордың негізгі тінін җҧрайтын җайта-җайта җайталанып 

келетін сюжеттер, образдар жҽне мотивтер арҗылы жанданып отырады. Фольклордан бастау алып, кҥні 

бҥгінге дейінгі ҽдебиетте жалғасын тауып отырған ―жерҧйыҗты іздеу‖, ―абыз җарт‖, ―жиһангездік‖ – ең 
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ежелгі архетиптердің бірі. Бҧл архетиптерді діни мҽтіндерден, тҥрлі халыҗтардың тҥрлі кезеңдердегі 

шығармаларынан кҿптеп кездестіруге болады. Бастапҗыда ҧжымдасып ҿмір кешкен адамзат җауымдас-

тығының табиғи апаттан, жауларынан саҗтап җалатын жҽне шарушылығына җолайлы жерді іздеу 

маҗсаты, җоғамдыҗ сананың ҿсу-жетілуі барысында ―мҽңгілік ел болу‖ сынды ҥлкен концептке ҧласты. 

Ал осы концепті ҧрпаҗтан-ҧрпаҗҗа жеткізуші басты тҧлға, ҽдеби образ – абыз җарт, аҗылман җария. Бҧл 

образ халыҗ шығармашылығында, мифтерінде, киелі жазбаларында тҥрлі нҧсҗада ҿзгеріп отырады.  

―Жерҧйыҗты іздеу‖, ―абыз җарт", ―жиһангездік‖ мотивтерінің алғашҗысы ретінде ҽлемдегі барлыҗ 

дерлік халыҗтың нанымына ортаҗ Адам ата җиссасын [2, 16-30] атауға болады. Жаннаттан җуылған Адам 

атаның жер бетіндегі сапарын тек ҿзі ғана емес, ҧрпағының да жаннаттыҗ болуы ҥшін, Жаратушының 

ҽмірін жеткізуі жоғарыда аталған ҥш архетиптің алғашҗы нҧсҗаларына жатҗызуға болады. Архетиптің 

нҧсҗалану ҥдерісіне Мҧса пайғамбардың баянынан  мысал келтіруге болады. Мҧндағы ―жерҧйыҗ‖, 

―жаннат‖ мотиві Жаратушы тарапынан ―уҽде етілген жерге‖ айналады. Енді Мен халҗымды мысырлыҗ-

тардың җол астынан азат ету ҥшін кҿктен тҥстім. Оларды сол елден алып шыгып, җанахандыҗтар, хеттік-

тер, аморлыҗтар, перездіктер, хевтіктер мен ебустіктер мекендеген, жері шҧрайлы, кең-байтаҗ, ағы мен 

балы мол елге бастап алып барамын (Киелі кітап, 2000:119). Мҧса пайғамбар бҧл мекенді іздеп ҥмбетімен 

җырыҗ жыл сапар шегеді. Бҧл архетиптердің арасында мезгіл-мекендік алшаҗтыҗтың болуына җарамастан 

җайта жандануы ҥдерісінің болатынының айғағы. Бҧл архетиптер біздің кҿне жҽдігерлерімізден бастап 

бҥгінгі ҽдеби мҧраларымызға дейін жиі җайталанып отырады.  

―Кҥлтегін‖ жырының мына бір тҧсына назар аударсаҗ: ―Ӛтҥкен җойнауында отырсаң, Мәңгі 

елдігіңді саҗтайсың сен (Ҿтҥкен йыш олурсар, Беңгі ел тута олуртачы сен)‖ (Жолдасбеков, 1990:45), – 

деп ер тҥріктің ҧрпағына іргесін берік етуді аманаттап отыр емес пе?!   

Тасҗа җашалып, ҧрпаҗҗа аманатталған тарихи жҽдігердің ҿзінің ғана емес, берер тағылымының да сан 

ғасырды кҿктей ҿтіп, кҿптеген туындылардың бойында җайта жандануы жалпы адам баласының геніндегі 

ҿзін-ҿзі саҗтауға деген аҗпараттың, яғни архетиптің халыҗтың шығармашылығында бой кҿрсетіп отыр-

ғандығының белгісі. Ал алмағайып җатыгез заманда ҿзін-ҿзі саҗтаудың басты амалы – җорғану. 

Жаугершілік заманда ата-бабасының сҥйегі жерленген ҧлтараҗтай жер ҥшін, ата-мекені ҥшін кҥресу, 

саҗтап җалу басты миссия болатын. Ежелгі тҥркі жҧртында мҽңгілік ел болу мҧраты ғажап мекен 

Ергенеконді (Ӛтукен) мекен еткен тҥркінің жалғыз тҧяғының да кеудесінде маздап ҿшпегенге ҧҗсайды. 

Ғалымдар тарапынан поэзиялыҗ туынды ретінде мойындалған бҧл ҽдеби ескерткіштің авторы, ҿз 

дҽуірінің кҿрнекті җоғам җайраткері, аса дарынды аҗыны Иоллығ тегін. Ескерткіштегі Кҥлтегіннің тізеліні 

бҥктіріп, бастыны еңкейтіп, мамыражай, җой ҥстіне бозторғай жҧмыртҗалайтын бейбітшілік орнатуы, 

халҗының ғажап мекенде ҿмір сҥруі сынды мотивтер Кҥлтегін, Тоныкҿк жырларынан бастап, мҽңгілік 

ҿмір іздеген Җорҗыт дастанында, Жерұйықты арман еткен Асан Җайғы жырларында да кҿрініс тапҗан. 

Мысалы: 

  

Ел җамы ҥшін хан екем, 

Осы болды халыҗ ҥшін,  

Кҿзіме сҽуле кҿрінген. 

Мына жаҗта бір жер бар. 

Җыстан малы кҥйзелмей, 

Җҧба жонда жатады. 

Жаҗыннан шығып кҥндері, 

Җысы ҿте жайлы жер, 

Дей алмаймын сол жерде,  

Ешкі майы җатады  

(Җазаҗстан ғылым академиясы кітапханасының җоры), – деп 

 

Асан җайғы бабамыздың халҗына җҧтты җоныс іздеп, жер шолуы Кҥлтегін жырымен ҥндесіп 

жатҗандығы, бір җарағанда җарапайым җайталау ҥдерісіне ҧҗсағанымен, бҧл җайталанулардың ежелгі 

ҽдебиетімізден бері җарай сан ғасырлыҗ жібі ҥзілмей келе жатҗан желілерін феномен демеске уҽж жоҗ.  

Мҧндағы «жиһанкездік», «жерҧйыҗты іздеу» мотивтері айҗын кҿрініс тапса, «абыз җарт» мотивін 

жыраудың жырды І жаҗтан баяндауынан аңғарамыз. Дегенмен, жырдың бірінші жаҗтан баяндалуы оның 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B%D2%93_%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
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жас ерекшелігін наҗты бере алмағанымен, бҧл тҧста бізге ел аузындағы жыраулар туралы аңыздар 

кҿмекке келеді.  

Осы орайда ҽдебиеттанушы Ҿ.Ҽбдиманҧлының: ―Кҥлтегін‖ жҽдігерінің җҧдірет кҥші – оның Елдік 

пен Ерліктің ҧлы дастаны болуында. Ол сан ғасыр бойы ҧрпаҗ кҿзінен таса болғанымен, гендік жадыда 

жатталып, межелі мезетте жан тебіренісінің тереңінен җайнап шыҗҗан жырлардың болмысынан талай рет 

бой кҿрсетіп, бейнелі сҿздің җуатын арттырғанына еш кҥмҽн жоҗ‖ [2, 102], – деген пікірі ойымызды 

җуаттай тҥседі. Осы орайда аталмыш архетиптер арҗылы берілетін мазмҧнның конвенционалдыҗ сипаты 

артып, белгілі дҽрежеде ҧлттың кодына айналғандығын бағамдаймыз. 

Осы аңсар ХҤІІІ ғасырда Бҧҗар жырау шығармаларында җайта жанданады: 

 

Жаулыҗ жолын сҥймеңіз, 

Мынау жалған сҧм дҥние 

Ҿтпей җалмас демеңіз... 

Сырдария суынан 

Кҿлденең кесіп ҿтіңіз, 

Ҥш  жыл малды ту ҧстап, 

Жиделібайсын жетіңіз, 

Кісісі жҥзге келмей ҿлмеген, 

Җойлары екі рет җоздаған, 

Җатын-бала җамы ҥшін, 

Солай таман кетіңіз! [3, 93]. 

 

Жоғарыда берілген жыр-толғаулардан ―абыз җарт‖ архетипінің жетіле тҥскен формаларын кҿруге 

болады. Жыраулардың жыршылдыҗ җана емес ҽлеуметтің кҿкейіндегісін тҥйіндеп айтар, елдің ҧйытҗысы 

бола білген азаматтыҗ позициясы да айҗын аңғарылады. Елдің елдігін саҗтау оған тҽн болмысты саҗтау 

җашанда тарихи оҗиғалардың фонында кҥшейе тҥсетіні белгілі. Осы тҧста ежелгі аҗын-жыраулар 

аҗындығымен җоса, елдің тіршілік-тынысы мен билеушінің арасындағы дҽнекерлік, җайраткерлік җызмет 

атҗарған. Халыҗтың мҧңы мен мҧҗтажын билікке, ханының ҧстанған саясатын елге жеткізуші, таратушы, 

җолдаушы да болған. Азуын айға білеген билеушінің җатесін тҥзеп тоҗтамды сҿз айта білген, җараша 

халыҗты сҿзіне ертіп ҧйыта білген шығармашылыҗ тҧлғалардың бітімгерлік тҧлғасына җоса, ҧлттың 

негізгі тінін җҧрайтын рухани, мҽдени жҽне материалдыҗ җҧндылыҗтарға елдің ҧдайы назарын аудартып 

отырған. Оны кҿздің җарашығындай саҗтап болашаҗ ҧрпаҗҗа аманаттауға орасан зор ҥлес җосҗан. Мҧндай 

ҽрі шығармашылыҗ, ҽрі җоғамдыҗ-ҽлеуметтік һҽм саяси җызметтерді җоса атҗаратын жыраулыҗ дҽстҥр 

тҥркіден җазаҗҗа мирас болған.  

Олай дейтініміз җытай деректері бойынша 716 жылы тасҗа җашалған ―Тоныкҿк‖ жырында оның ҥш 

җағанға кеңесші уҽзір болғандығы айтылады: 

 

Кҿкірегім 

Аяҗ баспаған таудай 

Ҿр еді. 

Тҽңір берген білігім 

Тасыған судай мол еді. 

Ҿзім-аҗ 

Җаған болайын дедім. 

Ҿзім-аҗ 

Җамал болайын дедім. 

Ілтеріс җағанның 

Аҗылы да мен болдым, 

Жаҗыны да мен болдым.  

 

Жалпы тҥркінің тҿлтума дастанынан бері җарай талай ғасыр ҿтсе де кҥні бҥгінгі аҗындыҗ дҽстҥрде 

Җағанның аҗылман кеңесшісі Тоныкҿк ел билеуде ханы мен халҗына дҽнекер болса, жорыҗта бірге 

жортар ҥзеңгілес жолдасы болады. Иісі тҥркіге ортаҗ дҽстҥрдің Сыпыра жырау заманында да саҗтал-

ғанын ―Шаджарат-ал-ҽт-тҥрік‖ (―Тҥріктер шежіресі‖) сынды жҽдігеріміздің мҽтінінен кездестіреміз. Ҧлыҗ 
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жыршы, шамамен ХІV ғасырда ҿмір сҥрді делінетін ноғай-җазаҗҗа ортаҗ Сҧғылтайҧлы Сыпыра 

жыраудың ҿз заманында елдің бҥтіндігін саҗтауға җосҗан ерен ҥлесі, җайраткерлігі аталған еңбекте айҗын 

беріледі.  

Җазаҗ жыраулары поэзиясының басты ҧстанымы болған азаматтыҗ позиция XV ғасырдағы 

Асанҗайғының Ҽз-Жҽнібек ханға айтҗаны мен XVІІІ ғасырда Бҧҗардың Абылай ханға айтҗан толғау-

ларында принциптік ҽрі кҿркемдік тҽсіл жағынан, сонымен җатар тҥр мен мазмҧндыҗ жағынан кҿрініс 

береді. Ҽдебиет зерттеушісі Ҽ.Дербісҽлин бҧл сабаҗтастыҗты табиғи ҽрі кҿркемдік заңдылыҗ  ретінде: 

―Бҧл толғаулардың арасындағы туыстыҗ ҿз алдына. Бҧның бірі жыраулыҗ форманың  ауыз ҽдебиетінен 

алғашҗы бҿліну тҧсын білдірсе, екіншісі – бірнеше ғасыр бойы дами отырып, ҿзінің биік белесіне 

кҿтерілгенінің белгісі. Осы тҽрізді кҿріністердің җайсысы да сҿз болып отырған кезең поэзияның бір 

кҿркемдік арнада ҿмір сҥргенінің, сонымен җатар іштей ҿзара тҧтастыҗ, жалғастыҗ, жҥйелілік пен 

дамығандығының дҽлелі‖ [4, 47], – деп бағалайды.  

Қорытынды. Тҥйіндей айтҗанда, ҧлттыҗ поэзиямыздағы ―Жерҧйыҗты іздеу‖, ―абыз җарт", ―жиһан-

гездік‖ сынды мотивтерді кҿне мҽтіндермен салыстыра зерттеу арҗылы К.Г. Юнг архетиптерінің жалпы 

адамзат ҽдебиетінде орын алатындығына тағы да кҿз жеткіздік. Осыған җоса белгілі ҧлттың ҽдебиетінде 

тарихи-саяси һҽм ҽлеуметтік жағдайларға орай аталмыш архетиптердің ҧлттыҗ реңкі басым кҿрініс 

тауып, конвенционалдыҗ сипатҗа ие болатындағы айҗындалды.  

Җазіргі кезеңде ҿркениеттер тоғысып, мҽдениеттер ыҗпалдастығы кҿз ілеспес жылдамдыҗпен жҥзеге 

асып отырған тҧста бҧл таҗырыптың ҿзектілігі артпаса кеми җойған жоҗ деп білеміз. Ҽрбір мҽселенің 

пісіп жетілетін, җажеттілікке айналатын тҧсы болатыны секілді, ҧлт зиялыларының кҿкейінде жҥрген 

ойдың лыҗсып җайта жандануына жаһандану дҽуіріндегі ҧлттыҗ җҧндылыҗтардың жҧтылып бара 

жатҗандығы тҥрткі болды. Беймҽлім заманаға җадам басҗан ҧлтымыздың ҿзге мҽдениет пен болмысты 

җабылдауда ҿзіне тҽн җҧндылыҗтар жҥйесіне сҽйкестендіре сіңірудің, сан ғасырлар бойы җанымыз бен 

жанымызда саҗталып, бабаларымыздан мҧра болған ҧлттыҗ кодымыздың кҿмескі тартпауының кепілі сол 

ҧлттың сҿз ҿнері. Сондыҗтан ―Мҽңгілік Ел‖ җазаҗ халҗының һҽм ҽдебиетінің мҽңгілік таҗырыбы болып 

җала бермек. Сҿз ҿнеріндегі бҧл таҗырып, бҥгінгі ҽдебиеттану ғылымының талабына сай ҽлі сан җырынан 

зерттеуді җажет ететін мҽселе деп білеміз. 
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«МЫҢ БІР ТҮН» ЕРТЕГІСІНІҢ ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ КӨРІНІСІ  
 

Аңдатпа 
Маҗалада араб ҽдебитінің жауһары болып табылатын «Мың бір тҥн» ертегісінің ХІХ ғасырдағы җазаҗ 

ҽдебиетін ыҗпалы туралы айтылады. Ондағы араб сҿздерінің аудармасы беріліп, олардың мағынасына 
автор тарапынан талдау жасалды. Араб ҽдебиеті шығыстағы ең бай, ҽлемдегі ең кҿне ҽдебиеттердің бірі 
болып саналады. Араб ҽдебиетінің алғашҗы жанры поэзия, оның мазмҧны ислам дінінің негізін җалаушы 
Мҧхаммед пайғамбардың ҿсиет, насихат сҿздері, яғни хадистер мен діни аңыздар. Арабтың «Мың бір 
тҥн» ертегісі баршамызға бала кезімізден танымал болған. Араб ҽдебиетінің «Мың бір тҥн», «Калила мен 
Димна», «Антараның ерлік істері», «Лҽйлі-Мҽжнҥн» жҽне т.б. шоҗтығы биік шығармаларының бірі 
болып табылады. Араб классикалыҗ дҥниелерінің желісі мен сюжеттерінің негізінде ХІХ ғасырда җазаҗ 
кітаби аҗындары ҿз шығармаларында араб шығармаларының кейбір кейіпкерлерін, хикаяларын салыс-
тырулар арҗылы немесе назирашылдыҗ ҥлгіде жырлаған. Араб ҽдебиеті мен мҽдениеті – җазаҗ ҽдебиеті-
нің рухни дҥниесіне, яғни ҧлттыҗ ҽдебиетімізге соның ішінде, кітаби аҗындар шығармашылығына 
тигізген ыҗпалы зор. Араб мҽдениетімен бірге, араб тілі мен ислам діні, сол арҗылы дамыған араб 
классикалыҗ ҽдебиетінің ыҗпалы җазаҗ кітаби аҗындар шығармаларының дамуына ҽсер еткен. Тамыры 
терең җазаҗ халҗының ҽдебиеті мен мҽдениеті, дҽстҥрі мен дҥниетанымы Шығыс елдерінің, соның ішінде 
араб ҽдебиетімен рухани тығыз байланыста болған. 

Кілт сӛздер: ХІХ ғасыр,  ертегі, мың бір тҥн, дастан, нҽзира жанры. 
 

E.S. Seysenbieva
1
,  K.K. Madibyeva

1
,  

1
Kazakh state women‘s teacher training university, Almaty, Kazakhstan 

 
INFLUENCE OF A FAIRY TALE "THOUSAND ONE NIGHT" ON KAZAKH LITERATURE  

IN THE XIX CENTURY 
 

Abstract 
The article speaks about the influence of Kazakh literature of the XIX century fairy tale "one Thousand and 

one nights", which is a masterpiece of the Arabic language. It gives a translation of Arabic words, their meaning, 
analysis by the author. Arabic literature is one of the richest in the East, the oldest in the world. The first genre of 
Arabic literature is poetry, its content is the commandment, the propaganda words of the prophet Muhammad-
hadiths and religious legends. "One thousand and one nights" Arabic fairy tale has become popular for all of us 
since childhood. He was one of the outstanding works of Arabic literature "one Thousand and one nights", "Kalila 
and Dimna", "Heroic deeds of Antara", "layli-Mazhnun", etc. based on the lines and plots of the Arab classical 
world in the century, Kazakh book poets sang in their works by comparing some of the heroes, the history of Arab 
works or in a naziratelny image. Along with Arabic culture, the Arabic language and the religion of Islam, as well 
as the influence of developed Arabic classical literature influenced the development of the works of Kazakh poets. 
Literature and culture, traditions and Outlook of the Kazakh people with deep roots are closely interrelated with 
the Arabic literature of the East, including Arabic. 

Keywords: XIX century, fairy tale, thousand and one nights, poem, fairy-tale genre. 
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ВЛИЯНИЕ СКАЗКИ «ТЫСЯЧА ОДНА НОЧЬ» НА КАЗАХСКУЮ ЛИТЕРАТУРЫ В ХІХ ВЕКА 

 
Аннотация 

В статье говорится о влиянии казахской литературы ХІХ века сказки «Тысяча одна ночь», 
являющейся шедевром арабского языка. В нем даны перевод арабских слов, их смысла, анализ со 
стороны автора. Арабская литература является одной из самых богатых на востоке, древнейших в мире. 
Первым жанром арабской литературы является поэзия, ее содержание является заповедь, агитационные 
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слова пророка Мухаммеда-хадисы и религиозные легенды. «Тысяча одна ночь» арабская сказка стала 
популярной для всех нас с детства. Он был одним из выдающихся произведений арабской литературы 
«Тысяча одной ночи», «Калила и Димна», «Героические дела Антары», «Ляйли-Мажнун» и др. На основе 
линии и сюжетов арабского классического мира в ХІХ веке казахские книжные поэты воспевали в своих 
произведениях посредством сравнения некоторых героев, истории арабских произведений или в 
назирательном образе. Наряду с арабской культурой, арабский язык и религия ислам, а также влияние 
развитой арабской классической литературы повлияли на развитие произведений казахских поэтов. 
Литература и культура, традиции и мировоззрение казахского народа с глубокими корнями тесно 
взаимосвязаны с арабской литературой стран Востока, в том числе и арабской. 

Ключевые слова: XIX век, сказка, тысяча одна ночь, поэма, сказочный жанр. 

 

Кіріспе. Шығыс әдебиетінің қазақ әдебиетіне ықпалы 

Ҽрбір халыҗтың ҿзінің ертеден келе жатҗан діни ҧғымдары мен ескі наным-сенімдері бар. Җазаҗ 

халының осындай ҧғымдары мен нанымдар Шоҗан Уҽлихановтың пікірінше, шамандыҗ дҽуірінде, яғни 

кҿп җҧдайға сыйынған кезде пайда болған. VІІІ ғасырда җазаҗ жерінде Ислам діні мен оның шарттары 

таралған кезден бастап җазаҗ халыҗ ауыз ҽдебиетінде діни ҧғымдарды кҿрсететін жаңа тың шығармалар 

жазылды. Бҧл шығармаларда Ислам дінін таратҗан Мҧхаммед пайғамбардың ҿмірі мен хадистері жайлы 

айтылады. Біздің бҧл тҧжырымдарымыз дҽлелді болу ҥшін ғалым Х.Досмҧхамедҧлының пікірін келтірсек 

болады: «Діни ҽдебиетте ислам дінінің негізі, шариаттың талаптары мен ережелері, тозаҗтың азабы, 

жҧмаҗтың рахаты мен баҗилыҗ ҿмірдің басҗа да суреттері сипатталады. Бҧл ҽдебиетте Мҧхаммед мен 

оның сахабаларының ҿмір жолы маңызды орын алады. Җазаҗ ҽдебиеті діни миссионерлік ҽдебиеттің 

жалғасын араб-парсы ҽдебиетінен алған. Бҧл ең алдымен еліктеу, аударма жҽне ҽртҥрлі араб пен парсы-

ның «Мың бір тҥн», «Шахнаме» жҽне т.б. сияҗты аңыз-ертегілерін поэтикалыҗ тҧрғыда айту арҗылы 

жалғасын табуда» [1, 151] 

Җазаҗ халыҗ ауыз ҽдебиетінде шығарманың желісі шығыстан келген сҥйіспеншілік пен махаббатты 

жырлаған хикаялары да бар. Олардың ішінде җазаҗ ауыз ҽдебиетінде танымалдары: «Мың бір тҥн», 

«Лҽйлі-Мҽжнҥн», «Таһир-Зуһра», «Бозжігіт», «Жҥсіп-Зылиха», «Антараның ерлік істері» жҽне т.б. Бҧл 

шығармалар шығыстың атаҗты классик аҗындары жырлаған жҽне халыҗ романы болып кеткен кҿпке 

ортаҗ таҗырыбы бар шығармалар болып есептеледі.  

Жоғарыда аталған шығармалар біздің бҥгінгі заманымызға жеткенше кҿптеген ҿзгерістерге тҥскен. 

Оның ең басты себебі аҗындар шығыс елдерінде жырланған шығармаларды җазаҗ жеріне, тіліне, ҽдебиеті-

не ҧҗсастырып җайта ҿңдеп, жырлаған. Ал, бҧл дҽстҥр Шығыста ертеден җалыптасҗан дҽстҥр, яғни бір 

аҗынның жырлаған таҗырыбын жҽне бір аҗынның жырлауы, җайта ҽңгімелеуі ол кҿптеп кездеседі. Демек, 

араб-җазаҗ ауыз ҽдебиеті мен мҽдениетінің байланысы, җарым-җатынасы ертеректе басталған деп айтсаҗ 

җателеспейміз.  

Олай деп айтатынымыз, «Мың бір тҥн» ертегісі җазаҗ ҽдебиетіне араб ҽдебиеті арҗылы жырланып 

енген. Җазаҗ ауыз ҽдебиетінде араб ҽдебиетінен енген ертеден ауызша айтылып, жырланып келе жатҗан 

діни җисса-дастандар: «Сейфҥл-Мҽлік», «Бҽдіғҧл-Жамал», «Сейітбаттал җазы», «Ахуал җиямет», «Җисами 

Ғабдҥлмҽлік», «Мҧхаммед пайғамбардың туылуы мен есеюі», «Бҽдел җажы», «Җисса җырыҗ уҽзір», 

«Атымтай хикаясы», «Җамару-заман», «Назым сияр Шариф», «Ғашыҗ уа мағшуҗ», «Ораҗ-Кҥлше хикая-

сы», «Жҥсіп-Зылиха», «Шҽкір-Шҽкірат» жҽне т.б. ерлік жҽне ғашыҗтыҗ, дін ҥшін кҥрес, уағыз ретінде 

жырланатын жыр ҥлгілері.  

Шығыстанушы ғалым И.М. Фильштинский: «Біздің кҿбіміз Орта ғасырдағы Шығыс ҽдебиетінің 

тынысын бала кезімізден җиял-ғажайып «Мың бір тҥн» ертегісі арҗылы сезіндік. Ҿмір бойы санамызда 

таңғажайып Ирак пен Египет җалалары, мың бҧралған бишілермен безендірілген сарай мен мешіттер, 

тҥнгі Бағдадтан шытырман іздеген халиф Харун ар-Рашидтің жҧмбаҗ бейнесі, шығыстың кҥрделі 

ҿрнектері саҗталып җалды» [3, 3] – дегендей араб ҽдебиеті ҽсіресе «Мың бір тҥн» ертегісімен баршамызға 

бала кезімізден танымал болған. «Мың бір тҥн», «Калила мен Димна», «Антараның ерлік істері», «Лҽйлі-

Мҽжнҥн» жҽне т.б. араб ҽдебиетінің шоҗтығы биік шығармаларының бірі болып табылады.  

Дастан жанрының пайда болып, җалыптасып, дамуында шығыс фольклоры мен ҽдебиетінің ҽсері 

орасан зор болды. Басҗа кҿптеген аҗын-жыршылар да ҿз шығармаларында шығыс ҽдебиетіне кҿп кҿңіл 

бҿліп отырды. Бҧл жағдайда «нҽзира» дҽстҥрі ҥлкен рҿл атҗарды. Ол дҽстҥрдің негізгі принципі – бір 

халыҗҗа кең тараған таҗырып пен сюжетті екінші халыҗта ҿзінше жырлау. Осы дҽстҥр Орта Азия, Иран 

жҽне Таяу Шығыс халыҗтары ҽдебиетінде орта ғасырларда кеңінен таралды.  
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Шығыс сюжетіне җҧрылған җазаҗ җисса-дастандары халыҗтар арасындағы ҽдеби-мҽдени байланыс-

тың куҽсі. Оған җызығушылыҗ ең алдымен басҗа халыҗты тҥсініп, ҧғуға тырысудан туса, сонымен бірге 

җазаҗ халҗын сол сюжеттердің сан җилылығы, этно-географиялыҗ, тарихи-мифтік материалдардың кҿптігі 

баурап алды.  

Белгілі ғалым А.Җыраубаева «Шығыстыҗ җисса-дастандар» еңбегінде  «Мың бір тҥн» ертегісінің ҥш 

жҥйесін атап ҿткен болатын: 

1. Индия сюжеттерінің элементі айҗын кҿрінетін парсының «Мың ертегісінің» негізінде Х ғасырдың 

маңайында тҥзіле бастасуы; 

2. Х-ХІІ ғасырларда Бағдат тҿңірегінде тараған ҽңгімелердің жинаҗталуы; 

3. ХІ-ғасырдан бастап, ХІІІ-ХІV ғасырларға дейін Египетте шығарылған ҽңгімелермен, ХV-ХVІІІ 

ғасырларда толыҗ нҧсҗасының җалыптасуы [5,7]. 

«Мың бір тҥн» ертегісінің желісі осы аталған мың жылға жуыҗ уаҗыт аралығында бірнеше рет 

толыҗтырылып, кҿптеген ҽңгімелер җосылған ғаламат шығарма. Ертегі желісінің ҽсіресе шығыс елдерінде 

кеңінен тараған тҥрі ол ғашыҗтыҗ оҗиғалары. Ғашыҗтыҗ оҗиғалардың желісі кҿбінесе бҧрын естімеген, 

алыс елдің патшасының җызына, ханзада немесе ханшайымның бірін-бірі кҿрмей сырттай ғашыҗ болудан 

җҧрылады. Сондай ғашыҗтыҗ оҗиға желісіне җҧрылған җисса-дастанның бірі «Җисами Жиһаншаһ 

Тамҧзшаһҧғылы». Аҗыт Ҥлімжіҧлы бҧл дастанды җара ҿлең тҥрінде жазған. 

Ғалым М.Ҽуезовтің җисса-дастандар туралы айтҗан мынандай җҧнды пікірін мысалға келтірсек: 

«...Дін ҿлеңдерін, җыссаларды алсаҗ, кҿбінің сарыны шеттікі болудан басҗа, мазмҧндары да тҥгелімен 

мҧсылман ғаламынан келген кҿшпелі, җыдырма ҽңгімелер. Сондыҗтан оларды тексеріп, ҧғынып тҥсіну 

ҥшін, жалғыз ғана җазаҗ топырағындағы кҿлеңкесіне җарап тон пішу керек емес, ҽрҗайсысын тудырған 

жағдай мен себепті ҽуелі шыҗҗан ҧясынан бастап ҧғыну керек» [2,10]. 

Бҧл жерде академик М.Ҽуезовтің айтпаҗ ойы діни, ғашыҗтыҗ җисса-дастандардың тҥпнҧсҗасы араб 

ҽдебиеті мен мҽдениетінен, ислам дінінен келгенін айтып отыр. Ислам мҽдениетінің дамуы мен ҿркендеуі 

оянушылыҗты туғызды. Җисса-дастандардың Кеңестік ҥкімет тҧсында да мҽн-мағынасын жоғалтпауы 

оның халыҗтыҗ жанрға айналғанын, җҧндылығын кҿрсетеді. Сонымен җатар, араб ҽдебиетінің классика-

лыҗ мҧрасы атанған «Мың бір тҥн» ертегілері негізінде айтылған ертегі, дастан, җиссаларды оҗиға желісі 

бойынша салыстыра зерттеу мҽселесін кҿтерген болатын. 

Академик М.Ҽуезов ертегілер туралы мынандай җҧнды пікір айтҗан: «Дҥние жҥзі халыҗтарының 

бҽрінің де айтып жҥрген ертегілері, жалғыз сол халыҗтың ҿзі ғана тудырған тума ертегілер емес, җайта 

ҿзге де кҿптеген халыҗтарға ортаҗ мҥлік болып шығатын жайы бар. Ол келген ертегілерге айҗын мысал 

Дҥние жҥзі білетін «Мың бір тҥн», «Ескендір Зҧлҗарнайын» жайындағы ертегілер!» [2,10 б.]. 

Ҽлемдік мҽдениеттің жауһарларының бірегейі саналатын «Мың бір тҥн» ертегісі ҽлемнің бар тіліне 

аударылған. Соның ішінде җазаҗ тіліне де аударылған бірнеше нҧсҗалары бар. ХХ ғасырға дейін «Мың 

бір тҥн»  ертегісін җазаҗ халҗының тек арабша оҗи алатындары ғана оҗыды. Енді жалпы халыҗ ҧлттыҗ 

тілінде оҗи алатын деңгейге жетті деген пікірлер бар. Дегенмен, ХІХ ғасырдың екінші жартысында 

жарыҗ кҿрген «Тҥркістан уалаятының газеті» мен «Дала уалаятының газеті» сияҗты басылымдарда «Мың 

бір тҥн» ертегісінің җазаҗша аудармалары жарыҗ кҿрген.  

Талқылау. «Мың бір тҥн» ертегісің қазақ әдебиетіндегі кӛрінісі 

«Мың бір тҥн» ертегісінің Җалмахан Ҽбдіҗадыров пен Җалтай Мҧхамеджанов жасаған аудармалары 

җазаҗ ҽдебиетінде кеңінен танымал. Җ.Ҽбдіҗадыров аударған «Мың бір тҥннің» бірінші кітабы 1949 

жылы, екінші кітабы 1950 жылы, ҥшінші кітабы 1954 жылы, тҿртінші кітабы 1955 жылы жарыҗ кҿреді. 

Автор ҿз аудармасын бҧрыннан җазаҗтар арасында ауызша тараған «Мың бір тҥн» жайындағы аңыз-

ҽңгімелерге сҥйене отырып, шығыс тілдерінен аударған болатын.  

Җазаҗтың атаҗты кітаби аҗындарының арасында «Мың бір тҥн» ертегісіне җызыҗпағаны ҿте аз тіптен 

жоҗтың җасы деп айтсаҗ та җателеспейміз. Мҽселен: «Җисами Жиһаншаһ Тамҧзшаһҧғылы», «Сейфҥл-

Мҽлік», «Мҽлік-Хасан», «Шҽкір-Шҽкірат», «Орҗа-Кҥлше», «Җасым-Жомарт», «Шахмаран», «Иранғайып-

шаһ Ғаббас» сияҗты жҽне т.б. җисса-дастандар тікелей мың бір тҥн ертегісінің желісі бойынша жазылған. 

Аталған туындылардың бҽрі җазаҗ аҗындарының ҿңдеп, жырлауы арҗылы җазаҗ ауыз ҽдебиетімен ҧштаса 

келе, җазаҗтың тҿл туындылары сияҗты болып, біржола сіңісті болып кеткендігін естен шығармағанымыз 

жҿн. 

Осы секілді мың бір тҥн сюжеттеріне негізделіп, жырланған дастанның бірі кітаби аҗын Аҗыт 

Ҥлімжіҧлы жырлаған «Җисами Жиһаншаһ Тамҧзшаһҧғылы» дастаны.  

Кітаби аҗындардың арасында Җазаҗстаннан шет жатса да, осы бағытта җарымды еңбек еткен ҥлкен 

шығармашылыҗ тҧлғалардың бірі – Аҗыт  Ҥлімжіҧлы. Аҗыт Ҥлімжіҧлы Алтай аймағының Кҿктоғай 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филологический науки», №3(69), 2019 г. 

  298  

ауданында 1869 жылы дҥниеге келген. Ауыл молдасынан сауат ашып, зеректігінің арҗасында араб, парсы 

тілдерін жетік меңгерген. Җазан, Стамбул баспаларынан шығатын ҽдеби кітаптармен танысып, җазаҗ 

ҽдеби мҧраларын зерттеуге, дамытуға кҥш салады.  

Алаш ҽдебиетін зерттеуші ғалым, профессор Айгҥл Ісімаҗова Аҗыт аҗынды Алаш арыстарымен 

салыстырды. Кезінде Ахмет Байтҧрсынҧлы Міржаҗыпҗа жазған хатында: ―Біздің җолымызда җалам мен 

сия ғана җалды‖, деп ҿкінішпен айтса, кҿз жасын җалам-сия арҗылы аҗ җағазға ҿкси сорғалатҗан Аҗыттың 

мҧң-шері де солармен ҥндес, сабаҗтас еді. Шыңжаң җазаҗ ҽдебиетінің негізін салушы Аҗыт Ҥлімжіҧлы 

хакім Абайдың мҧратын ҧстанды, җазаҗ җайғы-җасіретінің тҥп тамыры җайда жатҗанын кҿре білді. Надан 

елдің басындағы җиын жағдайға җатты җиналып, кҥйзеліп, одан шығатын бірден-бір жол ретінде халҗын 

білім мен ғылымға, имандылыҗҗа, Алланың хаҗ жолына насихаттады. Мҧсылманшылыҗта дін ислам 

адамзаттан җандай ізгілік сҧраса, Аҗыт та туған халҗынан сондай ізгіліктерді, имандылыҗты кҿруді җалап, 

сол биік мҧратҗа жетер жолды ҿлең жолдарымен ҿрнектеді. Сол себепті де, А.Ҥлімжіҧлының еңбегі, 

жауһар туындылары оны җатардағы җарапайым аҗын емес, Алаш арыстарымен җатар аталатын ҧлы 

тҧлғаларымыздың җатарына җояды.  

Аҗыттың җилы ҿмір кезеңдеріне ҥңілер болсаҗ, ҽуелі ауыл молдаларынан сауатын ашҗан ол, кейіні-

рек, Бҧхара-шҽріптен келген Махбубҧлла деген кісіден сабаҗ алады. Осы ҧстазы арҗылы шығыс ҽдебиеті 

мен мҽдениетімен жаҗыныраҗ танысып, алғаш шығыс ҽдебиетіне деген җызығушылығы оянады. Араб-

парсы, тҥрік тілдерін ҥйренеді. Җобда аймағында пошта байланыс бҿлімшесінде жҧмыс істей жҥріп, 

моңғол тіл жазуы мен орыс тілін меңгереді. 1907 жылы җажылыҗҗа аттанып, Мекке-Мединеге аударма-

шы болып барғанында, Ыстамбҧлға да соғады. Одан соң еліне билік айтҗан җазы, білікті ҧстаз болып 

халҗына кҿп еңбек етеді.  

Нәтиже. «Мың бір тҥн» еретігісінен алынатын ҧсыныстар 
Аҗыттың алғашҗы кітабы ―Жиһанша Тамҧз Шаһ Ҧғылы‖ деген атпен 1891 жылы Җазанда жарыҗ 

кҿрген. Осыдан соң 1914 жылға дейін оның Җазан, Орынбор, Семей баспаларында 9 кітабы 17 рет басыл-

ған. Бҧдан біз оның җазіргі Җазаҗстан аумағындағы ел-жҧртымен байланысы да айтарлыҗтай болғанын 

аңғарамыз. 

Аҗыт шығармашылығы туралы тҥркі тілдес халыҗтардың ауыз ҽдебиетін, тілін, мҽдениетін зерттеуші 

ғалым, фольклортанушы, Җазан университетінің профессоры Н.Ф. Катанов сонау ХІХ ғасырда «Деятель» 

журналында (1898 ж. №8-9, 429-430-бб.) алғаш рет маҗала жариялап, җазаҗ аҗыны екенін айтҗан. 

Аҗыт шығармашылығының ауҗымды саласы – ҿзі кҿзі тірісінде  Җазанда басылып шыҗҗан җисса-

дастандары еді. Аҗыт Ҥлімжіҧлы кітаби аҗын. Оған дҽлел аҗынның 1891-1914 жылдар аралығында 

Санкт-Петербург, Җазан баспаларынан жарыҗ кҿрген діни җиссалары. Аҗыт Ҥлімжіҧлы жиырма жасында 

тҧңғыш назиралыҗ «Җисами Жиһаншаһ Тамҧзшаһҧғылы» дастанын одан кейін, «Сейфҥл-Мҽлік», 

«Бҽдғҧл-Жамал», «Сейітбаттал җазы», «Ахуал җиямет», «Җисами Ғабдҥлмҥлік», «Мҧхаммед пайғамбар-

дың туылуы мен есеюі», «Җиса-и-ғазап (жыр-ҽңгіме), «Хазірет Расулдың некелену баяны», «Мҧхаммед 

Җҧнапия» сияҗты җиса-дастандарымен араб ҽдебиетін жетік меңгергендігі мен насихаттаушы екендігін де 

кҿрсетеді. Аҗыт «Җисами жиһаншаһ тамҧзшаһҧғылы» дастанын арабтың ҽлемге ҽйгілі «Мың бір тҥн» 

ертегісінің желісі бойынша җара ҿлеңмен дастан жазған. Аҗын дастанды Аллаға мадаҗтан бастайды: 

 

Атыңнан айналайын, Ҽуел Алла, 

Асан җыл тҧғыры жолны барша жанға. 

Хикаядан тысҗары сҿз сҿйлетіп, 

Дозаҗҗа шерменде җып бізні салма. 

 

Җҧдай-а, тҧғыры сҿйлет тілімізні, 

Ҿткізбе кҥнҽменен кҥнімізні. 

Иллҽһи, раҗым җылым фазылың бірлҽн, 

Саҗтай кҿр жаман жолда дінімізні [6, 9].  

 

Жиырма жастағы Аҗыттың бҧл дастанынан араб тілі мен ислам дінін жетік меңгергенін кҿреміз. 

Аҗын араб ертегісін җара ҿлеңмен жазған. Аҗыттай ағыл-тегіл таланттың җолына тҥскен ол ертегі – 

аҗынның кҿркемдік сарай пешінде балҗып, теңдессіз романтикалыҗ поэма болып ҿмірге җайта келді. 

Аҗын Аҗыттың дастандары шығысҗа белгілі «Мың бір тҥн» ертегісінен  алынған. Шығыс ҽде-

биетінен ҥйрене отырып, сол аңыздарының таҗырыбына дастан жазу шығыс медресесін оҗып, білім алған 

Аҗыт шығармашылығына етене сіңіп кеткен ерекшелік. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

299 

«Җисса Жиһаншаһ Тамҧзшаһҧғылы» дастанының негізгі идеясы Тамҧзшаһ патшаның җартайғанда 

кҿрген жалғыз ҧлы Жиһаншаһтың перінің җызы Шҽмсібануға ғашыҗ болып, адал махаббатын Аҗыт аҗын 

җара ҿлең жолымен береді. Аҗын дастанда бір ҿзіне ҥш жҥз шаһар җараған Тамҧзшаһ патшаның баласыз-

дыҗҗа җатты җайғырғанын, жиған-терген байлығының, тағының ҿле кетсем кімге җалар деп җҧдайдан кҥн-

тҥн жылап бала сҧрағанын дастанда былай келтіреді: 

 

Хат жазайын җолыма җалам алып, 

Сҿз тыңла ағаларым, җҧлаҗ салып. 

Кабил атты шаһарда Тамуз патша,  

Җараған бір ҿзіне җанша халыҗ... 

 

Кҿңіліне бала дерті болды тҥйін, 

Баласыз җайғы деген җандай җиын. 

«Кҿрмедім, бір баланы сҥйе алмадым, 

Не керек сансыз тҥмен мал мен бҧйым». 

 

Патшаға җайғы берді Жаппар Ғалам, 

Баласыз дҽурен сҥрді талай заман. 

«Бір кҥні ажал жетіп ҿле кетсем, 

Артымда таҗҗа мінер жоҗ, - деп, - балам» [6, 10-11].  

 

Аҗын дастанда бас кейіпкер Жиһаншаһ бір кҥні аңға шығады. Осы сапарында дҥние кезе жҥріп 

бастан кешірген сан алуан, таңғажайып оҗиғалар мен оның арман җуалауы сынды шегінбес ерлігін ҽр 

дҥниенің җыры мен сырын біліп, адамзат пен перизат, ҽр алуан хайуанаттың тілі мен ділін білудегі тапҗыр 

талантын суреттейді. Неше тҥрлі хайуанат, жарты адам, Хаҗ Тағаланың җаһарына ҧшырап маймылға 

айналған адамдар, ҥлкендігі тазы иттей җҧмырысҗаларға кезігіп, җашып җҧтылғанда барлыҗ серіктерінен 

айырылып, перілер еліне тап болады. Перінің патшасы Шаһластың біресе җыз, біресе кҿгершін кейпіндегі 

Шҽмсібану җызына ғашыҗ болады. Ғашыҗтыҗтан естен танып, жеті кҥн ессіз жатады. 

 

Айналайын, Җҧдайым, 

Бір ҿзіңе жылайын. 

Ғашығымды кҿре алмай, 

Җайғыменен ҿле алмай, 

Жыламай җайтіп шыдайын... 

 

Мен жылаймын наланып, 

Бір Аллаға жалынып.  

Бір Аллаға жылайын, 

Ҽз мінҽжат җылайын, 

Ғашығым, сені сағынып [6, 36-37 б.]. 

 

Жиһаншаһ җатты Алла Тағалаға жалбарынады, Шҽмсібануға деген махаббатын отҗа, дертке теңейді. 

Ғашыҗтыҗтан туған жерін, елін, ата-анасын, тағын ҧмытып, аҗылынан айырылады, біраҗ ол оған ҿкін-

бейді. Шҽмсібану ҥшін жанын җҧрбан етуге, ғашығына җосылмаса, дҥниеден безуге дайын болады. Аҗын 

Аҗыт араб ертегісінің желісімен сҥйіспеншілік пен махаббатты шебер суреттеген. 

 

Иҽ, Алла, жҽрдем ҽйла ғаріп җҧлың, 

Һешбір җисса жазғам жоҗ мҧнан бҧрын. 

Жиһаншаһ, Шҽмсібану – екі ғашыҗ, 

Ҿткізді осылайша пҽни ғҧмырын. 

 

Жаранлар, осылайша ғашыҗ ҿтті, 

Жиһаншаһ мҧрадына аҗыр жетті. 

Ойлама ҿлмеймін деп, ҽй, жаранлар, 

Аҗыры оларға да зауал жетті [6, 82-83]. 
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Җиссаның таҗырыбын тҧжырымдап айтҗанда, арман аңсаған адамзаттың керемет кедергіні жеңіп, 

небір сырлы тылсым дҥние мен ғажайып маҗҧлыҗтарды, ҿзінің тіліне келтіріп, керегіне асыруы, жылдыҗ, 

айлыҗ  жолдарды кҥніне, сағатына басып, җҧсҗа мініп җыдырып, дию мен періге серік болып дҥние кезген 

ерлік істері сҿз етіледі. Бҧл җиялдағы арман асҗаҗ романтика бҥгінгі шынайы ҿмірмен ҧштасып жатыр. 

Ғылым мҧның кҿбін шындыҗҗа айналдырып отыр. Бҧл туралы М.Горький абылай деген: «Ертегі алдымен 

болжаушылыҗҗа ҥйретеді; фактілерді кҥні бҧрын сҽуегейшілікпен айту біздің ойымыздың мейлінше 

шеберлігі. Аэроплан жасалудан ондаған ғасыр бҧрын кілеммен аспанға ҧшу туралы, газ, электорлы 

машиналар, паровоздар жасалғанға дейін айлыҗты алты-аҗ аттайтын жел жетпес тҧлпарлар туралы 

ертегілер җиялмен біліп алыпты». 

Ертегі халыҗтың асыл мҧрасы. Ертегілер ҽр замандағы белгілі бір ҽлеуметтік санаға байланысты 

пайда болған. Сонымен җатар, ертегіде халыҗтың ескі наным-сенімдері, ғайыптан пайда болатын оҗиға-

ларға сенімдік бар. Ондағы айтылатын шындыҗ пен җиял җазіргі оҗырман җауым сын кҿзбен җарап оҗиды. 

Аҗын ертегісінің җиялы мен ойының ҿрісі кең. Ол аҗынның шынайы санасынан туған. Аҗын сол 

заманының җаталдығын, ҽдет-ғҧрпын батыл суреттеген. Сонымен бірге, аҗын шығармасында халыҗ 

данышпандығының тамаша бейнелері мен мҽңгі ҿлмес типтерін жырлаған. 

Аҗыт Ҥлімжіҧлы да басҗа аҗындар сияҗты шығармасындағы кейіпкерлерді җазаҗ халҗының нанымы-

на жаҗыныраҗ етіп жазған. Аҗыт аҗын жоғары да атап ҿтіп кеткеніміздей, ҿз замандастары секілді, ҿлең-

дерінде араб сҿздерін жиі-жиі җолданған. Ол кезде діндар җаламгерлер санаулы болмаған. Сонымен җатар 

сол уаҗыттағы аҗындарды діннен хабарсыз болуы да мҥмкін емес. Онымен җоса олар ҿз шығармаларын 

бір таҗырыпта жазулары да ғажап емес.  

Қорытынды. Сонымен җорыта айтҗанда, Аҗыт Ҥлімжіҧлы кезінде тҥрлі діни мектеп-медреселерде 

оҗып, араб, парсы, шағатай тілдерін жетік меңгерген, сол арҗылы араб поэзиясынан еркін сусындаған, 

Ислам тарихы мен араб ҽдебиетін терең білетін җазаҗтың ғҧлама шайыры җазаҗ кҿркем сҿз ҿнерін мазмҧн 

мен норма жағынан байыта тҥсуге ҿзіндік ҥлес җосты. Ол шығыс классикалыҗ поэзиясына тҽн нҽзирҽ 

дҽстҥрін жан-жаҗты меңгеріп, җазаҗ оҗырманының талап-тілектеріне сҽйксс келетін шығармалар жазды.  

Кеңес ҥкіметі кезінде ҧмытылған җисса-дастандарды бҥгінгі  таңда җайта дамытсаҗ, рухани дҥниеміз 

байып, ҽдебиетіміз бен мҽдениетіміз де дами тҥсері аныҗ.    

Җазаҗ ҽдебиетіндегі җисса-дастандары ҽдебиетіміздің алдыңғы, кейінгі тарихымен, дҽстҥрлік байла-

нысы, шығыс халыҗтары ҽдебиетімен тамырластығы, ҽдебиетімізден алатын орны, тҥбегейлі зерттей 

тҥсуді керек етеді. Сол арҗылы кҿп уаҗыт назардан тыс җалып келген елеулі жанрды сын елегінен ҿткізе 

отырып, уаҗыт талабына жарайтынын саралап, пайдаға жарату – игілікті, бір іс болмаҗ.  

Мҧсылманша сауатты кітаби аҗындар ҿздері оҗыған шығыс ҽдебиетінің җҧнды мҧраларын җазаҗ 

оҗырмандарына таныстыруды маҗсат етті. Оның кҿпшілігі бҧрынғы жыр ҥлгісінде, дастан тҥрінде таныс-

тыруды кҿздеді. Осылайша кітаби аҗындардың җисса-дастандары җазаҗтың фольклор жанрының аясын 

кеңейте тҥсті. Шындығында «кітаби аҗындар» шығыстың классикалыҗ ҽдебиеті, аңызы мен җазаҗтың 

ауызша жҽне жазбаша ҽдебиеті арасындағы дҽнекерлік жалғастырушы, ҽрі кҿпір секілді җызмет атҗарды. 

Олар кітаби аҗындыҗ дҽрежеде җалып җоймай, җазаҗ ҽдебиетіне біршама назар аударатындай тың, ҿзгеше 

жаңалыҗтар ҽкелді. 
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ЖАЗУШЫ  ПРОЗАСЫНДАҒЫ  ТАРИХИ-ТАНЫМДЫҚ, ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ  СИПАТ 
 

Аңдатпа 

Тарихи-танымдыҗ, этнографиялыҗ сипатты шығармалар жазу дҽстҥрі җазаҗ сҿз ҿнерінің тарихында 

ежелгі дҽуірлерден бастау алады. 

Белгілі  ғалым-зерттеуші Аҗселеу Сланҧлы Сейдімбек ҧзаҗ жылдар бойы кҥй ҿнері туралы жҥргізген 

кешенді зерттеуін аяҗтап, оҗырман назарына ҧсынды. Автор җазаҗ халҗының рухани ҽлемінде айрыҗша 

орыны бар кҥй ҿнерін тарихи жҽне этнографиялыҗ аяда зерделеп, оның ҿзіндік җалыптасу жолдарын, 

ҽлеуметтік ҿмірімен бітте җайнасҗан болмысын, сондай-аҗ тҿл тума җасиеттерін наҗтылы айғаҗ-дерек-

терге сҥйене отырып, саралайды. Еңбекте җазаҗтың музыкалыҗ мҽдениеттіне җатысты мейлінше мол 

эмпирикалыҗ материалдар алғаш рет рухани айналымға тҥсіп, кҿптеген халыҗ композиторларының ҿмірі 

мен шығармашылығы тың дерек тҧжырымдар негізінде пайымдалған. Автордың ойы орамды, тілі 

шҧрайлы ғылыми дҽлелдері тегеурінді. Прозаның ғылыми эссе ҥлгісімен жазылған туындының таным-

дыҗ-эстетикалыҗ тағылымы маңызды. Тарихи, танымдыҗ еңбек-җаламгердің ата-бабалар дҽстҥрін 

ҧрпаҗарға ҧғындыратын җҧнды мҧра. 

Жазушының «Мир казахов» атты туындысы да деректі прозаның мҽдени-эстетикалыҗ сипатының 

кҿркемдік сапасын танытады. Халыҗтың аңыздарды, салт-дҽстҥрлерді, ҽдет-ғҧрыптарды жҥйелеген. 

Халыҗтың җолҿнер, музыкалыҗ аспаптар, ҧлттыҗ аңшылыҗ, ҿнер шеберлері, т.б – бҽрін де җаламгер 

тарихи сана жҥйесімен байыптаған. Сонымен бірге туысҗан тҥркі халыҗтарының да мҽдениеті, ҿзара 

байланыстар, ҥндестіктер де жҥйелене җамтылған. Жазушы-ғалымның осы «Мир казахов» кітабында 

ҧлттыҗ тарихтың аса елеулі дҽстҥрлері енгізілген.  

Кілт сӛздер: кҥй ҿнері, ҧлттыҗ этнография, тарихи-таным, салт-дҽстҥр, музыкалыҗ аспап. 
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HISTORICAL COGNITIVE AND ETHNOGRAPHIC CHARACTER IN THE WRITER’S PROSE 

 

Abstract 

In the history of Kazakh the word art the tradition of writing historical and cognitive, ethnographic works 

start from the ancient eras. Famous scientist-researcher Akseleu Slanovich Seydimbek has completed his 

comprehensive study of the art of kui(instrumental musical composition) which he investigated for many years 

and presented to the readers. The author analyzes the literary heritage of the Kazakh people in the spirit of the 

Kazakh people in a historical and ethnographic context, analyzes the ways in which they are formed, their social 

life, and their natural habits, based on concrete evidence. The most empirical material in the Kazakh musical 

culture is for the first time the spiritual revolution, and the life and creative work of many folk composers are 

based on the latest data. The writer's thoughts are full of good scientific evidence. It is important to study a 

science-aesthetic novel written by prose writer. It is a valuable heritage of historical, cognitive work of the writer 

to explain the traditions of ancestors. 

The author of the book "Mir Kazahov" ("The World of the Kazakhs")also reflects the artistic quality of 

cultural-aesthetic character of documentary prose. Organizes folk legends, customs, traditions. People's crafts, 

musical instruments, national hunting, masters of arts, etc. - everything is connected with the system of historical 

consciousness. At the same time, the culture of Turkic peoples, interconnectedness, harmony is systematically 

covered. In this book of the writer-scientist, "Mir Kazahov" ("The World of the Kazakhs"), the most important 

traditions of national history are included. 

 Keywords: the art of kui,  national ethnography, historical knowledge, traditions, musical instruments. 
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ИСТОРИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ  

ХАРАКТЕР В ПРОЗЕ ПИСАТЕЛЯ 

 

Аннотация 

Традиции написания произведений историко-познавательного, этнографического характера 

начинаются с древнейших времен в истории казахского искусства. 

Известный ученый-исследователь Акселеу Сланулы Сейдимбек завершил комплексное исследование 

кюев, которое он исследовал в течение долгих лет и представил вниманию читателей. Автор изучает 

искусство кюя, которое занимало особое место в духовном мире казахского народа, в исторической и 

этнографической сфере, опираясь на фактические данные он анализирует пути его самообразования, а 

также характерные оригинальные родственные  качества. В трудах есть наиболее распространенные 

эмпирические материалы, касающиеся казахской музыкальной культуры, которые впервые вошли в 

духовный оборот многих народных композиторов на основе новейших концепций жизни и творчества. 

Мнения автора взаимосвязаны, язык богат, научные доводы убедительны. Произведение написанное  в 

образце прозы научного эссе, имеет важное познавательно-эстетическое значение. Исторический, 

познавательный труд – это бесценное наследие писателя, отражающее традиции предков. 

Произведение писателя «Мир казахов» также отражает художественное качество культурно-

эстетического характера документальной прозы. Систематизировал легенды, традиции, обычаи народа. 

Народные ремесла, музыкальные инструменты, национальные охоты, мастера искусства и т. д. – все это 

писатель сообщал со стороны системы исторического сознания. Кроме того, систематизированы 

культура, взаимосвязь и гармония родственных тюркских народов. В этой книге ученого-писателя «Мир 

казахов» включены наиболее значимые традиции национальной истории. 

Ключевые слова: искусство кюя, национальная этнография, историческое-познание, традиции, 

музыкальный инструмент. 

 

Кіріспе. Жазушы Аҗселеу Сейдімбек прозасының мазмҧн мен пішін поэтикасы заңдылығымен 

жазылған шығрмаларында кҿркем шындыҗ ҿрнектері мол байҗалады. «Кҥңгір-кҥңгір кҥмбездер: 

Сҧлулыҗ туралы сырлар» тарихи- этнографиялыҗ шығармасының «Җҧлаҗ кҥй» тарауының басталуында 

жазушы адам мен табиғат егізделуін айтады. «Табанымызды шҿп сҥрткен, маңдайымызды Кҥн искеген 

балалыҗ шаҗтың бір сҽті естен кетпейді. ... Тауы тау, даласы дала, кҿңілі кҿл, тасы тас, гҥлі гҥл... 

җалпында. Есіме тҥскен сайын жҥрегімді шымырлатады» (Җазаҗстан» Ҧлттыҗ Энциклопедиясы. 1 том). 

Жазушы повестеріндегі уаҗыт, кезек шындығы наҗты деректілікпен кҿрінеді. Повестердегі жеке 

адамдар тағдырлары белгілі оҗиғалар реалистік сипатпен бейнеленген. Жазушы җарапайым адамдар 

ортасындағы ҥндес жҽне җарама-җайшы җҧбылыстар, җасиеттер ерекшеліктерін кҿркем шындыҗпен 

бейнелеген. Җаламгердің прозалыҗ шығрмаларында җазаҗ ауылындағы җарапайым адамдар жаратылыс-

тың ортасында тҧрмыс җиындыҗтарымен арпалыса жҥріп, ҽрҗайсысы ҿздерінің мҥдделерімен кҿрінеді. 

Жазушы повестерінің сюжеттік-композициялыҗ желісіне арҗау болған кезең – ХХ ғасырдың бірінші 

жҽне екінші жартысындағы җазаҗ даласының оҗиғалары. Тарихтан білгілі бҧл кездегі саяси – идеология-

лыҗ, ҽкімшілік-шаруашылыҗ басҗару жҥйесіндегі жеке адамдармен жалпы халыҗ ортасының җарым- 

җатынастарында тҥрлі җайшылыҗтардың туындағаны мҽлім. Жазушының повестерінде җазаҗтың ата- 

бабалыҗ жолының жаңа дҽуірге ҥйлесуінде җиындыҗтардың туындағаны айтылған. Ҽсіресе, ағайындар 

арасындағы җарым-җатынастардың җолдан жасалған таптыҗ жіктелудің салдарынан бҧзылғандығы 

кҿрсетілген. Җазҗ даласындағы дҽулеттілерді тҽркілеу, зорлыҗпен ҧжымдастыру, саяси җуғын-сҥргін, 

ашаршылыҗ – бҽрі де повестер желілеріндегі кейіпкерлер, тағдырлар арҗылы җамтылған. Жазушы ХХ 

ғасырдың 40-70 жылдар аралығындағы ағабуын җазаҗ аҗсаҗалдарының талай җиындыҗтардан ҿткен 

тҽжірибелерін кейінгі ҧрпаҗҗа ҧғындыра жҥріп тҽрбиелегендігін назарда берік ҧстаған. 

Талдау. Повесть кейіпкерлері Айтуған аҗсаҗал, оның зайыбы Дҽметкен, ҧлдары Мҧрат, Марат. 

Повесттің сҿжеттік – композициялыҗ желісіндегі негізгі тартыс – атамекенді җимайтын җазаҗы ҧлттыҗ 

ҧстаным иелері мен шаруашылыҗ ыңғйына җарай жаңа җонысҗа кҿшкендер арасындағы екі тҥрлі кҿзҗарас 

җайшылығы. «Сарыарҗа» каналын җазып, Ертістің суын Сарыбҧйрат ҿңіріне ҽкелу жҧмыстарын жҥзеге 

асырушылар (партком секретары Мҧсабай Медеубаев, совхоз директоры Тҿкен) җанша дҽлелдесе де 

Айтуған аҗсаҗал кҿшпейді. Тіпті ҧлы Мҧрат та отбасымен жаңа ауыл орталығына кҿшіп кетсе де орнынан 
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җозғалмайды. Повесть сҿжетінің  шиеленісті, шарыҗтау шектерінде мызғымас мінімен кҿрінген кейіпкер 

аҗыры халыҗ җалаған жолға тҥседі. Автордың кҿркемдік шешімі - жаңалыҗ атаулы халыҗ җалаған 

жағдайда аҗыры жҥзеге асатынын дҽлелдеу. 

Җаламгердің «Атамекен» повесінің таҗырыбы – ХХ ғасырдың 60-70 жылдарындағы җазаҗ ауылының 

тҧрмысы, идеясы - туған жерін, ата-бабалыҗ җонысын, атамекенін сҥйген җазаҗтың ҧлттыҗ жан тебіренісі 

мен болмысын дҽлелдеу. 

Аҗселеу Сейдімбектің повестерінде арҗау болған Җазаҗстандағы ауыл адамдарының тҧрмысы 

аталған кезең шындығына сай бейнеленген. Оның җазаҗ ауылдарындағы тҿрт тҥлік ҿсірген  шопандардың 

бейнетке толы тҧрмысын реалистікпен суреттей білген. Шаруашылыҗты басҗарып жҥрген басшылардың, 

мамандардың ауыл шаруашылығын ҿркендету бағытындағы җызметтері адамдар ҽрекеттерінің ҿзар 

ҥйлесімі жҽне җаҗтығыстары, җайшылыҗтары жҥйесімен де шынайы алынған. Мысалы, Мҧхтар Ҽуезовтің 

«Ҿскен ҿркен», Сҽбит Мҧҗановтың ауыл шаруашылығы саласындағы жаңа кезеңге арналған «Сырдария» 

романдары мен ХХ ғасырдың 50-жылдарындағы колхоз, совхоз шаруашылыҗтары туралы жазылған 

кҿркем очерктері осы саладағы дҽстҥрге негіз болды. 

ХХ ғсырдың 60-90-жылдары Җазаҗстандағы мал, егін шаруашылығы салаларындағы еңбек етіп жҥр-

ген ауыл интелегенциясы, җара пайым еңбек адамдары тағдырларына арналған бірҗатар жазушылардың 

кҿркем прозалыҗ туындылары кҿптеп жазыла бстады. Ҽсіресе, тҿрт тҥлік пен егін ҿсіріуден мол ҿнім 

алған еңбек озаттары кҿбейген сайын жазушылардың туындылары да соған арналды. Җаламгерлер Җазаҗ-

станның ҽр аймаҗтарына шығармашылыҗ арнайы сапарлар жасап, жылдың барлыҗ маусымдарында да 

җиындыҗтармен бетпе-бет келіп, еңбектерінің бейнеті сипатына кҿндіге, балаларын ҿсіріп, оҗытып, ҿзін-

дік берекелі тҧрмысымен ел алғысына бҿленгендердің ҽдеби кҿркем бейнелерін сомдауға туындылар 

жазуды ҿрістетті. 

Җазаҗстанның еңбек сіңірген җайраткері, Җазаҗстан Республикасы Җҧрмет орденінің иегері, фило-

логия ғылымдарының докторы Аҗселеу Сланҧлы Сейдімбек – кҿркем ҽдебиет саласында да ерекше орны 

бар кҿркем шығармалардың, ҽрі ҿнер жанрлары шығармаларының жҽне җазаҗ ҿнертану мен ҽдебиеттану 

ғылымында іргелі еңбектердің авторы ретінде кеңінен танымал тҧлға. 

Адам мен табиғат жалпы адамзаттыҗ мҽні бар, мҽңгілік философиялыҗ таҗырып. Адам мен табиғат 

тағдыры бір-бірімен тығыз байланысты, бірін-бірі тҽуелді десе де болады. Шығарма поэтикасының 

җҧрайтын пейзаж кез-келген кҿркем шығарманың кҿркі десе болғандай, адам мен табиғат җандай тығыз 

байланыста ҿмір сҥрсе, адамзаттың кҿңіл-кҥйі де сол табиғат җҧбылысымен бірге ҿріліп, кҿркемдік жҥйе-

нің біртҧтас, ажырамас бҿлігі болатыны белгілі. Кҿркемдік деталь тҧрмыстыҗ, заттыҗ, этнографиялыҗ, 

портреттік, пейзаждыҗ деталь арҗылы кейіпкердің рухани ҽлеміне тереңдей ҥңіліп, адам психологиясын 

ашады. Пейзаждың идеялыҗ-эстетикалыҗ ерекшелігі ҽрбір суреткер ҧстанған кҿркемдік заңдылыҗтармен 

твғвз байланысты. Шығарманы ҿнер реттінде танытып, биікке кҿтеретін басты ҿлшемдердің бҽрі-

жазушының сҿз җолдану шеберлігі. 

Тарихи-танымдыҗ, этнографиялыҗ сипатты шығармалар жазу дҽстҥрі җазаҗ сҿз ҿнерінің тарихында 

ежелгі дҽуірлерден бастау алады. Җазаҗ жазба прозасының алғашҗы ҥлгілері болып саналатын Бахириддин 

Батырдың «Батырнамасы», Мҧхаммед Хайдар Дулатидің «Тарихи-и Рашидиі», Җадырғали Жалайырдың 

«Шежірелер жинағы», Җҧрбанғали Хамитттің «Тауарих хамсасы», Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпейҧлының «Җазаҗ 

шежіресі», Шҽкҽрімнің «Тҥрік, җазаҗ һҽм хандар шежіресі», т.б. туындыларды айтамыз. 

 Ал, жазушы җара ҿлең, кҥй ҿнер, ауызша тарих туралы прозалыҗ туындылары – осы дҽстҥрдің 

жалғасы.  

Белгілі  ғалым-зерттеуші Аҗселеу Сланҧлы Сейдімбек ҧзаҗ жылдар бойы кҥй ҿнері туралы жҥргізген 

кешенді зертеуін аяҗтап, оҗырман назарына ҧсынды. Автор җазаҗ халҗының рухани ҽлемінде айрыҗша 

орыны бвр кҥй ҿнерін тарихи жҽне этнографиялыҗ аяда зерделеп, оның ҿзіндік җалыптасу жолдарын, 

ҽлеуметтік ҿмірімен бітте җайнасҗан болмысын, сондай-аҗ тҿл тума җасиеттерін наҗтылы айғаҗ-дерек-

терге сҥйене отырып, саралайды. Еңбекте җазаҗтың музыкалыҗ мҽдениеттіне җатысты мейлінше мол 

эмпирикалыҗ материалдар алғаш рет рухани айналымға тҥсіп, кҿптеген халыҗ композиторларының ҿмірі 

мен шығармашылығы тың дерек тҧжырымдар негізінде пайымдалған. Автордың ойы орамды, тілі 

шҧрайлы ғылыми дҽлелдері тегеурінді. Прозаның ғылыми эссе ҥлгісімен жазылған туындының таным-

дыҗ-эстетикалыҗ тағылымы маңызды. Тарихи, танымдыҗ еңбек-җаламгердің ата-бабалар дҽстҥрін 

ҧрпаҗарға ҧғындыратын җҧнды мҧра. 

Белгілі жазушы, ғалым Аҗселеу бҧл еңбегінде Еуразия кҿшпелілерінің, оның ішінде тҥркі тілдес 

халыҗтардың тарихчна біртҧтас җҧбылыс ретінде ден җойып, сабаҗтас җалпында җарастырған. Ҽсіресе, 

җазаҗ халҗының тек-тамырын тарихи тҧлғалар ҿмірінің хронологиясы арҗылы зерделеуі - оҗырманның 
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тарихи танымын орныҗтыру ҥшін таңдалған сҽтті тҽсіл. Автор халҗымыздың дҽстҥрлі шежірешілдігіне 

җҧнды дерек кҿзі ретінде мҽн беріп, Шыңғыс ханнан бастап хандар мен сҧлтандардың тарихы, тҥркі 

халыҗтарының ҧлт ретінде җалыптасуы туралы сыр шертеді, ал ҥлгі ҥшін Найман тайпасының, оның 

ішінде Балталы, Бағаналы руларының шежіресін тарҗатҗан. Тҽуелсіз Җазаҗ Елінің ҿткен мыңжылдыҗтар 

тарихын жан-жаҗты танып білу ҥшін бҧл ғылыми прозаның маңызы ҿте зор. Жазушы кҿшпелілердің 

халыҗ, ҧлт болып җалыптасуындағы, дамуындағы шежірелік деректерді ҥйлестіре, дҽйекті жҥйелеген. 

Кҿркем шығармаға тҽн эпикалыҗ баяндау мен тартымды тіл ҿрнектері бейнелей сипаттаулардың 

эстетикалыҗ ҽсерлігі айҗын сезіледі. Ең бастысы – җазаҗ халҗының этногенезі мен этномҽдени байланыс-

тарына җатысты елеулі дерек кҿздерінің бірі – шежіре мағлҧматтары. 

Жазушының «Мир казахов» атты туындысы да деректі прозаның мҽдени-эстетикалыҗ сипатының 

кҿркемдік сапасын танытады. Халыҗтың аңыздарды, салт-дҽстҥрлерді, ҽдет-ғҧрыптарды жҥйелеген. 

Халыҗтың җолҿнер, музыкалыҗ аспаптар, ҧлттыҗ аңшылыҗ, ҿнер шеберлері, т.б. – бҽрін де җаламгер 

тарихи сана жҥйесімен байыптаған. Сонымен бірге туысҗан тҥркі халыҗтарының да мҽдениеті, ҿзара 

байланыстар, ҥндестіктер де жҥйелене җамтылған. Жазушы-ғалымның осы «Мир казахов» кітабында 

ҧлттыҗ тарихтың аса елеулі дҽстҥрлері енгізілген.  

Жазушының оҗырман җауым ыҗыласына бҿленген «Кҥзеуде», «Аҗҗыз» сияҗты повестері мен ҽңгіме-

лерінде де халҗымыздың рухани биік парасатты, тҿлтума җаситтері мҽдени біттімі шыншылдыҗпен 

кҿрініс тауып, ата-бабаның арман-ансары, адам ҿмірінің мҽні мен сҽні сҿз болады. Жазушының җҧнарлы 

тілі, халыҗтың тарихы мен ҿмір салтына жҥйріктігі айрыҗша ден җойғызады. Яғни, кҿркем прозада да 

тарихи-этнографиялыҗ ерекшеліктер туындылардың ҧлттыҗ сипатын дҽлелдейді. 

Автор есімдері елге танымал бастан ҿткерген җызыҗты оҗиғаларын, тың да тосын жайттарын 

оҗырмандар назарына ҧсынады. 

Тарихшылардың, археологтардың, фольклортанушылардың, этнографтардың зерттеулерімен ҥндес 

прозалыҗ шығармаларында җазаҗ музыкалыҗ ҿнерінің җалыптасу даму жолдарын, киіз ҥй җҧрылысы, 

сҽулет ҿнері мҽдени ескерткіштер халыҗ дҽстҥрлері, бҥркітшілік, аңшылыҗ спортты, тағам дайындау 

технологиясы, дҽрілік шҿптер, т.б. сан алуан кҿшпелілер мҽдениетінің толыҗ сипаттын җҧрайтын мҽселе-

лерді оҗимыз. 

Автордың Кеніш: Җарағанды облысы туралы кітабы [1] ҿлке тарихын тартымды баяндаған. Тарих, 

мҽдениет ескерткіштері біздің елде халыҗтың рухани асыл җазынасы ретінде мемлекет җамҗорлығына 

алынған автор бҧл кітабында мол тарихи, археологиялыҗ, этнографиялыҗ деректерге сҥйене отырып, 

туған жер тҿсіндегі ескерткіш белгілер туралы сыр шертеді. Ҧрпаҗтардың рухани сабаҗтастығы, халҗы-

мыздың терең тамырлы мҽдениеті, бҥгінгі гҥлденіп кҿркейген Җазаҗстанның кемел шағы жайында ой 

толғайды. 

Аҗселеу Сейдімбектің җаламынан туған «Кҥңгір-кҥңгір кҥмбездер», «Сонар», «Мың бір маржан», 

«Кҥй шежіре» атты кітаптары оҗырман җауымның ыҗылас-ілтипатына бҿленген еңбектер. Автор «Җазаҗ 

ҽлемі: Этномҽдени пайымдау» [1] атты жаңа кіабында ҿзіне етене таҗырыпты одан ҽрі ҿрбіте отырып, 

җазаҗтың дҽстҥрлі мҽдениетіне, фольклорымен этнографиясына җатысты соны пайымдаулар жасаған. 

Кітап студенттерге, җазаҗ тарихы мен мҽдениетіне ыҗылас җойып жҥрген мамандарға, оҗырман кҿпшілік-

ке арналған. 

«Җыр хикаялары» деп аталатын жинағында жас жазушы Аҗселеу Сейдімбековтың соңғы жылдары 

жазған бірнеше шағын повестері енгізіліп отыр. Мҧндағы шығармалардың оҗиғасы тартымды, тілі шираҗ.  

«Җыр хикаялары» кітабы да җызыҗты оҗылады. Оҗырман җауымға кҿркем шығармалары мен, 

ғылыми танымдыҗ кітаптарымен танымал жазушы А.Сейдімбек мҽдениетіміздің ҿткені, бҥгіні жҽне 

болашағы жайында сыр шертеді. Автор кҿркем творчествомыздың ҽр алуан тҥріне халыҗтың біртҧтас 

тарихи-мҽдени айғағы ретінде ден җояды. Кітап мол тарихи дерегімен, парасатты ой-тҧжырымдарымен 

жҽне тартымды тіл – стилімен назар аударады. 

ҖР президенті Н.Ҽ. Назарбаев Президенттік мҽдениет орталыҗ җорына жинаҗталған тарихи мҧра-

лардың ішіндегі айрыҗша җастерлі мҥліктердің бірі-Абылай ханның җамҗа тоны. Осы җамҗа тонның 

бҥгінгі кҥнге җалай жеткені туралы наҗтылы тарихи айғаҗ-деректерді җаламгер жазды. Сондай-аҗ, Абылай 

ханның җадірлес замандасы Байдалы бидің шешендік-билік сҿздері де алғаш рет жинаҗталып берілді. 

 Халыҗ ауыз ҽдебиттін телегей-теңіз мол мҧра десек, сол теңізді җҧрайты аса ауҗымды арнаның бірі - 

эпикалыҗ жырлар. Ал солардың ішіндегі ең бір келісті де кҿрнектісі «Алпамыс батыр жыры» екені дау-

сыз. Автор осы жауһар туындыны оны кҿркемдігімен сурет-бояуына җылаудай да залал тигізбей, ҽсер- 

сезімін еш тҿмендетпей, біраҗ ойлау пайымдау, саралау, җабылдау җабілеті ҽлі толыҗ җалыптасып ҥлгер-

меген жас жеткіншектердің таным-тҥсінігіне лайыҗтап, җара сҿзбен ҽсерлі баяндап шыҗҗан. Шығарманың 
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тілі де тартымды, ҧғыныҗты, җарапайым. «Алпамыс батыр» жырының җара сҿзбен баяндалып, кҿркем 

безендірілген бҧл нҧсҗасы жас ҧрпаҗтың ойын ҧштап, җиялын җанаттандыратын кезекті рухани олжасы 

боларына кҥмҽн жоҗ. 

Қорытынды. Сланҧлы Аҗселеу Сейдімбек җырыҗ жылдан астам ҽдебиет, этнография, тарих, фило-

логия, ҿнертану салаларында ҿнемді еңбек етті. Оҗырманға ҧсынылған библиогрфиялыҗ кҿрсеткіш 

материалдарына тҧтастай рет саны җойылып, ҽрбір тараудың материалдары ҿз ішінде хронологиялыҗ 

тҽртіппен берілген. Ғалым-жазушының тарихи сана мен фольклорлыҗ-этнографиялыҗ мҽселелерді 

игеруінде ҧрпаҗ тҽрбиесіне ыҗпалды җасиетті танимыз. Сондай-аҗ, автордың шет ел тілдеріне аударылған 

еңбектеріде тҧпнҧсҗалыҗ атау бойынша җазаҗ тілінде беріліп отыр. Библиографиялыҗ кҿрсеткіш студент-

терге, оҗытушыларға һҽм ғылыми җауымға арналған. 

Алаштың аяулы Аҗселеуін ҧрпаҗтар ҧмытпайды. Алаштың аяулы азаматы, ҧлт рухының жанашыры, 

җазіргі заманғы җазаҗтану ғылымының негізін салушылардың бірі Аҗселеу Сейдімбек естеліктер оның 

ҿкілдерінің бірі, халыҗтың рухани җҧндылығын ҿнерімен ҿнегесін дҽріптеген зерек ойлы ғалым – этнолог, 

ҿз ҧлтының жоғын жоҗтап, барын тҥгендеуден жалыҗпаған Аҗаң туралы ҽлі де талай естеліктер мен есте 

җалатын дҥниелер туар. Аҗаң елінің ыстыҗ ыҗыласына, ҧлт жанды азаматтыҗ ортаның ерекше илтипаты-

на бҿленген жаны болатын. 

Белгілі җаламгер, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҖР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Аҗселеу Сейдімбектің очерктері тарихи сананы дамытады, зерттеп отырған таҗырыбын жан-

жаҗты саралай отырып, очерк жанрының табиғаты туралы да байсалды ой-пікірлерін ортаға салады. 

Ғалым-жазушының тарихи сана мен этнография мҽселелерінің ғылыми-танымдыҗ прозалыҗ 

шығармаларындағы жазуынан ҧлт тарихын ҧрпаҗ санасында орынҗтыру мҧратынан туындағаны аныҗ. 

Академик Ҽлікей Марғҧлан жазушы-ғалымның «Кҥңгір-кҥңгір кҥмбездер»  кітабына жазған алғы сҿзінде 

җаламгер шығармашылығына баға берген-ді: 

Мҽдениеттің кҥрделі ҥлгісін жазушы А.Сейдімбек толып жатҗан тас ҥңгірлерден, тас бетінде сайра-

ған суреттерден кҿреді. Сондай жарҗын ойлардың бірі Орталыҗ Җазаҗстанның, Бетпаҗ даланың жер 

аттары, сол Бетпаҗдаланның ҧзаҗ шҿлін ерте кезде кесіп ҿткен неше алуан жолдары туралы. Соның бҽрі 

тартымды тілмен жҥйелі оймен, ҽсіресе ел ішінен ерінбей жинаған җызыҗты деректермен баурап отырады 

[1]. Демек ғылыми прозаның туындылары тарихи сана мен халыҗ этнографиясының игерудің озыҗ 

ҥлгісін танытты. 

Ғалым – жазушының тарихи сана ҧлттыҗ ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҥр мҽселелеріне арналған прозалыҗ 

туындыларының публицистикалыҗ сарындылығы җосыла ҿріліп отырады. Мысалы, «Ой толғаҗ» кітабы 

[2, 91] осындай ҽдебиетіміздің тарихындағы мҧраларда бҧндай сарындылыҗ Мҧхаммед Хайдар Дулатидің 

«Тарихи-и Рашидиінде», Шоҗан Уҽлихановтың жолжазба очерктері мен этнографиялыҗ зерттеулерінде 

байҗалған. Ыбырай Алтынсариннің де этнографиялыҗ очерктерінде публицистикалыҗ сарында сезіледі. 

Аҗселеу Сейдімбектің тарихи сана мен этнографиялыҗ мҽселелері байҗалған прозасының ғылыми жҽне 

публицистикалыҗ тҧтастыҗ табиғатын да сезінеміз. 

Җорыта айтҗанда, ғалым-жазушының прозасындағы ҧлттыҗ-этнографиялыҗ сипат жаңа Тҽуелсіз 

Җазаҗ Елі ҧрпаҗтары ҥшін пайдалы җызмет атҗара береді. 
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Аңдатпа 

Маҗалада советтік тоталитарлыҗ жҥйенің жҥргізген репрессия саясатының җҧрбаны болып атылып 

кеткен, бҥгінгі таңда есімі елге ҽлі де дҧрыс танылмай келе жатҗан ҽдебиетші ҽрі ағартушы, журналист, 

педагог Абдуллин Кенжеғалидың ҿмірінің кейбір кезеңдері, оның ҽдебиет саласына җосҗан ҥлесі жҽне 

ағартушылыҗ бағытында атҗарған җызметтері жайлы баяндалады. Сондай-аҗ оның Алаш җозғалысын 

җолдап оған белсенді атсалысуы, алаш баспасҿзін ҧйымдастырудағы еңбегі, ол туралы кейінгі кездері 

жазған ҽдебиетші ғалымдардың пікірлері талданған.       
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ABDULLIN KENZHEGALI - REPRESSED LITERATOR AND ENLIGHTENER 

 

Abstraсt 

The article discusses the little-known periods of life of Abdullin Kenzhegali - a writer, educator, journalist, 

teacher, who once became a victim of the repressive  policies of the Soviet totalitarian system, a contribution to 

Kazakh literature and enlightenment activities. As well as his support and active participation in the Alash 

movement, his labor contribution to the organization of the Alash press, the scientific views of modern scholars 

about him are analyzed. 
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АБДУЛЛИН КЕНЖЕГАЛИ – РЕПРЕССИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТОР И ПРОСВЕТИТЕЛЬ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются малоизвестные периоды жизни Абдуллина Кенжегали - литератора, 

просветителя, журналиста, педагога,  ставший в свое время жертвой репрессировной политики  советской 

тоталитарной системы,  вклад  в казахскую литературу и просветителская деятельность. А также его 

поддержка и активное участие в движении Алаш, трудовой вклад в организации алашской прессы, 

анализируются научные взгляды ученых литераторов современности о нѐм. 

Ключевые слова: литератор, просветитель, алашорда, редактор, репрессия, архив, учитель.  

  

Җазаҗстан тҽуелсіз ел ретінде тарих сахнасына шыҗҗан уаҗыттан бері   ҿткен тарихымыздың аҗтаңдаҗ 

беттерінің біршамасы жаңаша зерттеліп ҿз бағасын алуда. Десек те, ҽлі де бҥгінгі кҥннің сҧраныстарына 

сай җайта җарастыратын мҽселелері жеткілікті. Ол ҽсіресе, советтік тоталитарлыҗ жҥйе тҧсында зерттеуге 

тиым салынып келген немесе белгілі тар таптыҗ идеология тҧрғысынан біржаҗты баяндалған мҽселелер. 

Солардың бірі саяси репрессиялар тарихы болып табылады. Елімізде бҧл мҽселені кең тҥрде зерттеу ҿз 

дҽрежесінде жҥргізілмей келеді. Оған бірінші кезектегі себеп жабыҗ архив җорларындағы материал-

дардың зерттеушілердің җолына дҧрыс берілмей тҥрлі бюрократиялыҗ шектеулердің җойылуы.  

Ал, тоталитарлыҗ жҥйенің жҥргізген репрессиялыҗ саясатының жазыҗсыз җҧрбаны болып атылып 

кеткен немесе жер аударылып тҥрлі лагерлерде жапа шеккен азаматтар аз емес, олардың ішінде алаштыҗ 

зиялылар да баршылыҗ.  Солардың бірі жалған айып тағылып жазыҗсыз атылып кеткен, ҽлі кҥнге дейін 
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есімі елге дҧрыс танылмай, белгісіз болып келе жатҗан алаш зиялыларының бірі ҽдебиетші ҽрі ағартушы, 

журналист, педагог Абдуллин Кенжеғали.     

Біз кезінде бірнеше жыл Җазаҗстан Республикасы Ҧлттыҗ Җауіпсіздік Комитетінің архивтерінде 

отырып зерттеу жҥргізіп репрессияға ҧшыраған Алаш зиялыларының, тағы басҗа да азаматтардың 

архивте саҗталған тергеу істерімен танысуға мҥмкіндік алған едік.   

Ҧлттыҗ Җауіпсіздік Комитетінің Алматы җаласы бойынша департаментінің архивінде Кенжеғали 

Абдуллиннің контрреволюциялыҗ җызметі ҥшін айыпталған № 09279-ыншы ісі саҗталған. Ол істегі 

тҧтҗындалушының анкетасындағы мҽліметтерге җарағанда Кенжеғали Абдуллин 1896 жылы Орынбор 

облысы Җуандыҗ ауданының Ҽлімбет ауылында дҥниеге келген. Тҧраҗты мекен-жайы: Алматы җаласы, 

Ленин проспектісі, Җазаҗ ҿлкелік ауылшаруашылыҗ мектебінің жатаҗханасы, № 110-ыншы бҿлме. 

Мамандығы – мҧғалім. Білімі – орта, 1916 жылы «Ғалия» медресесін бітірген. Отбасы җҧрамы: - ҥйленген, 

екі җызы, бір ҧлы бар деп кҿрсетіледі. Кенжеғали Абдуллинді 1937 жылы 22 желтоҗсанда ҖазССР Ішкі 

Істер Халыҗ Комиссаритының Мемлекеттік Җауіпсіздік Басҗармасының 3-ші бҿлімі тҧтҗындаған [1, 4-п.].  

Осы жылдың 25 желтоҗсанында жҥргізілген тергеу хаттамасында  берілген аныҗтамада: мҧғалім 

жҽне № 7 «а» мектебінің меңгерушісі, ҽлеуметтік тегі – кедейлерден. Революцияға дейінгі ҽлеуметтік 

жағдайы – мҧғалім деп беріледі. Ал отбасылыҗ җҧрамына байланысты мынадай мҽліметтер бар: жҧбайы – 

Фатима, җыздары – Лена, Сҽуле жҽне ҧлы – Нариман. 1936 жылы БК(б)П җҧрамынан «партиялыҗ билетін 

дҧрыс саҗтамағаны жҽне Алашорданың халыҗ сотының хатшысы болғаны ҥшін шығарылған»  деп 

кҿрсетілген.  

Тергеу материалдарындағы келтірілген мҽліметтерге җарағанда Абдуллин Кенжеғали Алаш җозға-

лысы белсенділерінің жҽне алаш баспасҿзін ҧйымдастырушылардың бірі. «Ҧлт», «Насихат», «Җазаҗтың 

җамы» сияҗты бірҗатар шығармалардың авторы. Революцияға дейін Аҗтҿбе облысы 2-інші Бҿрте болысы-

ның ауҗатты адамы Бейсембай Тыныштыҗбаевтың җаржыландырып тҧрған «Сҽуле» атты жеке меншік 

бастауыш мектепте мҧғалімдік җызмет атҗарған. Осы мектепте жҧмыс істей жҥріп 1917 жылы шапиро-

графтыҗ тҽсілмен «Балапан» атты газет шығарған. Азамат соғысы жылдары Алашорда жасағына ерікті 

болып кіріп, алаш ҽскерін жасаҗтауға җатысҗан. Совет ҥкіметі тарапынан Алашорда таратылған соң 1920-

1924 жылдары Орынбордағы Җазаҗ педагогикалыҗ институтында мҧғалім болып жҧмыс істеген. 1924 

жылдан бастап Аҗтҿбеде, кейін Җазаҗстанның басҗа да облыстарында аудандыҗ жҽне облыстыҗ газет-

терде редакторлыҗ җызметтерде болған. 1936 жылы Алматыға келіп Ҧлттыҗ мҽдениет институтында жҽне 

Җазаҗ ауылшаруашылыҗ мектебінде мҧғалімдік җызметкер атҗарған.  

1937 жылдың 22 желтоҗсанында тҧтҗындалған Кенжеғали Абдуллин 25 желтоҗсанда бір рет җана 

тергеуге алынады. Тергеу барысында оған мынадай сҧраҗтар җойылып, жауаптар алынған екен: 

- Сұрақ: БК(б)П җҧрамынан не ҥшін шығарылдыңыз ? 

- Жауап: Алашордашы ретінде жҽне партбилетті дҧрыс саҗтамағаным ҥшін. 

- Сұрақ: Алашорда җҧрамында җай жылы кірдіңіз жҽне җанша уаҗыт болдыңыз? 

- Жауап: 1919 жылдың басынан 1919 жылдың мамыр айына дейін Алашорда халыҗ сотының 

хатшысы болдым. 

- Сұрақ: Сіздің ҽкеңіз молда болды ма ? 

- Жауап: Жоҗ, болған жоҗ. 

- Сұрақ: Сіздің ҽкеңіздің ертеректе молда болғанын тергеу аныҗтаған, шыныңызды айтыңыз? 

- Жауап: Менің ҽкем молда болған жоҗ. 

- Сұрақ: «Сіз баспасҿз органдарында жҽне оҗу орындарында жҧмыс істеу барысында контрреволю-

циялыҗ алашордалыҗ жҽне антисоветтік ҥгіт жҥргіздіңіз» деп айыпталасыз? Ҿз кінҽңізді мойындайсыз 

ба?  

-  Жауап: Жоҗ, ҿзімді кінҽлімін деп мойындамаймын! 

Хаттама соңында «Хаттаманы оҗыдым, менің сҿздерімнен дҧрыс жазылған жҽне сол ҥшін җол 

җоямын» деп жазылып, җолы җойылған [1, 11-п.]. 

Осылайша большевиктік биліктің алдында ҿзінің еш кінҽсі жоҗ екенін ашыҗ айтып, тағылып отырған 

айыптауларды мойындамаған Кенжеғали Абдуллинге 27-ші желтоҗсан кҥні айыптау җорытындысы 

толтырылады да, 28-ші желтоҗсан кҥні оның ісі Ішкі Істер Халыҗ Комиссариатының Алматы облысы 

бойынша «Ҥштігінің» җарауына жіберіледі. «Ҥштік» 29 желтоҗсан кҥні  оған «Алашорда сотының 

аппаратында жҧмыс істеген, Алашорда ҽскерінің җҧрамында болған, Кеңес ҿкіметіне җарсы белсенді 

кҥрес жҥргізген. Созаҗта аудандыҗ газетте редактор болған, ҧлтшылдар тобына жетекшілік жасаған, 

контрреволюциялыҗ жҧмыс жҥргізген. Контрреволюциялыҗ ҧлтшылдыҗ ҧйымға җатысҗан, ҧйымға оны 

Җҧлымбетов тартҗан. Җҧрамысов жҽне Жҧбановпен контрреволюциялыҗ байланыс жасады, солардың 
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тапсырмасы бойынша ҿнер жҽне оҗу орындарында белсенді контрреволюциялыҗ жҧмыстар жҥргізді» 

деген жалған айыптар тағып ату жазасына кесу туралы ҥкім шығарады. Ҥкім 30 желтоҗсанда іске 

асырылған. Осылайша алаш зиялысы, ҽдебиетші-ағартушы Абдуллин Кенжеғалидың тағдыры тҧтҗын-

далғаннан кейін бір аптадай уаҗыттың ішінде-аҗ шешілген еді [1, 12-15 пп.].   

1989 жылы 11 сҽуірде Алматы облыстыҗ Прокуратурасының Кенжеғали Абдуллинді аҗтауға байла-

нысты җорытындысында «ол 18-ші желтоҗсанда тҧтҗындалған, 28-інде айып тағылған. Җылмыстыҗ 

кодекстік бабтары кҿрсетілмеген» деп береді. Іс бойынша шешім соттан тыс органда җабылданғандығын 

ескере отырып, Кенжеғали Абдуллин КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1989 жылғы 16 җаңтардағы 

«30-40 жҽне 50-ші жылдардың басында орын алған саяси репрессия җҧрбандарына җатысты ҽділдікті 

җалпына келтіру бойынша җосымша шаралар туралы» Жарлығының І бабына сҽйкес келеді деп кҿрсетіл-

ген. [1, 16-п.]. Яғни, Кенжеғали Абдуллин осы Жарлыҗҗа сҽйкес аҗталған. 

Ал енді Алаш зиялысы, ағартушы Абдуллин Кенжеғали туралы тергеу материалдарынан басҗа дерек-

тер мен зерттеулер бар ма, ол туралы жазылып жҥр ме деген мҽселеге тоҗталсаҗ. Ҽрине, Абдуллиннің 

ҿмірі мен җызметі жҿнінде жазушылар мен ҽдебиетші-ғалымдардың аз да болса жазғандары бар. Мысалы, 

ол туралы жазушы Ғалым Ахмедов, белгілі  ғалым Җабиболла Сыдиыҗов, филология ғылымдарының 

докторы Серікҗали Байменше маҗалалар жазған екен.   

Ҽдебиетші-ғалым Серікҗали Байменше «Кедейдің Кенжеғалиы» атты маҗаласында былай дейді: 

«Кенжеғалиды ҧдайы еске салып, ол  жҿнінде кҿбірек айтҗан, жҧртшылыҗ назарын аударуға тырысҗан 

белгілі жазушы Ғалым Ахмедов еді.  20-жылдары Орынборда ашылған оҗу орындарында  «Ахмет, 

Міржаҗып, Елдес Омаров, Телжан Шонанов, Ҽзім Җадырбаев, Мҽжит Шомбалов, Мҧхтар Мҧрзин, 

Молдағали Жолдыбаев, Кенжеғали Ғабдуллин, Жҧмабай Оразалин жҽне басҗалар дҽріс оҗыды» деп 

жазды ол. Ғалым Ахмедовтың естелігіне сілтеме жасай отырып, алғаш рет К.Ғабдуллин шығармашылығы 

туралы сҿз җозғаған белгілі  ғалым Җабиболла Сыдиыҗов  оның ҿмірі туралы деректердің ҿте аз екендігі-

не  назар аударады. Сонымен җатар, Абдуллин туралы профессор Тҧрсынбек Кҽкішевтің айтҗаны жҿнінде 

«Сҽкен Сейфуллин мен Мағжан Жҧмабаевтың шығармашылығына арналған «Сайыс» атты кітабында 

профессор Тҧрсынбек Кҽкішев Кенжеғалиды «мағжаншыл» аҗын ретінде атап ҿткен» - деп кҿрсетеді [2]. 

Алаш зиялылары туралы жаҗсы мҽлімет беретін белгілі жазушы Ғалым Ахмедовтың «Алаш, алаш 

болғанда» атты естелік кітабында Кенжеғали Абдуллин жайында: «20-жылдары газетте җызмет істеген 

Кенжеғали Ғабдуллин деген аҗын жігіттің жаҗсы аты шығып жҥретін. Ҧмыттым ғой, ҽйтпесе ҿлеңдері 

җуатты ҽрі ҽсерлі болатын. Җазанда «Ғалия» медресесін бітірген аҗын тҿрт ҿлең кітабы мен ҽліппе тҽрізді 

оҗулығын җазан тҿңкерісіне дейін-аҗ жазған деуші еді…» - деген пікір айтады [3].  

Серікҗали Байменше ағамыз «Кедейдің Кенжеғалиы» атты маҗаласында Кенжеғали Абдуллиннің 

ағартушылыҗ җызметіне байланысты: «Бала оҗытуды  ҿмірінің басты ісіне айналдырған Кенжеғали жазу-

сызумен айналысуды да ерте җолға алған. Ауыл мектебінде жҥріп  шҽкірттер кҥшімен газет шығаруға деген 

талпынысын айтпағанның ҿзінде, 1912-1914 жылдары Җазан  җаласының баспаханаларынан «Ислам негізі»  

атты аударма еңбегін, «Җазаҗ балаларына жҽрдем» деген җазаҗша ҽліппені, «Ҿнеге яки нҽмуне» деп атала-

тын дауыстап оҗуға арналған оҗу җҧралын жеке кітап етіп шығаруы сҿзсіз назар аударуға тҧрады. Бҧл – 

җазаҗ тіліндегі  алғашҗы оҗулыҗ ҥлгілері. Кенжеғалидың ҽдебиет тарихындағы орнын айҗындайтын ҿлшем 

– оның 1917 жылғы тҿңкеріске дейін екі ҿлеңдер жинағын шығаруы. Бҧлар «Җазаҗтың җамы» (1913) жҽне 

«Ҧран» (1914) деп аталған. Бҧларға җосымша, ХХ ғасыр басындағы ҧлттыҗ мерзімдік басылымдарға тҿл 

шығармаларымен җатысып тҧрғанын дҽлелдейтін фактілер де аз емес» – дейді. Сондай-аҗ, «Айҗап» 

журналына «Газет-журналдар туралы» деген  шағын хабары, екі  ҿлеңі  жарияланыпты. Мысалы, «Җайғым 

һҽм ҥмітім» (1914) деп аталған ҿлеңінде аҗын  ҿз сҿзінің халыҗҗа ҿтпей-жетпей жатҗанына ҿкініш білдіреді, 

ҿзінің  шын ойын жҧрттың ҽлі сезіп болмағанын, ел дертіне шипа тапсам деген ҥміті зор екендігін жан 

җайғысы ретінде  ҧсына отырып,  тҥбінде айтҗан сҿзінің далаға кетпейтініне, елдің осыны тҥсініп алға җарай 

ҧмтылатынына,   болашағын ойлап, білім-ғылым білсе  «ҽмме ағзасын» алтынмен бояғандай боларына  ҥміт 

артады.  Бҧл ойларын  «Елім» (1915) атты ҿлеңінде:  

Сен ҿссең, 

Кҥнде жасап, ҿсем, елім. 

Су сепкен оттай ҿшсең, 

Ҿшем, елім, – деп  ҽрі җарай жалғап, җалың җазаҗ елінің  замананың дауылынан аман-есен җалуын 

тілейді» – деп жазады [2].  

Маҗаласының соңына җарай «Кенжеғали аҗынның ХХ ғасыр басында арабша ҽліппен жарыҗ кҿрген 

«Ҧран», «Җазаҗтың җамы» деп аталатын ҿлең жинаҗтарын осы кҥнгі  җазаҗша җаріпке тҥсіруге  талапта-

нып жҥрген жайымызды хабарлай ҿтсек дейміз.  Жеке мҧрағатымызда жерлес җаламгердің фотосуреті  де 
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бар. Сондай-аҗ  Кенжеғалидың  ҧлттыҗ мерзімдік басылымдарда шашырап жатҗан басҗа да еңбектерін 

жинаҗтап, бҥгінгі ҧрпаҗҗа ҧсынсаҗ,  алашшыл азаматтың соңында җалған сҿздеріне халҗының бір җайы-

рылғаны болар еді» - деген тілек білдіреді [2]. Ҽрине ғалымның бҧл айтҗан тілегі орынды деп білеміз 

жҽне оны җолдаймыз. 

Енді ағартушылыҗ жҿнінде жҽне алаштыҗ зиялылар неге ағартушылыҗҗа кҿп кҿңіл бҿліп оны алдың-

ғы җатарға шығарды  деген мҽселе туралы айта кетсек. Бҧл мҽселеге бҥгінгі таңда жаңаша тҧрғыдан 

җарауымыз керек. Оған байланысты белгілі тарихшы, біздің ҧстазымыз академик Мҽмбет Җойгелдиев 

җазаҗ ағартушылығын жаңа кҿзҗарас тҧрғысынан тҥсінуді ҧсынып, ағартушылыҗ жайында: «Қазақ 

қоғамына ағартушылық идеясы Ресей арқылы келгені рас. Бірақ қазақ ағартушылығының 

мазмҧндық және хронологиялық тҧрғыдан ӛз ерекшелігі, тағдыры болды. Қазақ ағартушылығын, 

әсіресе оның ХХ ғасырдың басына тән кезеңін, еуропалық және орыстық ағартушылыққа еліктеу-

ден туған қҧбылыс ретінде қарастыру оның табиғатын тура тҥсіне алмаушылыққа ҧрындырар еді. 

Осы ретте қазақ ағартушылығына тиесілі оның мынадай ерекшеліктерін ескерген жӛн. Қазақ 

топырағындағы ағартушылық идеясы ескі феодалдық тәртіп пен қоғамдық қатынастарға, діни 

фанатизмге қарсы бағытталуымен бірге, ресейлік отарлық езгіден қҧтылуға, заман сҧранысына 

лайық білім мен ғылымды игеруге ҥндеді. Ҧлт-азаттық ҥшін кҥрес басшылары бҧл негізгі мақ-

сатқа жетудің жолы қазақты ҧлт ретінде біржола қалыптастырып, оның ҧлттық мемлекеттігін 

жаңғырту арқылы жҥретіндігін жақсы тҥсінді. Басқаша айтқанда, қазақ ағартушылығының идея-

сы қазақ ақын, жазушы, философ ғалымдарының шығармашылық ізденісі арқылы жалпы ҧлт-

тық жобаға айналды. 

Кезінде кеңестік идеология қазақ ағартушылығын Шоқан, Ыбырай және Абайдың қызметі-

мен шектеуге тырысты. Ал қазақ ағартушылығының ҧраны-девизі ретінде ҧлы Абайдың «Орыс-

тың ғылымы, ӛнері-дҥниенің кілті... Балаңа орыстың ғылымын ҥйрет!» деген тҧжырымы алынды.         

Қазақ ағартушылығының ҧраны ретінде Абай сӛзін алған идеологияның мақсаты қазақ мәде-

ниетін ылғи да ҥйренуші шәкірт және еліктеуші мәдениет дәрежесінде ҧстау болатын. Бҧл ҧста-

нымдағы қазақ мәдениетінің тҥпнҧсқалық (оригиналдық) мазмҧны кҥн ӛткен сайын әлсіреп, ең 

соңында кӛшірме мәдениет дәрежесіне тҥсуге тиіс еді. 

.... Бҧл арада біздің Абай айтқан пікірдің дҥрыстығына шек келтіру пиғылымызда жоқ. Ҧлы 

ойшыл сӛзінде тарихи шындықтың табы жатыр. Орыс мәдениеті мен тілі қазақты әлемдік 

ӛркениетпен жалғастырған кӛпір болғаны даусыз шындық. Сонымен бірге, кеңестік идеология 

жасаған тҧжырымды малданып тарихи шындықка кӛз жҧму да әділетсіздік болар еді. Ал тарихи 

шындық қазақ ағартушылығының қоғам мойындаған девизі Мыржақып Дулатҧлының «Оян, 

қазақ!» (1909) деп тастаған ҧраны болғандығын кӛрсетеді. Қазақты «Маса» болып ояту Ахмет 

Байтҧрсынҧлының «Қырық мысал» (1909) және «Маса» (1911) атты кітаптарының негізгі ӛзегі 

болғандығы аян. Тіптен, XX ғасыр басындағы кітап, мақала жазған ҧлт оқығандарының мақсат-

мҧраты осы ортақ ҧстанымға келіп тоғысып жатты. 

Егер қорыта айтар болсақ, қазақ ағартушылығының толыққанды қоғамдық қҥбылыс ретінде 

кӛрінуі XX ғасырдың алғашқы ширегіне, яғни алаш зиялыларының қызметіне тҧс келеді» - деген 

җорытынды жасайды [4, 235-236 бб.].  

Бҧл Ресей империясының жҥргізіп отырған отаршылдыҗ саясаты жағдайында елінің ертеңіне алаң-

дап җайтсек халҗымыздың кҿзін ашып, білім беріп, ғылым ҥйретіп ел җатарына җосамыз деп җам жеген 

Кенжеғали Абдуллин сияҗты алаш зиялыларының атҗарған ағартушылыҗ җызметіне, олардың Ел мен 

Жердің тҧтастығын, ҧлттың бірегейлігін саҗтауға ҧмтылған ҽрекеттеріне берілген ҽділ баға деп 

есептейміз. 

Ҽдебиетші ҽрі ағартушы Кенжеғали Абдуллинге советтік тоталитарлыҗ жҥйенің репрессиялыҗ 

аппараты «ҧлтшыл» деген жҽне т.б. айыптар таҗҗаны еді. Җазіргі җоғамда ҧлтшылдыҗҗа деген кҿзҗарас 

ҽліде дҧрыс болмай отырған сияҗты. Біз  бҥгінгі таңда ол кезеңдегі җазаҗ ҧлтшылдығын прогрессивті идея 

ретінде дҧрыс тҥсінуіміз керек. Академик Мҽмбет Җойгелдиев ҧлтшылдыҗты тура тҥсіну ҥшін мынадай 

тҧжырым жасайды: «Җазаҗ ҧлтшылдығы, сондай-аҗ кейін большевиктер партиясы дҽлелдеуге тырысҗан-

дай ҿмірде болмаған «җазаҗ буржуазиясының» мҥддесін җорғау маҗсатында җолдан жасалынған ҧстаным 

еместін. Җазаҗ ҧлтшылдығының діңгегі, «менің ҧлтым ҿзгеден артыҗ» сияҗты мазмҧндағы ой емес, елім, 

жҧртым деген саналы азаматтың җҧлдыҗтан азаттыҗҗа ҧмтылған жҧртын ҿзгемен тең ету жолындағы 

жанкешті җызметке ҽзірлігін білдіретін ҧстаным болатын» [5, 211-212 бб.].  

Осы тҧрғыдан алғанда ҽдебиетші, ағартушы, журналист, педагог Кенжеғали Абдуллиннің «Җазаҗтың 

җамы»  ҥшін атҗарған ағартушылыҗ җызметі, ҧлтшылдыҗ ҧстанымы орынды еді.  
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Җорыта келе айтарымыз, җазаҗ җоғамына білім нҧрын шашып ағартуға ҧмтылған ҧстаз, ҽдебиетші, 
журналист Кенжеғали Абдуллиннің есімін елге кеңірек таныту, оның ағартушылыҗ пен ҽдебиет сала-
сындағы җызметін, ел мҥддесі мен ҧлттың бірегейлігін саҗтау жолында атҗарған басҗа да җоғамдыҗ 
җызметтерін тереңірек зерттеу бҥгінгі таңдағы отандыҗ гуманитарлыҗ ғылым салалары ҥшін ҿзекті 
мҽселелердің бірі болып табылады. Сондыҗтан тарихшы, ҽдебиетші, т.б. ғалымдар Кенжеғали Абдуллин 
сияҗты ҽлі де болса белгісіз болып келе жатҗан ҧлт зиялыларының ҿмір жолын, олардың җызметін жан-
жаҗты зерттеуге атсалысып бҥгінгі җоғамға дҧрыс жеткізгеніміз жҿн.  
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Аңдатпа 
Маҗалада җазіргі җазаҗ ҽдебиетіндегі ―жоғалған ҧрпаҗ‖ мҽселесі жазушы Тҿлен Ҽбдіктің ―Тҧғыр мен 

ғҧмыр‖ повесі аясында талданады. Ҽлем ҽдебиетіндегі ―жоғалған ҧрпаҗ» мҽселесін алғашҗылардың бірі 
болып кҿтерген жазушы Эрих Мария Ремарктың ―Батыс майданында ҿзгеріс жоҗ» шығармасымен салыс-
тыра кҿрсету арҗылы бҧл ҧғымның җазаҗ ҽдебиетіне де мҥлде жат җҧбылыс еместігі аныҗталды. Җазаҗ 
тарихындағы тҧтас бір ҧрпаҗтың тарихын җамтыған, гуманизмді дҽріптеген, соғыстың ҥлкен зҧлымдыҗ 
екенін, соның ішінде ҿзіне тиесілі тағдырының җожасы бола алмаған, алданған, ертеңгі кҥнге деген 
ҥмітінен айрылған, рухани җажыған ҧрпаҗтың шындығын кҿрсеткен ―Тҧғыр мен ғҧмыр‖ повесінің дер 
кезінде кҿтерілген туынды екені наҗтыланды. Җаламгердің аталған шығармасында ―жоғалған ҧрпаҗ‖ 
мҽселесінің кеңінен айтылып, кҿтерілуі – тҽуелсіздіктің жемісі деп саналады. 

Кілт сӛздер: жоғалған ҧрпаҗ, тҽуелсіз җазаҗ ҽдебиеті, авторлыҗ концепция, идеология, ҧрпаҗ тағдыры 
 

G.B. Tokshylykova 
1 

1
Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan. 

 
THE PROBLEM OF "LOST GENERATION" IN THE KAZAKH PROSE 

 
Abstract 

In this article, the problem of the ―lost generation‖ in modern Kazakh literature is analyzed according to the 
novel ―The Pedestal and Life‖ by the writer Tolen Abdick. It turned out that the concept of a ―lost generation‖ in 
world literature, created by Erich Maria Remarque in the novel ―The Western Front Without Changes‖, is typical 
of Kazakh literature. In this work of Tolen Abdick ―The Pedestal and Life‖, the story of the entire generation of 
the Kazakh people is told that war is a great tragedy for any nation and it cripples the fate of millions of people. 
The story glorifies humanism and reveals the truth of the spiritually "spoiled generation." They lost their own fate 
and life, but were deceived by the authorities. Their hopes were not justified. It is believed that the raised problem 
of the ―lost generation‖ in the work of T. Abdik is the result of independence. 
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ПРОБЛЕМА «ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ» В КАЗАХСКОЙ ПРОЗЕ 

 

Аннотация 

В данной статье проблема «потерянного поколения» в современной казахской литературе 

анализируется по роману писателя Толена Абдика «Постамент и жизнь».Выяснилось, что концепция 

«потерянного поколения» в мировой литературе, созданная Эрихом Марией Ремарк в романе «На 

Западнем фронте без перемен», типично и для казахской литературы. В данном произведений Толена 

Абдика «Постамент и жизнь» говорится  история всего поколения казахского народа, что война великая 

трагедия для любого народа и он калечит судьбу миллионов людей. Повесть прославляет гуманизм и 

показывает правду духовно «испорченного поколения». Они потеряли свою собственную судьбу и жизнь, 

и были обмануты властью. Их надежды не оправдались. Считается, что поднятая проблема «потерянного 

поколения» в творчестве Т.Абдика является результатом независимости. 

Ключевые слова: потерянное поколение, независимая казахская литература, авторская концепция, 

идеология, судьба поколений 

 

Кіріспе. Бҥгінгі тҽуелсіз җазаҗ ҽдебиетінің даму ҥдерісінде айтылуға тиіс тағы бір дҥние – ―жоғалған 

ҧрпаҗ‖ (―lost generation‖) мҽселесі. Бірінші дҥниежҥзілік соғыстан кейін ҽдебиетке енген ―жоғалған ҧрпаҗ‖ 

сарыны, екінші дҥниежҥзілік соғыстан кейін ҽлем ҽдебиетінде җайта жаңғырып, ―разбитое поколение‖ 

(АҖШ), ―рассерженные молодые люди‖ (Англия), ―поколение вернувшихся‖ (ФРГ), ―потерянное поколе-

ние‖ (Ресей) деген атпен белгілі болды. Ҽдебиеттанушы ғалым А.Ісімаҗова жоғалған ҧрпаҗҗа ―бҧлардың 

бҽрі соғыста аяҗ-җолдарынан айрылып, тек тҽннің жаралануына ҧшырағандар емес. Олар соғыста келе-

шекке, ҿмірге деген жарҗын сенімдерінен айрылған ҧрпаҗ‖ [1, 25] деп баға береді. Аталмыш термин, яғни 

―жоғалған ҧрпаҗ» деген атау жазушы Гертруда Стайнға тиесілі. Соғыстың сҧмдыҗ җасірет екені ҿтірік 

емес, біраҗ тірі келген адам җайткен кҥнде де ҿз-ҿзін табуы җажет. Ҽрі җарай ҿмір сҥруге дағдылану, адам 

болып җалу, ҿмірдің җызыҗ сҽтіне җуана білу җажет.  

Бҧл ҽдеби сарынның кҿшбасында ―Ҧлы Гэтсби‖ жҽне ―По эту сторону рая‖ романдарымен Фрэнсис 

Скотт Фицджеральд тҧрды [2, 19]. Эрнест Хемингуэйдің лейтенант Фредерико мен медбике Кэтрин 

екеуінің оҗиғасына җҧрылған ―Җош бол, җару‖ романы да – соғыс пен махаббат жайында сҿз җозғайды             

[3, 125]. Ричард Олдингтон ―Җаһарманның ажалы‖ романында ҿз заманындағы ҧрпаҗтың, җҧрдастарының 

тағдыры жайлы, ҽлі бейбіт ҿмірді кҿріп ҥлгермей жатып, ҿмірден тҥңілген жандар туралы жазды. Анри 

Барбюс шығармашылығында ―От‖ романы – соғысҗа җарсы романдарының алғашҗысынан саналады. Хат, 

кҥнделік формасында жазылған романда соғыстың бар җитҧрҗылыҗтары егжей-тегжейлі баяндалады. 

Соғысты адамдарды җҧрту, жою жҧмысы деп таныған автор туындысы кейіпкердің ішкі ауыр, жан кҥйзе-

лісі, ҽскери кҿріністерді сипаттап тҧратын реалийлерден тҥзілген. Җаламгер Эрих Мария Ремарк болса 

соғысты адам бойындағы ең жаҗсы деген җасиеттері ҿлетін ―ҥлкен шҧңҗырға‖ теңейді. Жазушының атын 

ҽлемге танымал етіп, Нобель сыйлығына ҧсынылған ―Батыс майданында ҿзгеріс жоҗ‖ атты романында 

тағдыры ҧрланған тҧтас бір ҧрпаҗтың жайы сҿз болады.  

Әдістеме. Кеңестік идеологияның җатаң баҗылауында болған җазаҗ ҽдебиетінде бҧл мҽселе бҥгінге 

дейін мҥлде сҿз болмады деп айта алмаймыз. Біраҗ ҥнемі цензураның тырнағына ілігуден җорҗып, ҥркіп 

отырған тҿл ҽдебиетімізде бҧл мҽселе ашыҗ айтылмай, астарлап айтылып, символмен беріліп келгені 

жасырын емес. Ресей империясының җазаҗ тарихындағы зорлыҗшыл тарихи реформаларын кҿзімен кҿріп 

ҥлгерген жазушы Б.Майлин җазаҗ аулының кҿркем ҽрі ҧзаҗ тарихи шежіресін шеберлікпен кестелеп 

берді. ХХ ғасыр басында орын алған ҧлт-азаттыҗ җозғалыс, одан соң Җазан тҿңкерісі, бір емес екі рет 

җолдан жасалған ҽрі җаншама җазаҗтың ҿмірін жалмаған аштыҗ, ―Кіші Җазан‖ аталған конфискация 

сынды дҥрбелең реформалардың кҿп жағдайда җҧрғаҗ насихатпен, кҥш җолданумен, асыра сілтеумен 

ҿткізілгендігіне жазушының ҿзі куҽ болғандыҗтан ―Кҥлпаш‖, ―Аштыҗ җҧрбаны‖, ―Айт кҥндері‖ сынды 

шығармаларды тудырып, ҿзі де 1936-1937 жылғы нҽубеттің җҧрбаны болып кете барды. Халыҗ басына 

тҥскен шырғалаңды ашыҗ айтса, басын бҧлт шалатынын жаҗсы тҥсінген жазушы җауым ҿкілі ―аҗырын 

жҥріп, аныҗ басуға‖ кҿшті, біраҗ жазуын, айтуын тоҗтатҗан жоҗ. М.Мағауиннің ―Бір уыс бидай‖, 

Б.Соҗпаҗбаевтың ―Ҿлгендер җайтып келмейді‖, О.Бҿкейдің ―Атау-кере‖, Т.Ҽбдіктің ―Ҽке», ―Тозаҗ оттары 

жымыңдайды‖, ―Тҧғыр мен ғҧмыр‖ туындылары – осының дҽлелі.  Бҧл ―җазаҗ халҗының җасіретке толы 
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кер заманның тарихын шежірелеген шыншыл шығармалардың‖ [4, 125] біздің ҽдебиетімізге җосылған зор 

ҥлес екенін жоҗҗа шығара алмаймыз.  

Ҽлем ҽдебиетінде дер кезінде кҿтеріліп, ҽлі кҥнге талданып келе жатҗан осы шығармалардың барлы-

ғына ортаҗ нҽрсе – соғысҗа җарсылыҗ, гуманизмді дҽріптеу, ҧрпаҗтың жоғалу себебін кҿрсету, соғыстың 

шындығын жасырмай, оның ҥлкен зҧлымдыҗ екенін дҽлелдеу. Соғыс җанына тҧншығып, майданнан тірі 

оралса да ҿмірден ҿзіндік орнын таба алмаған, рухани җажыған ҧрпаҗтың алданғанын, ҿзіне ғана тиесілі 

тағдырының диктаторлардың, мансапҗҧмар ҽлдекімдердің амбициозды ҽрекеттерінің салдарынан ҧрлан-

ғанын, олардың ҽділетсіздіктің җҧрбаны болғанын тҥсіндіру. «Екінші дҥниежҥзілік соғыстың адам җҧҗы-

ғын аяҗҗа таптап, ҿмірін тҥкке тҧрғысыз етіп кҿрсетуі, соғыстың салдары адамзатҗа, жалпы ҽлеуметке 

җатты ҽсер етті» [5, 4]. Біздің маҗсатымыз – соғыстың ҥлкен зҧлымдыҗ екенін кҿрсеткен екі ірі автор  

Э.М. Ремарк пен Т.Ҽбдік туындыларындағы сабаҗтастыҗты кҿрсете отырып, ҽлемдік мҽселе саналатын – 

―жоғалған ҧрпаҗ‖ мҽселесінің җазаҗ ҽдебиеті ҥшін де мҥлде жат җҧбылыс емес екенін кҿрсету. Алдымен 

Ремарктың ―Батыс майданында ҿзгеріс жоҗ‖ туындысына тоҗталсаҗ.  

Романда соғыстың бҥкіл җиындығы баяндалады: аштыҗ, битпен, егеуҗҧйрыҗпен арпалыс, җиындыҗҗа 

шыдамай, җорыҗҗан солдаттардың жынданып, есінен адасуы, ерекше җатты җорыҗҗанда адам бойында 

пайда болатын ессіз елірмелік т.б. бҧл ҧрпаҗтың маңдайына жазылған тағдыр осы еді. Бораған оҗтың 

сҧрапыл соҗҗысы баҗытсыз боздаҗтарға тым ауыр сын болды. Соғыс басталғанда ҽлі ҿрімдей жас бала 

болып, оң-солын танымай, отан җорғау міндетіне аттанған, осылайша җалыпты ҿмір сҥру ырғағынан 

айрылып җалған, җазаҗша айтҗанда җайырлап җалған кемедей болған жастардың тағдыры осы ҧғымның 

аясына сыйып кетті. Казармада солдаттың жҥйкесіне тиетін істер де аз емес еді: ҽйтеуір бір мін тағып, 

тҿсекті 14 рет жинату, казарманың еденін тіс шҿткесімен тазалау, казарма ауласының җарын шҿтке, 

җалаҗшамен тазалау, саҗылдаған сары аязда винтовканың оҗпанын җолғапсыз жалаңаш җолмен ҧстап, тік 

тҧруға жаттыҗтыру, іш киімнің шеті 1 см артыҗ шығып кеткені ҥшін тҥнгі сағат 12-де казарманың жоғар-

ғы җабатынан җораға 8 рет жҥгіріп шығып, жҥгіріп җайта оралу сынды жазаның тҥрлері кҿп еді. Соғыс 

оларға не ҥйретті: имену, ҧялу ғана емес, басҗа да толып жатҗан ҽдеп, инабаттың бҽрін белден басып ҿту-

ге дағдыланды, дҿрекі де тҧрпайы, мейірімсіз, җатігез болып кетті, тек былапыт тілде сҿйлейді. Біраҗ, 

соғысҗа бармаса алдағы болашағының есігі жабылар еді. Канторек секілді патриоттыҗ сезімі җашан да 

дайын тҧратын, соғысҗа бару арҗылы ғана ҿзінің адамгершілігін саҗтап җалатындығын санасына җҧюдан 

жалыҗпайтын ―насихатшылар‖ мыңдап табылады, олар игілікті іс істедім деп ҧғады, одан арғы жағын 

ойлауға жанын җинамайды. Осының ҿзі олардың тоғышарлығын ҽшкерелеп, солдаттар алдында 

абыройдан жҧрдай җылады. Рас ҽдепкіде жасҿспірім жастардың басында бҧлдыр идеал толып жатҗан-

дыҗтан, соның ыҗпалымен олар болашаҗ ҿмір, соғыстың ҿзін бір җиял-ғажайып, романтикалыҗ бояуға 

малынып тҧрғандай кҿретін. Ҿрімдей жастар ҥшін Канторек олардың еңбек пен азаматтыҗ борыш ҽлемі-

не, мҽдениет пен прогресс дҥниесіне җадам басуына жҽрдемдесуі керек, болашаҗтың арасын жалғасты-

ратын кҿпір боп җалуы керек болатын. Олар Канторек сынды ―тҧлғалардың‖ беделін җалтҗысыз мойын-

дап ҥлгерген, жҥректің тҥбінде оларға деген мызғымас сенім жататын. Біраҗ, сол сенімдері аҗталмай, 

барлыҗ җҧрбандыҗтың далаға кеткенін олардың санасы җабылдай алмады. Іштей җажып кетті. Ҿмірдің ҽлі 

табалдырығында ғана тҧрған, ҽлі тамыр жайып ҥлгермеген жастарды соғыс ағыны ҿз ырҗымен алып 

кетті, бірден тереңіне батырып, тҧңғиығына тартты деуге болады. Жиырма жасар жігіттің бар білетіні – 

карта ойнау, боғауыз сҿз айту, соғысу. ―Ендігі жерде біз жастардың җатарына жатпаймыз. Біз җашҗынбыз. 

Ҿзімізді ҿзіміз тағдырдың тҽлкегіне тастап җашып барамыз, ҿз ҿмірімізден ҿзіміз жеріп җашамыз. Біз он 

сегіз жаста ғана едік, осынау жарыҗ дҥниені, ҿмірді сҥюді жаңа ғана бастағанбыз, амалсыз соған ҿзіміз оҗ 

атуға тиіс болдыҗ. Алғашҗы жарылған снаряд тура біздің жҥрегімізге тиді. Біз адамға тҽн ойлы іс-ҽрекет-

тен, маҗсат-мҥддеден, жаңашыл прогрестен җол ҥзіп, оҗшау җалдыҗ. Ендігі жерде біз солардың дҧрысты-

ғына сенбейміз. Біз соғысҗа ғана сенеміз‖ [6, 12] деген жастардың болашағы бҧлыңғыр, соңы немен 

тынары, җай жағына шығатыны ҿздеріне де белгісіз.  

Ремарк кешегі солдатты җатігез соғыс жауызға, зҧлымға, кісі ҿлтірушіге, тіпті албастыға айналдырып 

жібергенін шебер кҿрсете білген. Олардың оҗ тесіп шҧрҗ-шҧрҗ болған санасы ашынған, талған сезімінің 

җауҗарсыздығын амалсыз мойындап ҥлгерген. Себебі, жҧлыныңды аралап жатҗандай жаныңды тҥршік-

тірер ҥрейлі елегізу бойларын жайлап алған, җимылдауға дҽрмендері жоҗ. Ҿздерінше осынау җиямет-

җайымға тектен-текке бармағанын, саз-батпаҗҗа бекер малтыҗпағанын ҿздеріне дҽлелдегісі, ҿздерін соған 

сендіргісі келеді. Шындыҗтың бҽрін автор солдаттың аузымен айтады: оҗ атып, гранат лаҗтырып, белуар-

дан от кешкен екі жылды кір киімді шешкендей лаҗтырып тастау мҥмкін еместігі аян. Соғыс кейінге 

серпіліп, ҿмір шеңберінің ҧштары бейбітшілікпен ҧласса да, бҧл шеңбердің ішінде олар жоҗ. Ҽуел бастан 
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жамандыҗты кҥтіп, соғысҗа ҽзір тҧруға дағдыланып, ҥйренген солдат җашан да жаҗсылыҗҗа сенімсіз-

дікпен җарайды. 

Олар жастыҗтың буымен соғыс жағдайына тез бейімделгенімен, бейбіт ҿмірге ҥйренісіп кете алмады. 

Олар ҥшін кҿптің ортасында болу җиын, себебі ешкіммен тіл табысып, шҥйіркелесе алмайды, ортаҗ 

таҗырып та жоҗ, сҿйлесуге җҧлҗы да жоҗ. Соғыс олардың ҿмірге деген кҿзҗарасын ҿзгертті, олар бейбіт 

ҿмірге сыймады, мамыражай ҽлем олар ҥшін бҿтен дҥние секілді. Бҧрын дҽл солар секілді ҿмір сҥріп, 

тіршілік еткенімен, җазір тіл табыса алмайды. Ортада кҿзге кҿрінбес терең җҧз бар сынды. Соғысты 

ҧмытуға тырысҗанымен, бҧл дҥниенің кҥйкі тіршілігі де жирендіріп, дҥние шеңбері ҿте тар секілді кҿрін-

ді. Адамдарға ҽрі жирене, ҽрі җызыға җарайды. Ҿйткені, соғыс оның достарының ҿмірін жалмап җана 

җойған жоҗ, оның денесіне, ішкі жан-дҥниесін де билеп-тҿстеп, ҿзгертіп жіберді. Ремарктың кейіпкерлері 

де ҥйіне оралған соң ―кҿз жанарымен – олардан ҿтінгендей болып, менімен сҿйлесіңдерші, орталарыңа 

алсаңдаршы дегісі келеді. Уа, ҿмір, бір кездегі бейҗам, жайбараҗат кҿрікті ҿмір, җайтадан алшы мені 

җҧшағыңа‖ [7, 25] десе де, бойын жатырҗау, жатсыну сезімі билеп алған. Ҿзінің жарҗын болашаҗҗа 

апарар жолынан айрылған, одан җуылып, җуғынға ҧшырағанын тҥсінеді. Оның ҥстіне ҿмірді шаҗыра 

беруден де җорҗады, тілеуін җабыл алып, алдынан шыға келсе, ар жағында не болатынына кҿзі жетпейді. 

Соғыс туралы ойды тереңдете берудің де, оның арты тҧңғиыҗҗа тартып ҽкететінін де тҥсінеді. ―Біз не 

җылған баҗытсыз едік!‖ [8, 63]  деп іштей егіледі, біраҗ кҿзінен жас шыҗпайды, себебі ол кешегі отан 

җорғаушы солдат болғандыҗтан сыртҗа ештеңе білдіргісі келмейді. Біраҗ, ет пен сҥйектен жаралған жан 

ҥшін бҧл оңай еместігі тҥсінікті. ―Біреудің басына душар болған алапат ауыртпалыҗтың жан тҥршігерлік 

азабы җаншалыҗты ауыр екенін басҗа біреу ешуаҗытта тап соның ҿзіндей сезіне алмаҗ емес, біздің 

заманымызда соғыстың шыға беретін себебі сол болса керек‖ [8, 98] деген сҿздер осының дҽлелі. 

Мҧғалімдері бейнелеп берген Отанының классикалыҗ идеалын майдан даласында тек адамның адамдыҗ 

җасиетін жою маҗсатын жҥзеге асырғанда ғана бой кҿрсететінін олар жастыҗҗа тҽн җырағы кҿзбен кҿріп, 

байҗап ҥлгерді. Себебі, солдат ҿте сезімтал келеді. Мектеп җабырғасында ҥйренген теория, теорема, заң-

дылыҗтар мен ―жоҗтан ҿзге кҿр-жерді миға җҧюға ҽрекеттенудің‖ ешҗайсысы да майдан шебінде җажет 

болмай җалғанын тҥсінеді. Керісінше, соғыс даласы оларға жаңбырдың астында немесе желдің ҿтінде 

тҧрып шылым тҧтатуды, су отынмен отын тҧтатуды, җоян-җолтыҗ ҧрыста кҿк сҥңгіні җабырғадан сҧҗпай, 

іштен салу керек екенін, ҿйткені оны лезде җайта суырып алу оңай болатынын ҥйретіп, бойларына ―ҽуелі 

тірі җалу керек‖ деген ҥрейді сіңдірді. Олар шындыҗты сол җалпында җабылдап ҥлгерді. Мҽселен, ҿлгелі 

жатҗан Кеммерихтің бҥтін бҽтеңкесін ҿзіне алғысы келген Мюллерді біз җатігез, мейірімсіз деп еш 

кінҽлай алмаймыз. Шындығында ол досы Кеммерих ҥшін тікенді сымның ҥстімен жалаң аяҗ жҥруге ҽзір 

жан. Оның тағдырына җабырғасы җайысып, іштей җасірет тартып, жаны ашитыны да рас. Біраҗ, санаулы 

уаҗыты ғана җалған Кеммерихтен гҿрі соғыс даласында жҥрген ҿзі ҥшін бҧл аяҗ киімнің җажеттілігі, 

пайдалыраҗ екені аҗиҗат. Сонымен бірге, олардың жҥрегінде ҽрҗашанда ҿзара кҿмекке дайын тҧратын 

татулыҗ кҥшті дамыды, соғыс туғызған жалғыз-аҗ жаҗсылыҗ – осы сезімнің ҧлғайып, нағыз жолдастыҗҗа 

дейін ҿсуі деуге болады.  

Нәтижелер. Җаламгер Т.Ҽбдіктің ―Тҧғыр мен ғҧмыр» туындысында «жоғалған ҧрпаҗ» мҽселесінің 

кеңінен айтылып, кҿтерілуі – тҽуелсіздіктің жемісі екені аҗиҗат. Мҧнда Батыр есімді кейіпкердің басынан 

кешірген оҗиғасы бір кҥннің ішінде шешімін тауып, кҿңілдегі шерін тарҗатып, кейіпкер жаны тынышта-

лады. Тағдырдың тҽлкегімен допша домалаған, ҿмірі кҥн мен тҥн секілді ҿткен, ҿмір бойы еркінен тыс, 

санасынан тыс бір зорлыҗтың ыҗпалында жҥрген жанның тарихы баяндалатын шығармада кешегі таны-

мал ғалым, лауазымды җызметкер, ―халыҗ жауы» деп танылған Шҽйкеннің ҧлы Батырдың тағдыры сҿз 

болады. Повесть оҗиғасы 80-жылдың ішінде, кҥз айында ―Жеңіс» (бҧрынғы Аҗшоҗы) поселкесінде ҿтеді. 

Поселке атауын автор ―Жеңіс» деп бекер атап отырған жоҗ. Бҧл атауды сомдаған кейіпкері – жоғалған 

ҧрпаҗ ҿкілі, кешегі Батыр, Якут, бҥгінгі Борис Николаевич Ивановтың ҿзін-ҿзі жеңуі, ар алдындағы 

азабынан арылуы, тарих ҥшін де беймҽлім болып келген бар шындыҗтың ашылуымен байланыстырады. 

Оҗиғаның басталуынан-аҗ, ―сҧр плащ, сҧр җалпаҗ киген җарасҧр адамның» автобустан тҥсуі – оҗиғаның 

жанды жадыратар шуаҗты оҗиғаға емес, еңсені езетін сҧп-сҧр сипатта ҿтетінін аңғартады. ―Адамның 

басы – Алланың добы» деген. ―Бір кезде дҽурені жҥріп, абыройы артҗан, дастарҗаны дос-жаранға, жаҗсы 

мен жайсаңға кҥнде жайылып, думанды да җызыҗты кҥндері кҿп болған отбасының шаңырағы ортасына 

тҥседі» [10, 21]. Ҽкесінен кейін бір аптадан соң шешесі җамалып, «азап пен уайымның шегіне жеттім», 

бҧдан басҗа баҗытсыздыҗ болуы мҥмкін емес деп жҥрген бала жалғыз җарындасы Раушанға суыҗ тиіп, 

ҿлді деген хабар келгенде кҿтере алмай җиналады. Есіріктеніп, орынсыз сҿйлеп, орынсыз кҥле бастаған 

соң, ауруханаға жатҗызылып, бір айдан соң есін жинап, җалпына келді. Міне, осы тҧста оның екінші ҿмірі 

басталады. Ҿйткені ол бҧрынғы Батыр емес, бҿтен, сҿйлеген сҿзінде, мінезінде, кҿзҗарасында жаттыҗ бар 
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балаға айналады. Жан кҥйзелісін алыстан ғана сезініп, ҽлдебір доғал тҥйсікпен жҥрген осы кҥйін ҿзі ҥшін 

дҧрыс болды деп таниды. Ҿйткені җайғының жетегінде кетсе, тірі җалуы неғайбыл болатын. Ҽрине, 

басына тҥскен нҽубеттің орасан ҥлкендігінің мҽніне ол жете алған жоҗ. Җҧлама жардың шетінде тҧрған-

дай, җҧйҗа тамыры шымырлап, ҽсері жоҗ, жылуы жоҗ мағынасыз уаҗытты ҿткізіп, жҥріп жатты.  

Батыр җабылданған интернаттағы халыҗ жауларының балаларына деген җарым-җатынас, кҿзҗарас 

тым җорҗынышты: олар есігі дҧрыс жабылмайтын, терезесінен жел саулаған, сыз җабырғалы ескі бҿлме-

лерде, тозығы жеткен ескі-җҧсҗы бірдеңенің ҥстінде жатты. Тамаҗты бҿлек ҥстелде ішті, жоғарыдан ҿкіл-

дер келгенде бҧлар сапҗа тҧрғызылмайды, еден жуу, отын-су тасу секілді җара жҧмыстың бҽрі солардың 

мойнында. Җорлыҗ, зорлыҗтың алуан тҥрі жасалатын бҧл ортада кім кҿбірек җатігез болса, соның беделі 

ҥстем. Біраҗ осы жасалып отырған җиянаттың ҿзі бҧл җорғансыз балаларға аз секілді кҿрінетін җатігез 

жандар да жоҗ емес. Оның жанды бейнесіндей болған интернат директоры мен география пҽнінің 

мҧғалімі Ерғазыны айтуға болады. Негізгісі – ҽлдебір идеяларымен кҿзге тҥспесе жҥре алмайтын белгілі 

белсенділердің бірі, ҿзі басҗаратын мектептің ҥкімет пен партия саясатын җалай җолдап жатҗанын білдіру 

ҥшін дуылдатып жиналыс ҿткізгіш; халыҗ жауы болып атылған, тҥрмеде жатҗан ҽкелерінен бас тартып, 

жаңа ҿмірге бет бҧрған, коммунистік идеяға адал берілген балаларды ҿзгелерге ҥлгі ету рҽсімін жасағыш, 

җыстап отырып, балаларды аты-жҿндерін ҿзгертуге кҿндіргіш мектеп директоры. Ал екіншісі, осы 

интернаттың география пҽнінің мҧғалімі, бҧрын райкомда істеген, ҿңірде тҧңғыш партия ҧясын ашҗан 

алғашҗы коммунистердің бірі, директордан бастап, мҧғалімдердің бҽрі ҿзінен именіп, аулаҗ жҥруге 

тырысатын, җазір бағы тайып мҧғалімдік җызметке тҥсіп җалған шегір кҿзді, жарҗабаҗ, җарасҧр, җатігез 

кісі – Ерғазы. Оның балаларға жиі айтатын сҿзі: ―халыҗ жауының җҧйыршығы» [10, 15]. Міне, җазаҗ 

балалары тҽрбиеленіп жатҗан білім ордасының басшысы мен мҧғалімінің сиҗы осындай. Т.Ҽбдік 

суреттеген интернат ҥйіндегі «халыҗ жауларының» балаларына жасалып жатҗан бассыздыҗтар мен 

оҗытушы-мҧғалімдерінің ҽрекеті Ч.Диккенстің ―Оливер Твистің басынан кешкендері» романындағы 

ҥнемі моральдыҗ җағажулар (ҧрып-соғу, аштан ҿлу т.б.) мен ҥлкендердің җатігездігі мен җайырымсыз-

дығын (тамаҗ сҧрағандығы ҥшін кішкентай җорғансыз балаларды ―бунтарь», ―іріткі салушы», ―револю-

ционер» деп танып, тепкіге алатын мистер Бамбл мен миссис Мэннің тоғышарлығы) кҿріп жататын 

ҽлеуметтік ҥйдің тҽрбиеленушілерін еске салады.  

Талқылау. Зиялы җауым отбасында тҽртіп пен тҽрбиенің җарауында ҿскен балаларға мҧндай тҥсінігі, 

ғҧрпы бҿлек ортаға бейімделу ауыр тиді; ол ортада олар бҿтен, жат адам еді. Батыр мҧндай ортада ҿзі 

ҥшін жаңалыҗ ашып, җатты ашудың адамға ерекше кҥш-җуат беретінін тҥсінді. Ашуды ҿзіне серік етіп, 

оған ерік беру арҗылы ҿлермен кҥйге еніп, ешкімді басындырмайтын болды. Тентек балалардың ҿзі бҧдан 

җаймығып, ҽр кҥн ҥшін арпалысҗан ҿлермен кҥреспен, ҿгей сезіммен, болжаусыз беймҽлім тіршілікпен 

ҿте берді. Ол іштей екіге айрылды; екі адамға айналды: оңашада – җанжҥректі, җайғылы бала болса; жҧрт 

кҿзінде мҧҗалмайтын җайсар бҧзаҗы. Ҽкесінің ҿлімін естіген соң бар дҥниеден баз кешкендей болған 

Батырдың ҿзі ҥшін ашҗан тағы бір жаңалығы – дҥниенің жалғандығы еді. Бҧл байлам адамзат ҥшін жаңа-

лыҗ болмағанымен, жас бала Батыр ҥшін ҥлкен жаңалыҗ еді. Ремарктағы, Ҽбдіктегі ҧҗсастыҗ – кейіпкер-

лердің жаҗсылыҗҗа деген сенімін жоғалтуы; олар ҥшін ешҗандай рухани җҧндылыҗтың җалмауы. ―Бҽрі де 

бекер секілді. Оҗу, білім алу, ел җатарына җосылу т.с.с. жалған арман, жалған маҗсаттарға ғҧмырыңды 

сарп ету неге керек? Баяғыда ҥйіне җонаҗҗа келіп жҥретін ҥлкендердің бҽрі атаҗты адамдар болатын – бірі 

ғалым, бірі жазушы, бірі бастыҗ. Бҽрі де бір ҿліммен кете барды. Ҽйтеуір бір атылатын адамға профессор 

болып атылдың не, сауатсыз шаруа болып атылдың не? Бҽрібір емес пе?» [7] деген тастҥйін пікірді 

ҿзгертуге тырысып кҿрудің ҿзі артыҗ секілді. 

Туындыда тағы бір заманның шындығы елес береді. Автор оны тікелей сҿз етуді кҿздемесе де, 

адамдары аштан җырылып, аман җалғандары жаяу босып, ауданға барар жолда ҿлген, ―җайырсыз мекен» 

поселкенің ҥстінен шығуы арҗылы жеткізеді. Батырдың ҿлкемен танысу сапары барысында оған җатты 

ҽсер еткенін айтып ҿтеді. Тіпті, оның кейіпкері бҧл ҿлкенің бір жерін тҥртіп җалса ар жағынан адам 

җырылған жаңа тарих шыға келетіндей ҥркіп җалады. Мҧнан автордың бір ғана туындының аясында тым 

җысҗа болса да җазаҗ тарихында орын алған җанды тарихи оҗиғалар мен оның җҧрбандары болған 

«жоғалған ҧрпаҗ» туралы тізбекті ҥзгісі келмеген ниеті байҗалады.  

Батырдың ҿмірінде болған, кейінгі тағдырының бҧралаң жолға тҥсуіне негіз болған ҥлкен оҗиға – 

оның ҿз еркімен Ҧлы Отан соғысына аттануы. ―Халыҗ жауларының» балаларын 18-ге толғанда тҧтҗын-

дайды деген хабарды Ғалым ағасынан келген хаттан оҗыған соң, текке тҧтҗындалып, жазыҗсыз атылып 

не тҥрмеде шірігенше, соғыста ҿлгенді, абыройлы ҿлімді артыҗ санайды. Осы тҧста Батырға Отан туралы 

ой келеді: ―Ҿз Отанын жаудан җорғау кез келген адамның азаматтыҗ міндеті екені ҥлкен зердені җажет 

етпейтін тҥсінікті нҽрсе деп ойлайтын Батыр. Біраҗ ...жауынгерлік рухты кҿтеретін асҗаҗ сҿздер кҥн 
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сайын җҧлағына җҧйылып жатса да, азғантай ғҧмырында кҿрген осынша җасіреттен кейін, мына елді 

отаным деп айтуға аузым бара ма деген кесапат ой санасынан кҿлбеңдеп кетпей җойды. Бҧл оймен ҿзі де 

келіскісі келмейтін секілді, біраҗ соған җисынды дҽлелмен тойтарыс беруге шамасының жетпей тҧрғанын 

сезеді» [7]. Неміс җоршауын бҧзып шығып, даңҗын шығарған ҧрыстың батыры атанып, генералдың 

тапсырмасымен автомат ҧстап тҥскен суретімен бірге ―Майданнан репортаж» деген маҗаланың кейіп-

керіне айналғанда да, ол соғыс даласында атағымды шығарсам деген ниетпен жҥрмеген-ді. Біраҗ, осы 

кесапат ой санасын шырмап алса да, туған жердің энергетикасы оны алысҗа, сатҗындыҗ жасауға жіберме-

ді. Неміс лагеріне тҧтҗынға тҥсіп, адам айтҗысыз ит җорлыҗты кҿрсе де, бостандыҗҗа шығып, болашағы-

ның тамҧҗта ҿтетінін тҥсінген жолдастары АҖШ азаматтығын алуға җанша ҥгіттегенмен, еліне җайтты. 

Біраҗ, туған елмен сағыныш җҧшағында келіп җауышу маңдайына жазылмады. Кҥткен дҽме, ҥміт – бҽрі 

адыра җалып, кеңес шекарасына жетпей-аҗ, Прагада тергеуге алынып, тағдыры шешілді – он жылға бас 

бостандығынан айрылып, Сібірге айдалды. Кеңес лагерінде орын алған келеңсіздік, бассыздыҗта шек жоҗ 

еді. Тағы бір җатал шындыҗ – кеңес лагерінің негізгі җожайындары – җылмыстыҗ топ ҿкілдері болатын. 

Мҧндағы тіршілікті адами орта деп айту җиын еді. Интеллигенттердің жағдайы тіпті җиын. Адам ҿлтіру 

мҧнда шыбын ҿлтіруден де оңай. Батыр да арам ҿліп җалмас ҥшін җылмыстыҗ топҗа җосылды. Амалы 

жоҗтыҗтан барса да, ешҗашан тҥзеуге болмайтын бір җателік жасағалы тҧрғандай жҥрегі шымырлап, 

сыздай беруінің ҿзі – жанының тазалығынан, тектілігінен сыр береді. Җанша жыл тағдырдың җатігездігін 

басынан кешіріп жҥрсе де, ҿзінің ары алдында адал болып җалуды кҿп ойлайтын. Кҿп җиналып, бҥкіл 

тіршілігін саралай келіп, аҗыры: ―Мен ҿскен җоғамның җылмысты топтан айырмашылығы җайсы? Ҥкімет-

тің жасаған җылмысы мыналардікінен аз болып па? Ендеше җылмысты топтардың җайсысында болға-

ныңда тҧрған не бар?» деп ҿз шешімін заңдастырғандай болды [7, 245]. Бҧзаҗылар болса мҧның ҿлген-

тірілгеніне җарамастан ҧстамалы ашуынан җаймығатын болды. Оның ҿмірінде талай-талай ауыр оҗиғалар 

болды. Аҗыры тҧрлаусыз тағдыры тҧйыҗталып, айыҗпас ауруға шалдыҗҗанда, санаулы кҥндері җалғанын 

сезіп, еліне, туған жеріне жетуді маҗсат етті. Елге жетіп, барлыҗ кҥнҽсі мен җылмысын мойындап, ағынан 

жарылып, ең соңғы мауҗын басып, туған жерінің топырағын жастанып, мҽңгі ҧйҗыға кетуді армандады. 

Оның ҿмірінде орындалған жалғыз-аҗ арманы осы болды.  

Ҿмір жолы җиын жанның бар жазығы – дҽл осы аумалы-тҿкпелі, ҿліара кезеңде дҥниеге келуі еді.  

Адам тағдыры – җоғам бейнесінің айнасы десек, бір Батырдың тағдырынан җазаҗ елінің җатпар-җатпар 

тарихы кҿрініс береді. Автор ҿмір шындығын философиялыҗ тҧрғыдан пайымдайды. Батырдың тірі 

жанды тҥңілдіретін азапты да кҥрделі ҿмір жолын баяндай отырып, автор «сҧм заманның сҧрҗы җашҗан» 

болмысын толыҗҗанды бере біледі. Батыр образын ҿмірбаянын ҿз аузымен айтҗызу, ҿзіне-ҿзі баға беру 

арҗылы таныта білген. ―Жоғалған ҧрпаҗтың» ҿкілі Батыр ғана емес, ол сияҗтылар җазаҗ тарихында жҥз-

деп, мыңдап саналады. Біраҗ солардың барлығына ортаҗ тағдырды біз Батыр бейнесі арҗылы танимыз. 

Сол ҥшін де оны типтік образ санатына жатҗызуға болады. Автор кейіпкер характерін кҿрсету ҥшін сан 

тҥрлі адамдармен җарым-җатынасҗа тҥсіріп, «соҗтыҗпалы-соҗпаҗсыз» ҿмір белестерінен, тҥрлі җаҗты-

ғыстардан ҿткізіп, ҽрекет алаңына шығарады. Осындай алуан тҥрлі сынаҗта Батыр тҧлғасы җалыптасады. 

Біздің ойымызша, автор бҧл повесте ашаршылыҗ, ҧлт тарихындағы аҗтаңдаҗтардың («халыҗ жауы» т.б.) 

тарихи, ҽлеуметтік, җоғамдыҗ себебін ашуды маҗсат етпей, салдарын ғана кҿрсеткен. Осылайша, Батыр 

ҿміріндегі тҥрлі оҗиғаларды екшеп, сҧрыптап, шебер орналастыру арҗылы кейіпкердің типтік бейнесін 

шеберлікпен сомдай білген. Бала кҥнінен бастап җазаҗ тарихындағы ең бір җасіретті жылдардың оҗиғасын 

ҿз кҿзімен кҿріп, басынан ҿткеріп, җиянатын кҿрді. 37-38 жылдардың зобалаңы ―халыҗ жауы» деген 

нҽубетінің салдарынан ҽке-шешесінен айрылды; 17-ге толар-толмас екінші дҥниежҥзілік соғысҗа аттан-

ды, соғыста неміс лагеріне тҥсіп, азат болып елге оралған соң, ―сенімсіз, сатҗындар, тыңшылар» тобынан 

танылып, Сібірге тҥрмеге жіберілді; тіпті, алғашҗы махаббаты, сҥйген җызы – Сҧлушаштың да тағдыры 

―җасаң тҽрбиенің җҧрбандығына» айналған, жеке җҧҗығына җол сҧғылып, ҿмірі ҧрланған, ҥлкен трагедия-

мен аяҗталған еді. Бейкҥнҽ сҽби болып туып, жаҗсылыҗҗа сеніп, сол кҿңілмен ҿмір сҥрсем деп тілеген, 

біраҗ оттан отҗа, боҗтан боҗҗа тҥскен жанда ҿз баҗыты, жекеменшік ҿмірі, еркіндігі, азаттығы ҥшін 

кҥресер дҽрмен җалмады. Ҿмірі жауластыҗҗа, кҥнҽ мен җылмысҗа толы болған Батыр жалғыз емес еді. 

Автордың айтуынша, ―мҧндай баҗытсыздыҗҗа ҧшыраған жандар тҧтас бір ҧрпаҗты җҧрайды» [7, 125]. 

Оның талайсыздығы мен баҗытсыздығы сол, ҥңгірден шыҗҗан жарҗанаттай болып, сан жылдардағы 

ҿмірін артҗа тастап, еліне жеткенде оны ешкім җабылдамады, танығысы да, білгісі де келмеді. Себебі, 

мҧндағы шындыҗ мҥлде басҗа болатын. Ҧры Борис Николаевич, ҽккі җылмыскер Якут – Батырдың есімі 

туған елінің тарихына алтын ҽріптермен жазылып, ескерткіш орнатылып, мектепке аты беріліп, 40 жыл 

бойы җаншама ҧрпаҗ оның есімін маҗтан тҧтып ержеткен болатын. Тоҗетерін айтҗанда, елдегі жҧрт оның 
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атағын җорек етіп отырған болатын. Сонда ғана Батыр ҿзіне беймҽлім екінші ҿмірінің бар екенін амалсыз 

мойындады. Біраҗ, екі ҿмірдің җайсысының жалған екендігіне зердесі жетпеді. Бҽлкім екеуі де – шындыҗ. 

Адам баласы – җай кезде де сҧрҗия саясаттың җҧрбаны. Бҥгінде ҽлемдік деңгейдегі саяси кҥштердің 

―саяси жобалардың субъектісіне» айналған, иманы жарым, діни сауаты тҿмен, җҧдай жолы ҧғымын 

шынайы, тереңінен тҥсініп, сана тҥкпіріне орныҗтыра алмай жҥрген, ой-санасы тентіреген җазаҗ жас-

тарын да «жоғалған ҧрпаҗ» җатарына жатҗызуға болады. негізінде бағдары кҥмҽнді жат діни ағымдарға 

арбалған, сырттан келі, җоғам санасына іріткі салатындардың кесірінен оңы мен солын ажырата алмай 

җалған, ҧлттыҗ җҧндылыҗтарымыз бен дінді бір-біріне җарсы җойып, жастарымызды «жоғалған ҧрпаҗ» 

шҧңҗырына барар жолдағы «адасҗан ҧрпаҗ» деуге де болады. Ҿйткені бҥгін тура жолдан тайып, адас-

җанның ертең жоғалатыны тҥсінікті. Міне, уаҗыт талабы тудырып отырған җоғамды рухани жағынан 

сауыҗтыру жолында осындай кҿркем туындылар септігін тигізеді. Сол себепті де бҧл туындыны дер 

кезінде дҥниеге келген, җабат-җабат оҗиғаларымен оҗырманның сҧранысына толыҗ жауап бере алатын, 

дидактикалыҗ мҽні терең, айтар аҗиҗатының аузы алты җарыс» (Н.Дҽутайҧлы) дҥние деп тануға болады. 

Қорытынды. Эрих Мария Ремарк та, Эрнест Хемингуэй де, Алек Голдинг те соғысты кҿзімен кҿріп, 

җатысып, бел ортасында жҥріп, шығарма тудырса, Т.Ҽбдіктің ерекшелігі – оҗиға негізінде жазып шыҗты. 

Десек те, ол җазаҗ тарихындағы бір Батыр ғана емес, бірнеше ―жоғалған ҧрпаҗ» тағдырын ашып кҿрсете 

білді. Атап айтҗанда, җазаҗ жерінде ҽлі кҥнге атын естігенде, жҥректі дір еткізетін Карлаг, АЛЖИРдің 

тҧрғындары – жалған жала жабылып, наҗаҗтан атылып кеткен ҽкесі пен сормаңдай шешесі жҽне олардың 

кҿзҗарасын бҿліскен достары; җорлыҗ, зорлыҗ, җатігездікті кҿп кҿрген, аш-жалаңаш җырылған ―халыҗ 

жауларының» жазыҗсыз балалары; коммунистік җасаң тҽрбиенің, идеологияның җҧрбандары (Сҧлушаш, 

Сҽбит, т.б. ҿз тектерінен бас тартҗан ҧландар), аштыҗ җҧрбандары мен екінші дҥниежҥзілік соғыс боздаҗ-

тарының барлығын ―жоғалған ҧрпаҗҗа» жатҗызуға болады. Батыр ҿмірден ҽділетсіздікті кҿп кҿрді. Җазаҗ 

халҗының басынан ҿткен җасіретті жылдардың кесек оҗиғаларының адамның жан-дҥниесіне җаншалыҗты 

ҽсер ететіндігі Батырдың жан тҿзгісіз аянышты тағдыры арҗылы нанымды суреттелген. Осы тҧрғыдан 

алғанда халҗымыздың басындағы таҗсіретті ҿмірді кҿрсететін җадау-җадау оҗиғаларды таңдап алған 

―Тҧғыр мен ғҧмыр» повесін тағдырлы шығарма деуге болады. Соғыс «руханилыҗты жоятын теріс кҥш» 

(А.Ісімаҗова) болса да, җандай җиындыҗ кҿрсе де Батыр адамгершілік, парасаттылыҗ секілді ізгілік 

җасиеттерін саҗтап җалды. Ол майдан даласындағы кҿзсіз ерлігі ҥшін журналистің ҿзінен емес, җарулы, 

җауіп-җатерге жаҗын жҥретін, батыр жігіт Җайсардан интервью алуын җалауы; интеллигент, мейірімді 

Козловҗа жаны ашып, басын җатерге тігіп, жҽрдемдесуі; жҥрегі сҥйіп тҧрса да Сҧлушашҗа досы Җарағҧл-

дың хатын ҽкеліп беруі; ҿмірі тығырыҗҗа тіреліп тҧрса да, ―халыҗ жауы» атанған ҿз ҽкесінен бас тарт-

пауы; ҿз ҥйін Светланаға җалдыруы – тағысын тағылар.  

Тҥйіндей келгенде, ҽлем ҽдебиеті деңгейінде кҿтеріліп, талҗыға тҥскен «жоғалған ҧрпаҗ» мҽселесінің 

җазаҗ ҽдебиетіне де жат җҧбылыс еместігі белгілі болды. Тарихымыздағы зобалаң, зҧлматтың барлығы 

Т.Ҽбдіктің аталған повесінен біраз бҧрын жазылған «Ҽке» хикаятында да кҿтерілген болатын. Заманның, 

тҧтас буынның җасіретін кҿтерген, идеялыҗ жҥгі ауыр бҧл туындының заңды жалғасындай болып жарыҗ 

кҿрген ―Тҧғыр мен ғҧмыр» хикаятында автор нҽубет кезеңі проблемасына тереңдеп барады. Повесте 

автордың еркін сҿз еткен концепциясы – ҽдеби шындыҗ болғандыҗтан, бҧл туындыны җазаҗ прозасын-

дағы жаңа тыныспен жазылған, концептуалдыҗ жетістігі ҿзгеше шығарма деп тануға негіз бар. Җазаҗ 

тарихындағы тҥрлі жағдайлар мен оҗиғаларды сығымдап беру арҗылы ҧлттыҗ трагедияға ҿзгеше кҿркем-

дік деңгейде, бҿлекше кҿркемдік кҿзҗараспен келген автордың бҧл туындысы – җазіргі җазаҗ повесінің 

тарихына җосылған сҥбелі ҥлес. 
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«ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДМЕТА И ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ 
ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (CLIL)  

В КОГНИТИВНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ»  
(НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БИОЛОГИЯ») 

 

Аннотация 

Статья посвящена роли предметно-языкового интегрированного обучения студентов неязыковых 

специальностей вузов. Рассматриваются особенности работы преподавателей профильных предметов и 

преподавателей иностранных языков в системе предметно-языкового интегрированного обучения, а 

также перспективы ее применения в сфере высшего профессионального образования. Приводятся модели 

и особенности использования методики CLIL на основе специальности «Биология» в высшем учебном 

заведении.Экспериментально установлена и теоретически обозначена необходимость применения 

данных приемов на уроках, которые преподаются на иностранном языке. Представленные ниже 

технологии применяются на занятиях по биологии, как в общеобразовательных школах города на уроках, 

так и в высших учебных заведениях в рамках преподавания биологических дисциплин.  

Ключевые слова: методика CLIL, когниция, интеграция, обучение биологии, иностранный язык для 

неязыковых специальностей , современные технологии. 
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КОГНИТИВ-ТІЛДІК АСПЕКТІНДЕ  ПӘНДІ-ТІЛДІ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ (CLIL)    

(«БИОЛОГИЯ»МАМАНДЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ) 

 

Аңдатпа 

Маҗала университеттегі лингвистикалыҗ емес мамандыҗтары студенттерін біріктірілген тілдік 

оҗытудағы рҿліне арналған. Мамандандырылған пҽндер оҗытушылары мен шет тілдерінің оҗытушы-

ларының пҽндік-интеграцияланған оҗыту жҥйесіндегі жҧмысының ерекшеліктері, сондай-аҗ оны жоғары 

кҽсіптік білім саласында җолдану перспективалары җарастырылады. Жоғары оҗу орнында «Биология» 

мамандығына негізделген CLIL ҽдіснамасын җолданудың модельдері мен ерекшеліктері ҧсынылған. Осы 

ҽдістерді шет тілінде оҗытылатын сабаҗтарда җолдану җажеттілігі эксперименталды тҥрде җҧрылған жҽне 

теориялыҗ тҧрғыдан кҿрсетілген. Тҿменде келтірілген технологиялар биология сабаҗтарында, җаладағы 

орта мектептерде де, жоғары оҗу орындарында да биологиялыҗ пҽндерді оҗыту аясында җолданылады. 

Кілт сӛздер: CLIL техникасы, таным, интеграция, биологияны оҗыту, тілдік емес мамандыҗтарға 

арналған шет тілі, заманауи технологиялар. 
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Abstract 

The article is devoted to the role of integrated language teaching of students of non-linguistic specialties of 
universities. Features of the work of teachers of specialized subjects and teachers of foreign languages in the 
system of subject-language integrated training, as well as the prospects for its application in the field of higher 
professional education are considered. Models and features of using the CLIL methodology based on the specialty 
―Biology‖ in a higher educational institution are presented. The necessity of applying these techniques in lessons 
taught in a foreign language is experimentally established and theoretically indicated. The technologies presented 
below are used in biology classes, both in secondary schools in the city and in higher educational institutions as 
part of the teaching of biological disciplines. 

Key words: CLIL technique, cognition, integration, biology training, foreign language for non-linguistic 
specialties, modern technologies. 

 
Введение. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законом «Об образовании» 

планомерно осуществляется работа по формированию условий для развития национальной модели 
казахстанской системы образования. В настоящее время в Казахстане идѐт становление новой системы 
образования, ориентированной на вхождение в мировое пространство. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в теории, практике педагогического процесса. В Послании Президента РК 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстана–2050. Новый политический курс состояв-
шегося государства» отмечено: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразован-
ная страна, население которой пользуется тремя языками: казахский язык – государственный, русский 
язык как язык межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в глобальную 
экономику» [1, 228].  Владение английским языком в нынешнее время, рассматривается как один из 
инструментов расширения профессиональных знаний и возможностей. В связи с этим, появляются новые 
образовательные технологии обучения английскому языку. Одной из таких технологий является 
предметно-языковое интегрированное обучение CLIL (Contentand LanguageIntegrated Learning). Методика 
CLIL рассматривает изучение английского языка, как инструмента для изучения других предметов, 
например, биологии, таким образом, формируя у учащихся потребность в учебе, в знании биологических 
терминов на английском языке, что позволит им переосмыслить и развить свои способности в 
коммуникации. Наиболее распространѐнным является следующее определение: CLIL – это дидактическая 
методика, которая позволяет сформировать у учащихся лингвистические и коммуникативные 
компетенции на не- родном для них языке в том же учебном контексте, в котором у них происходит 
формирование и развитие обще-учебных знаний и умений. Сейчас, в контексте обновленного содержания 
образования, как раз происходит переход к изучению предметов естественно-математического цикла на 
английском языке. Кроме того, при определении основных принципов CLIL, выделяют четыре «С» 
методики, каждая из которых реализуется по-разному, в зависимости от возраста обучающихся, 
социально-лингвистической среды и степени погружения в методику CLIL. Это такие методики: 1. 
Content (Содержание) 2. Communication (Общение) 3. Cognition (Мыслительные способности) 4. Culture 
(Культурологические знания) [2, 2]. Использование данной методики, позволяет выделить ее плюсы. В 
первое время, конечно, могут возникнуть некоторые проблемы внедрения методики CLIL в учебный 
процесс, а именно в предмет, но c годами, практикой и опытом, проблемы уйдут.  

Методы. Одним из основных плюсов данной методики станет повышение мотивации учеников к 
изучению биологии на английском языке. Также изучение английского языка станет более целенаправ-
ленным, так как обучение предметам естественно-математического направления полностью перейдет на 
английский язык. Кроме того, обучающиеся будут иметь больше возможности, лучше узнать и понять 
культуру изучаемого языка, что обязательно приведет к формированию социокультурной компетенции 
как учащихся, так и самих преподавателей. Студенты будут пропускать через себя достаточно большой 
объем языкового материала, который представляет собой полноценное погружение в естественную 
языковую среду. Необходимо также отметить то, что работа над различными темами позволяет ученикам 
и студентам выучить термины, определенные языковые конструкции (транскрипцию, правописание), что 
способствует пополнению их словарного запаса предметной терминологией и подготовит их к 
дальнейшему применению полученных знаний и умений на практике [3, с. 8]. Преимущества CLIL: 1) 
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позволяет учащимся более эффективно общаться друг с другом, используя иностранный язык; 2) 
расширяет межкультурные знания учащихся; 3) развивает навыки общения на иностранном языке в 
естественных условиях; 4) развивает мышление и открывает творческий потенциал студентов; 5) 
повышает мотивацию студентов и их уверенность в себе; 6) тренирует все языковые навыки; 7) улучшает 
языковую компетенцию и навыки естественной устной речи; 8) развивает интерес к разным языкам, к 
использованию их в разных сферах жизни;  [4, 11].  

Результаты. Организация процесса учебной деятельности с использованием CLIL. При 
использовании метода предметно-языкового обучения учителю необходимо осуществить отбор 
материалов, то есть определить их цель, пересмотреть содержание изученного материала, выбрать 
методы, средства и формы организации обучения, адекватные поставленной цели, спрогнозировать 
результат. Учителя, преподающие предмет на английском языке и осуществляющие предметно-языковое 
обучение, должны на должном уровне владеть иностранным языком, причем особое внимание следует 
обращать на научность стиля речи на иностранном языке. Прежде чем вводить методические приемы 
предметно-языкового обучения, учителям и преподавателям биологии следует определить уровень 
языковой подготовки учащихся. А для этого для постановки языковых целей им необходимо будет 
посещать уроки английского языка в их классах и непременно обратиться за помощью и побеседовать с 
учителем английского языка. Только после этого можно установить степень включения иностранного 
языка в обучение биологии. Такое сотрудничество учителей будет способствовать созданию 
благоприятной образовательной среды в классе.  

Обсуждение.Деятельность учителя в процессе предметно-языкового обучения на уроке включает в 
себя 1. Раскрытие перед учениками алгоритма их деятельности при предметноязыковом интегрированном 
обучении. 2. Предоставление тематической (предметной) информации на английском языке (устный 
рассказ, беседа, письменный текст, видеоматериал и т.д.). 3. Предоставление различных средств 
предметно-языкового обучения физике, химии, биологии и информатике для полноценной работы 
ученика: словари, дидактические карточки, сопоставительные схемы, карточки визуальной поддержки и 
т. д. 4. Оказание помощи учащимся в процессе работы с использованием метода CLIL. 5. Проверка 
результатов предметно-языковой работы учащихся. 6. Подведение итогов работы [5, 259]. В качестве 
практической иллюстрации можно привести следующие примеры использования активитиСLIL на 
уроках биологии: 1. Активити «Петля вопросов» Раздаются листочки с вопросами и ответами на 
английском языке. На одной стороне вопрос, на другой стороне листа ответ другого вопроса. Когда один 
читает, все должны внимательно слушать, тот, кто нашел ответ, зачитывает ответ на вопрос и читает свой 
вопрос и так далее. Активити развивает внимательность, правильное произношение. 2. Активити «Угадай 
орган» Учащиеся делятся на группы. Для каждой группы раздается большой лист, заклеенный стикерами. 
За стикерами скрывают фото органа. В центре листа помещаются вопросы, термины. Каждый участник 
группы отвечает на вопрос или объясняет значение слов на английском языке и убирает по одному 
стикеру. Ответив на все вопросы, ученики должны назвать орган, рассказать о его деятельности и роли в 
организме человека. 3. Активити «Внутренний и внешний круг» Учащиеся рассчитываются на первый, 
второй и составляют вопросы по пройденной теме на английском языке. Затем образуют два круга: 
внутренний и внешний. Дети стоят лицом друг к другу и задают вопросы. Учащиеся из внешнего круга 
передвигаются и создают новые пары. Продолжается та же работа с вопросами [6, 22]. Методика CLIL 
требует совершенно нового подхода к обучению. Именно сейчас, в обновленном содержании 
образования, учителям и преподавателям необходимо использовать разнообразные формы подачи 
материала, организации работы, делать акцент на индивидуальную, парную, групповую и творческую 
деятельность учащихся. Это значит, что изучение основных предметов станет для учащихся намного 
интереснее и эффективнее, если будет происходить в рамках деятельностного, коллаборативного и 
коммуникативного подхода, свойственного занятиям по методике CLIL.  

Заключение.Данная методика вызывает большой интерес у преподавателей иностранных языков, а 
также у целого ряда педагогов, владеющих иностранным языком и преподающих свой профильный 
предмет в вузе. Таким образом, соединяя два направления, преподаватели-предметники способны 
обучать не только своему профильному предмету на иностранном языке, но также использовать важные 
средства обучения языку: преподавать грамматику, лексику, и др., включая в свой урок элементы 
коммуникативной методики обучения иностранному языку. Это помогает упростить и модернизировать 
учебную программу в вузе. 
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ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВТІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАР 
 

Аңдатпа 
Бҧл маҗалада җазаҗ ҽдебиетінің барлыҗ жанрларында елеулі туындылар берген аҗын, прозаик, 

драматург, сатирик, ҽрі җоғам җайраткері Ілияс Жансҥгіровтің шығармаларындағы педагогикалыҗ 
кҿзҗарастары җарастырылған. Ҽрбір туындылары мен шығармаларының тҽрбиелік мҽні зор, мазмҧны 
ашылған педагогикалыҗ җырлары сипатталған. Жалпы җазаҗ ҽдебиетіне ереңдей җосҗан ҥлесі туралы 
жазылған, сонымен җатар І.Жансҥгіровтің жастарға, ҿскелең ҧрпаҗҗа тҽлім-тҽрбие беретін туындылардың 
мазмҧны ашылған. Җазаҗ ҽдебиетінің барлыҗ жанрында жазған туындыларындағы педагогикалыҗ 
кҿзҗарастары талданған. Ілияс Жансҥгіровтің шығармашылыҗ арнасында білім алуға, оҗуға деген 
җҧлшыныс, оҗыту мҽні, білімді, зерделі, зерек ойлы болуға ҥндеу тастайды. Аҗын ертеңгі болашаҗты 
бҥгін ойлау җажет деген идеяны жастарға арнайды. Жарҗын кҥнге жету ҥшін, ҿмірде ҿз жолыңды 
табудың җажет десе, бірде ҿз жолын ҽлі таба алмаған, алдына маҗсат җойған жеткіншектерге кҿптеген 
ҿлеңдер тобын жазған.  

Кілт сӛздер: І.Жансҥгіров, җазаҗ ҽдебиеті, педагогикалыҗ кҿзҗарас, тҽлім-тҽрбие, ҿскелең ҧрпаҗ, 
жастар, җазаҗ поэзиясы.  
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PEDAGOGICAL VIEWS IN ILIYAS ZHANSUGUROV’S WORKS 

 
Abstract 

In this article are lit and considered the pedagogical views in works of the giving-out poet, the wonderful 
prose writer, the playwright, the satirist, the public figure and recognized "kulager" of the Kazakh poetry Iliyas 
Zhansugurov. In article are described and reveal the substantial and pedagogical aspects of works and works by I. 
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Zhansugurov. The contents of works devoted to education of younger generation and youth are analyzed. The 
pedagogical views of the works of I.Zhansugurov in all genres of Kazakh literature are presented. Mostly 
outstanding poet Iliyas Zhansugurov in his creative works encourages young people to seek the necessary 
knowledge, learn, learn, fully develop themselves. I. Zhansugurov wholly devotes to the youth such an idea as 
tomorrow‘s future must be thought of today. Since to achieve bright days, you need to find your way in life, in 
this regard, the poet devoted many works to the younger generation, who set important goals for themselves, as 
well as adolescents who have not yet been able to find their way. 

Keywords: I. Zhansugurov, Kazakh literature, pedagogical views, education, the younger generation, youth, 

Kazakh poetry. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЛИЯСА ЖАНСУГУРОВА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются педагогические взгляды в произведениях выдающего поэта, 

замечательного прозаика, драматурга, сатирика, общественного деятеля и признанного «кулагера» 

казахской поэзии Илияса Жансугурова. Описываются и раскрываются содержательные и педагогические 

аспекты трудов и произведений И.Жансугурова. Анализируются содержания произведений посвященные 

воспитанию подростающего поколения и молодежи. Представлены педагогические взгляды 

произведений И.Жансугурова во всех жанрах казахской литературы. В основном выдающийся поэт 

Илияс Жансугуров в своих творческих произведениях призывает молодежь стремится получить 

необходимые знания, учится, обучатся, всесторонне развивать себя. И.Жансугуров всецело посвящает 

молодежи такую идею как о завтрашнем будущем нужно думать сегодня. Так как для достижения ярких 

дней, необходимо найти свой путь в жизни, в этой связи поэт посвятил многие произведения 

подрастающему поколению, которые ставят перед собой важные цели, а также подросткам, которые еще 

не смогли найти свой путь.       

Ключевые слова: И.Жансугуров, казахская литература, педагогические взгляды, воспитание, 

подрастающее поколение, молодежь, казахская поэзия.   

 

Ілияс Жансҥгіров җазаҗ ҽдебиетінің барлыҗ жанрларында җалам тартып, елеулі туындылар берген 

ҽмбебап дарын. Ҽсіресе ол ҿзінің аса җуатты суреткерлік талантын поэзия жанрында кҿрсетіп, кҥллі җазаҗ 

ҽдебиетінің маҗтанышына айналған туындылар берді. Ол ҿз замандастары сияҗты жазушылыҗ  ҿнерін 

ҿлеңмен бастағанымен, кейін поэзия мен прозада бірдей еңбек етті. Поэзияда жырлаған таҗырыбын җара 

сҿз жанрында тереңдетіп, мазмҧн кеңістігін аша, реалистік тҧрғыда да жазып, җайталап отырған  немесе 

жаңа таҗырып, жаңа идея тауып, оны жаңа бағытҗа бҧрып, бҧрын-соңды  жазылмаған, айтылмаған соны 

туындыларды дҥниеге ҽкелді.  

Ілияс Жансҥгіров – аҗын, драмашы, прозашы, оның поэзиясы ҧлттыҗ ҽдебиеттің классиалыҗ байлы-

ғының җатарына жатады. Аҗынның тереі идеялы, кҿркем мҥсінді, эпикалыҗ кең тынысты шығармалары-

ның танымдыҗ, тҽрбиелік мҽні зор. Олар җалың оҗырманның ойына ой, сезіміне сезім җосады, җиялына 

җанат бітіреді, эстетикалыҗ лҽззат беріп, гуманистік адамгершілік идеяларды толғайды. 

Ілияс Жансҥгіров – җазаҗ поэзиясы кҿгінен кҿрінген халыҗтың біртуар перзенті. Халыҗ ауыз ҽдебие-

тінен, жалпыхалыҗтың тіл дҽстҥрінен ҥлгі-ҿнеге алған, ҧлы Абай шығармашылығынан сусындаған Ілияс 

Жансҥгіров жырлары – XX ғасыр җазаҗ поэзиясындағы ерекше туындылар. Ҿйткені, «кҿп җырлы талант 

иесі І.Жансҥгіровтің даңҗын шығарған, алдымен, оның поэзиясы».  

Туған ҽдебиетіміздің дамуына ҿзінің кҿркем туындыларымен ҥлес җосҗан Ілияс Жансҥгіров ҿз 

поэзиясында ҿмір аҗиҗатын, болмыс сырын сырлы сҿзбен бейнелеп, адамның сезім кҥйі арҗылы ҿмір 

шындығын кҿркем тілмен танытады. Аҗын туындыларының халыҗ сҥйіспеншілігіне бҿлену сыры да 

осында [1]. 

Җазаҗ поэзиясының, оның ішінде Ілияс ҿлеңдерінің ҽдеби ерекшеліктері ҽр жылдары Ғ.Тоғжанов, 

Т.Ҽбдірахманова, М.Дҥйсенов, Р.Бердібаев сынды ҽдебиеттанушы ғалымдар тарапынан жан-жаҗты 

зерттелді. Онда җазаҗ ҿлеңдерінің җҧрылымы, оның тҥрлері, жекелеген сҿз шеберлері ҿлеңдерінің ерекше-

ліктері җарастырылған. Оларда поэтика, стилистика мҽселелерінің тоғысып, бір-бірімен тығыз байланыс-

та җарастырылуы осы тектес зерттеулердің ерекшелігін танытады десек, җазіргі таңда ҧлт тілдерін 
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дамытуға жан-жаҗты мҽн беріліп отырған кезеңде тілді зерттеудің наҗтылы ҥрдісі ҧлттың ойлау жҥйесіне 

тҽн ерекшеліктер мен заңдылыҗтардың тілдік деректері арҗылы жҽне ҧлттыҗ танымға негізделген тілдік 

тҧлғаның җолданылуы арҗылы ашыла тҥсетініне кҿз жеткізе отырып, «Җҧлагер» поэмасындағы Ілияс 

Жансҥгіровтің тілдік тҧлғасын җазаҗ халҗының тарихымен, таным-тҥсінігімен байланыста танудағы 

ҧмтылыстың җажеттілігінің мҽні җазаҗ тіл білімінің де ҧлттыҗ танымға негізделген. Сондай-аҗ тілдік тҧлға 

мҽселесі жеке жазушылардың немесе бҥтіндей бір ҽдеби кеңнің тіліне арналған зерттеулерде җолға алына 

бастады [2, 3].  

Җазаҗ поэзиясында бҥгінге дейін ҿнер жайында кҿп жазған жҽне кҿркемдіктің шыңына жеткізе 

жазған І.Жансҥгіров пен теңдесер җаламгер жоҗ. Сонау 20-жылдардың бас кезінде ҿмірге келген "Ҽнші" 

ҿлеңінен басталған бҧл таҗырып тек җазаҗ ҽдебиетінде ғана емес, җазіргі ҽлемдік поэзиядағы айтулы 

туындылар санатындағы "Кҥйші" мен "Җҧлагер" сияҗты классикалыҗ поэмаларға ҧласты. Аҗынның осы 

екі аралыҗтағы шағын кҿлемді, біраҗ керемет суретті, екпіндеп ескен желдегі кҿтеріңкі лепті туындылары 

жоғарыда талданды. Аҗынның Җҧлагерді суреттеуі  жҽне оның җадір-җасиеттерін баяндауы бас кейіпкер 

бейнесін тҧлғаландырып тҧр. Аҗан серінің Җҧлагері туралы жҽне сол Җҧлагердің ҿкінішті җазасы жайлы 

шығарған ҽнінің  хикаясы жҿнінде  аҗынның поэма жазуы – җазаҗ поэмасының таҗырыптыҗ-мазмҧндыҗ 

арнасындағы ҧлттыҗ ерекшелікті де аңғартады. Атҗа байланысты оҗиға жайлы арнайы поэма жазуы 

аҗынның ҿз халҗының ежелден келе жатҗан ҧлттыҗ психологиясымен тығыз байланысын танытады.  

Аҗан сері жеке-дара, салт жҥріп, серілік, саяткершілік җҧрмаған. Оның җасында җашанда талантын 

җҧрмет тҧтып, җолдап отыратын Ағытай җарауылдың ішіндегі небір ҿнерлі, балуан аҗын жора-жолдас-

тары болған. Ол суырып-салма аҗындығымен җоса җызыл тілдің шешені ҽрі ҽнші-сазгерлігімен де ел 

җҧрметіне бҿленген. Кҥлбілтелемей кесіп айтатын турашылдығы тағы бар. Ол ҽділдіктің аҗ жолын аттап, 

елге тізесін батырған талайларды тҽубесіне келтіреді. Тіпті турасын айтамын деп туғанына жаҗпаған 

кездері кҿп [4]. 

«Кҥйші» поэмасындағы ҽділетсіздікті тізе бҥктіретін ҧлы кҥш, бостандыҗҗа, азаттыҗҗа жеткізетін 

җҧдірет - ҿнер деген идеяны аҗын тамаша суреттер, поэтикалыҗ кҿркем образдар арҗылы терең толғап 

жеткізген, сонымен җатар онда ондаған кҥйлердің ҽлеуметтік мҽні, тарихи негіздері, эстетикалыҗ 

нысанасы ашылып, олардағы образдар, суреттер айҗындалған. Соның бҽрін аҗынның җалай біле бергені 

таңдандырады. Жҽне ҽрбір кҥйдің ҿзіндік сипаттарын ашыҗ, бейнелеген кездегі басҗа ешкім айтпаған, тек 

Ілияс җана җолданған, тапҗан теңеу, образдар җаншама. "Җоғадай салбырасып, хан, җарасы, намазға ҧйы-

ғандай отыр тыңдап", "домбыра айналаға, дҥбір салды, адаҗтап жалғыз шапҗан жҥйрік аттай", "батыр да, 

хан да, җыз да, җазаншы да – бҽрі бір домбыраға мінгескендей", "жыланнан сырға салған жолбарыс җыз", 

"җалтырап, җырау тҧрып жҥрегіне", "ыңыранып белі кеткен жолбарыстай", "толғантып тоҗсан тҥрлі җыз 

кҿңілің, жҥректің жазы шығып, жаңбыр тҿкті", "Таратып тоҗсан кҥйді жібердің деп" бір жаҗтан керең бір 

ой кҥңкіл җаҗты", т.б. Ылғи осылай. Бҧл теңдесі жоҗ ғажайып поэмада: кҥй - ҿлеңге, ҿлең - кҥйге айна-

лады. Ілиястың ҿзі аҗын - сазгер мен сазгер-аҗын болып кетеді. Кҥй мен ҿлең бір тілде сҿйлейді. "Кҥйші" 

поэмасы - романтикалыҗ сарында шалҗыған шабытпен, поэзиялыҗ җҧдіретті җуатпен жазылған, җазаҗ 

ҽдебиетінде теңдесі жоҗ ҥздік туынды [5, 6]. 

Ілиясты ылғи да ҽн-кҥйдің ҽсерінен туған, ҿзіне ғана мағлҧм кҥшті сезімдер булыҗтырып жҥретін 

болса керек. Ол соларды сарҗа, аҗтарыла бір, җҧйҗылжыта, нҿсерлете бір жырлауға біртіндеп жаҗындай 

берген тҽрізді. Осы жолдағы оның асҗан бір айтулы белесі – ҿзінің җазаҗ кҥйлерін жетік білетінін, 

олардың сыры мен сипатын нҽзік сезініп, оларды ҿздеріне лайыҗ кҿп бояҗты җҧлпырған тілмен суреттеп 

бере алатын ерекше талант екенін танытты. 

І. Жансҥгіров ҿз туындыларында еңбек процесінің бала тҽрбиесіндегі ерекше маңызын кҿре білді. 

«Элеватор», «Экскававатор», «Еңбекке», «Жҧмысҗа», «Жаңа тҧрмыс», «Кҥн шыҗҗанда» ҿлеңдерінде 

еңбектің җҧдіретін адамның кҿңіл-кҥйімен байланыстырады, баланың мектептегі оҗуға деген ынта-

ыҗыласын, талабын, зердесін ояту ҥшін еңбек адамдарының җауырт іс-җимылын ҥлгі етеді. Жанҧя жҽне 

жанҧялыҗ җарым-җатынастар жҥйесі ҿте кҥрделі. Отбасында ана мен бала, ҽке мен бала, ерлі-зайыпты 

жандардың арасындағы ҿзара җарым-җатынастар җалыптасады, ата-анасының тҽрбиелік функциялары 

аныҗталады, балаға тҽрбиелік тҧрғыда ыҗпал етудің алғы шарттары жасалынады. Осы орайда 

І.Жансҥгіров «Беташар» ҿлеңі арҗылы екі жастың тіккен отауының маңызын ашып, ҿнегелі жанҧяның 

кҿрсеткіштерін кҿркем тілмен жеткізеді [7]. 

Ілияс Жансҥгіровтің шығармашылыҗ арнасында білім алуға, оҗуға деген җҧлшыныс, оҗыту мҽні, 

білімді, зерделі, зерек ойлы болуға ҥндеу тастайды. «Жас бҧлбҧлдарға», «Жастар ҧраны», «Жалпы 

жасҗа», «Жазғы салым», «Жазғы таң», «Жазғы шілде» деген ҿлеңдерінде ҧрпаҗ ҿкілдерін жарҗын ҿмірге, 

ҧйымшылдыҗҗа жҽне білім алуға шаҗырады [8].  
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І.Жансҥгіровтің кҿздеген маҗсаты – җазаҗ ҽдебиетінің жарҗын болашағы, шығармалардың кҿркемдік 

аясының кеңеюі, образдардың айҗын ашылуы, реализмнің кең ҿріс алуы, жалпы ҽдебеттің дамуын 

жеделдету еді.  

Ғҧлама ғалым Ілияс Жансҥгіров – ҿз заманның кҿкейтесті кез келген ҽлеуметтік мҽселелерге ҥн 

җосып, ҿз дҽуірінің болмыс - бітімін жан-жаҗты бейнелелеп, жырлап ҿткен аҗын. ХХ ғасыр басындағы 

җазаҗтың ағартушылыҗ-демократиялыҗ бағыттары җаламгерлердің оҗу-білімге шаҗырған идеялыҗ ой-

толғамдарына ҧҗсас «Жаңылғаным», «Талғамалар», «Маңым», «Жыбырлыҗ», «Замандасҗа» атты ҿлең-

дерінде тҿңкеріске дейінгі надандыҗ пен жоҗшылыҗтан шығар бір жол - оҗу-білім екеін айтып, сонымен 

җатар адами - моральдыҗ мҽселелерге ден җояды. 

 

Ҿнерге ҧмтыл, ҿнерді біл замандас!  

Җамдан, жатпа, заманыңнан хабарлас!  

Ынта салсаң, білім туын җолға алсаң,  

Теңдік тиер, ешкім кҥйе жаға алмас!- 

 

«Жыбырлаҗ» ҿлеңінде де җазаҗ ішіндегі жаман ҽдеттен ада болуға шаҗырады. 

Сынға салдым  

Шынға салдым,  

Жас талапкер ҿзіңе, - деп, одан арғысын ҽр жастың ҿз таңдауына береді. Ортаға ҧран, ҥміттік ҽуез 

сарындас ҿлеңдерінде де ел теңдігі ҥшін жан аямай кҥресуге, ҽлеумет пен җоғам ісіне адал, белсене 

араласуға шаҗырады. Бҧл тҧрғыдағы шығармаларға «Жастар ҧраны», «Тілек», «Жанар тау» т.б. ҿлеңдері 

жатады. 

 

Ҽйел-еркек, жалпы жас! 

Кҿтеріл, кҿрін кҿзіңді аш!... 

Топтал, тҧтас, туғандас! 

Жасасын еркің! Жоғалмас. 

Жамырас, ҥлес, жалпы жас, 

Җосыл, җозғал, җоғамдас! 

 

Аҗын ертеңгі болашаҗты бҥгін ойлау җажет деген идеяны жастарға арнайды. Жарҗын кҥнге жету 

ҥшін, ҿмірде ҿз жолыңды табудың җажет десе, бірде ҿз жолын ҽлі таба алмаған, алдына маҗсат җойған 

жеткіншектерге «Жастар», «Саналы жастарға», «Баласынан анасына хат», «Оҗимын» деген ҿлеңдер 

тобын жазған [9, 10]. 

Сонымен, І.Жансҥгіровтің шығармалары ҿнерді дҽріптеген туындылар. Ол осы шығармаларымен 

келешек ҧрпаҗҗа «Ҿнер- адамның асыл мҧрасы», - деген ойын жеткізеді. Ҿзінің ҿнерге деген җҧрметін, 

сый-сияпатын, ҥлкен махаббатын, ҿнердің ҽсерінен бойын жайлаған керемет сезімдерін ҿзінің ҿшпес 

аҗындыҗ ҿнерімен жеткізе білді.  

Ілияс Жансҥгіров җазаҗ сҿз ҿнерінің поэтикасын кемелдендірген, кҿріктендірген җайталанбас дарын 

иесі. Оның шығармалары җазаҗ ҽдебиетін ҧдайы кҿркемдіктің шырҗау шыңына бастай беретін мҽңгілік 

ҥлгі-ҿнеге. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ  СӨЗДІК  ҚОРЫН  МАМАНДЫҚҚА  БАЙЛАНЫСТЫ  
ДАМЫТУ  ЖОЛДАРЫ 

 

Аңдатпа 

Җазіргі  җоғам талабына сай җазаҗ тілін жоғары оҗу орындарының орыс тілді бҿлімдерінде студенттің 

болашаҗ мамандығына сай оҗыту мҽселесіне ерекше кҿңіл бҿлінуде. Мемлекеттік тілді меңгертуде орыс 

тілді бҿлімде білім алушылардың сҿздік җорын дамыту жҧмыстарының жҥйелі жҥргізілуі  олардың җазаҗ 

тілін сапалы меңгерулеріне мҥмкіндік береді. Біз сҿз еткелі отырған музыкалыҗ білім беру мамандығы-

ның орыс тілді топтарында студенттердің җазаҗша кҽсіби тілде талапҗа сай сҿйлей білулерінде олардың 

сҿздік җорының  байытылуы басты рҿл атҗарады. Сондыҗтан кҽсіби җазаҗ тілін оҗытуда  белсенді ҽдіс-

терді орынды  җолдана білу жҧмыстың нҽтижелі болуына оң ыҗпал етеді. Сол себепті маҗалада студент-

терге  мемлекеттік тілді  оҗытуда оларды кҽсіби біліктілікке ҥйрететін, пҽнге деген җызығушылыҗтарын 

арттыратын кҽсіби-тілдік җатынасҗа негізделген жҧмыстарды тиімді ҽдістер арҗылы орындатҗанда, орыс 

тілді топтарда білім алушылардың  сҿздік җорын дамытуға болатындығына  назар аударылған.  

Кілт сӛздер: мемлекттік тіл, кҽсіби җазаҗ тілі, орыс тілді топтар, сҿздік җор, белсенді ҽдістер. 
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WAYS OF DEVELOPING THE VOCABULARY OF THE STUDENTS  ACCORDING TO THEIR 

FUTURE PROFESSIONS 

 

Abstract 

A special attention is paid to the issues of teaching the Kazakh language to the students of Russian-language 

departments of higher educational institutions according to their future professions in accordance with 

requirements of the modern society. Systematic work on the vocabulary development of the students of Russian-

speaking groups in studying the state language allows them to master the Kazakh language qualitatively. The 

enrichment of the vocabulary of the students of the Russian-speaking groups of the specialty ―Music 

Education‖plays a key role in speaking the professional Kazakh language according to the requirements. 

Therefore, the ability of using the active methods correctly in teaching the professional Kazakh language affects 

the effectiveness of the work positively. For this reason, the article focuses on the possibility of developing the 

vocabulary of the students of the Russian-speaking groups, where they can learn the professional competence by 

teaching them the state language as well as by using the various effective methods based on the professional-

language communication. 

Key words: State language, professional Kazakh language, Russian-speaking groups, vocabulary, active 

methods. 
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ПУТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО  

ЗАПАСА СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В соответствии с требованиями современного общества особое внимание уделяется вопросам 

преподавания казахского языка в русскоязычных отделениях высших учебных заведений по будущей 

специальности. Системная работа по развитию словарного запаса обучающихся русскоязычных групп при 

изучении государственного языка позволяет им качественно овладеть казахским языком. В русскоязычных 
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группах специальности "Музыкальное образование" в умении студентов говорить на профессиональном 

казахском языке в соответствии с требованиями ключевую роль играет обогащение словарного запаса 

студентов. Поэтому умение грамотно применять активные методы в обучении профессиональному 

казахскому языку положительно влияет на результативность работы. В статье уделено внимание развитию 

словарного запаса обучающихся в русскоязычных группах, когда студенты при помощи различных 

эффективных методов выполняют упражнения, основанные на профессионально-языковом общении, 

способных обучать их профессиональной компетентности и прививать интерес к предмету.  

Ключевые слова: государственный язык, профессиональный казахский язык, русскоязычные группы, 

словарный запас, активные методы. 

 

Кіріспе. Җазіргі уаҗытта мемлекеттік тілді кҽсіби бағытта оҗытып ҥйретуде оның функционалдыҗ 

мҽніне ерекше назар аударылуда. Осы ретте жоғары оҗу орындарының орыс тілді бҿлімдерінде  болашаҗ 

мамандарға кҽсіби җазаҗ тілінің сапалы да нҽтижелі меңгертілуі ҿзекті мҽселе болып табылады. Сондыҗ-

тан жоғары мектепте кҽсіби тілді ҥйрету ҥрдісі студенттерді жалыҗтырмайтындай, җызыҗты да тартымды 

болуын ескерген жҿн. Ол ҥшін студенттердің мамандығына сай кҽсіби сҿздік җорын байытуды басты 

назарда ҧстап, олардың тіл ҥйренуге деген ынталарын арттырудың  жолдарын җарастыру  җажет. 

Бҧл тҧрғыда біз җарастырып отырған музыкалыҗ білім беру мамандығының орыс тілді топтарында 

студенттердің җазаҗша кҽсіби сҿздік җорын байытуда сҿз мҽйегі болып саналатын маҗал-мҽтелдер, термин 

сҿздер, мҽтіндермен  жҧмыс жҥргізудің орны ерекше, ҿйткені студенттердің җазаҗ маҗал-мҽтелдерімен, 

болашаҗ мамандығына сай терминдермен таныс болу җазаҗ халҗының ҧлттыҗ музыка ҿнерін тереңнен 

тҥсінулеріне мҥмкіндік береді. Маҗал-мҽтелдер, терминдерді  сҿйлеуде җолдану ойды, ҽдемі, дҽл білдіру-

мен  бірге, студенттердің сҿз байлығын, кҽсіби тілді білу дҽрежесінің де кҿрсеткіші бола алады, ҿйткені 

маҗал-мҽтелдер, терминдерді орынды пайдалана білу білім алушылардың җазаҗ тілінің ҧлттыҗ бояуын 

сезіне білуге,  тҥсіне білуге  ыҗпал етеді.  Сондыҗтан музыкалыҗ білім беру мамандығының орыс тілді 

топтарында җазаҗ тілін меңгертуде тілдік, җатысымдыҗ дағдыларды җалыптастыратын жаттығуларды 

тҥрлендіре отырып, студенттердің җызығушылыҗтарын туғызатын оҗытудың жаңа ҽдістері  жҥйелі тҥрде 

җолданылған  сабаҗтың  оң нҽтиже берері аҗиҗат. 

Әдістеме. Җазаҗ тілін оҗыту ҽдістемесінде орыс тілді бҿлім топтарында білім алушылардың 

мемлекеттік тілді нҽтижелі меңгерулері ҥшін  олардың сҿздік җорын жетілдіруге, толыҗтыруға баса назар 

аударылуы керек. Бҧл мҽселеге ғалымдар ертеден-аҗ кҿңіл бҿлген. Сҿздік җорды дамыту мҽселесі 

Т.Шонанҧлы, Ш.Сарыбаев, С.Жиенбаев, Ғ.Бегалиев еңбектерінен басталғандығы белгілі. Мысалы, 

Т.Шонанҧлы «Җазаҗ тілі» оҗу җҧралының соңында алфавиттік тҽртіппен җазаҗша-орысша сҿздердің 

сҿздігін берген. Сҿздердің кейбіреулерінің җасына мағыналас синоним сҿздермен тіркестіріп те 

кҿрсеткен. Мысалы,  

Асыл – ценный, дорогой, улучшенный. 

Баҗша – сад, огород, бахча. 

Басҗар – управляй, заведывай, руководи [1, 79-б.]. 

Ал синонимдермен жҧмыс ана тілді оҗытуда да, ҿзге тілді меңгертуде де җолданыста жиі кездесетін 

сҿздерді оҗушыларға ҥйрету маҗсатын кҿздейді. Оның ҥстіне,синоним сҿздердің оҗушының сҿздік җорын 

дамытуға ыҗпалы кҥшті. Сондыҗтан Т.Шонанҧлының сҿздердің синонимдік ерекшеліктерін ескеруі оның 

оҗулыҗтарының җазіргі ҿзге ҧлт ҿкілдеріне екінші тілді оҗытуға арналған оҗулыҗтарда лексикалыҗ 

материалдарды сҧрыптауда басшылыҗҗа алынатын сҿздердің синонимдік җасиетін ескеру ҧстанымына 

сай тҥзілгендігін дҽлелдейді.  

Оҗушылар омоним сҿздерді де ана тілі арҗылы ажырата алады. Сондыҗтан екінші тілдегі омоним 

сҿздерді меңгеру оларға җиын болмайтындығын ескерген Т.Шонанҧлы сҿздікте берілген кейбір жеңіл 

сҿздердің омонимдерін де келтірген.  

Мысалы,     аҗ-белый,         алма-яблоко         аш-открой (есік аш)  

                   аҗ җағаз        алма-не бери         аш кісі  

                   су аҗты                             җарным ашты 

Омоним сҿздерді ажырата білу, сҿйлегенде пайдалану сҿздік җорды толыҗтыру жҧмысының негізгі 

міндеттерінің бірі деуге болады.  

Ҿзге тілді топтарда білім алушыларға  җазаҗ тілін меңгертуде сҿздік җорды байыту мҽселесіне 

җатысты Ы.Маманов, Ж.Адамбаева, Н.Оралбаева, Ф.Оразбаева, К.Жаҗсылыҗова, Р.Шаханова, 

Г.Алдамбергенова, Д.Җҧсайынова, Ш.Абдиева, С.Нҧрғали, т.б.  зерттеушілердің еңбектері бар.  
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Г.Камиева «Орыс топтарындағы студенттердің сҿйлеу тілін маҗал-мҽтелдер арҗылы дамыту» атты 

зерттеуінде  студенттің маҗал-мҽтелдерді дҧрыс , орынды  җолдану  дағдысын җалыптастырудың наҗтылы 

жолдарын айҗындап, олардың тиімділігін тҽжірибеде дҽлелдеген [2]. Ш.Ҽбдиева жоғары заң оҗу орын-

дары прокурорлыҗ тергеу бҿлімі студенттеріне җазаҗ тілін җатысымдыҗ кешенді ҽдістеме арҗылы ҥйрету-

дің жолдарын кҿрсеткен [3]. Д.Җҧсаинова заң мамандығының орыс тілді бҿлім студенттерінің сҿздік 

җорын  мамандыҗҗа байланысты дамытудың ғылыми-теориялыҗ ҽдістемесін жасаған. Зерттеуші сҿздік 

җорды мамандыҗҗа байланысты дамытудың  тиімді ҽдіс-тҽсілдерін,  тапсырмалар жҥйесін тҽжірибе 

арҗылы дҽлелдеп ҧсынған [4]. 

Бҧл җысҗаша шолудан  ҿзге тілді топтарда студенттерге  җазаҗ тілін  мамандыҗҗа байланысты оҗыту 

мҽселесіне арналған ғылыми-ҽдістемелік зерттеулердің жҥргізілгендігін байҗауға болады. Біраҗ музыка-

лыҗ білім беру мамандығының орыс тілді топтарында білім алушылардың җазаҗша кҽсіби сҿйлеу тілін  

дамыту, олардың сҿздік җорын байыту мҽселесі кҥні бҥгінге дейін жеке җарастырылмады. Ҽсіресе 

студенттердің сҿздік җорын дамытуда маҗал-мҽтелдердің жҽне ҧлттыҗ музыка ҿнеріне җатысты термин 

сҿздердің мҽні ерекше. Сондыҗтан ҽдістеме ғылымындағы тілді мамандыҗҗа байланысты ҥйретуге җатыс-

ты ғылыми ҧстанымдарды, ҽдіс-тҽсілдерді басшылыҗҗа ала отырып, музыкалыҗ білім беру маманды-

ғының орыс тілді топтарында студенттердің тіл байлығын  толыҗтыруда студенттің де, оҗытушының да 

жҧмысын жандандырып,  білім алушының тілдесім мҽдениетін жетілдіріп, сҿздік җорын байытуға 

мҥмкіншілік беретін ҽдіс-тҽсілдер кҥнделікті сабаҗта жҽне сабаҗтан тыс кезде жҥргізілуі җажет. Олай 

болса, сабаҗ барысында  җазаҗ тілінің байлығын кҿрсететін сҿз ҥлгілерін жаңа ҽдіс-тҽсілдерді орынды 

пайдаланып, тҥрлендіре отырып ҥйрету, сол арҗылы орыс бҿлімі студенттерінің җазаҗ тіліндегі сҿйлеу 

белсенділіктерін арттырып, сҿздік җорларын толыҗтыру  оҗытушыдан ҥлкен шеберлікті талап етеді. 

Нәтижелер.  Ҿзге ҧлтҗа җазаҗ тілін оҗытуда, җазаҗша сҿйлеуге ҥйретуде ҥлгі җызметін атҗарып, 

җазаҗша байланыстырып сҿйлеу дағдысын җалыптастыруда мҽтіннің атҗарар рҿлі ерекше екені  ғылыми 

еңбектерде кҿрсетіліп жҥр. Студенттердің болашаҗ мамандығы бойынша җазаҗша сҿйлесу, пікір алмасу, 

тҥсінісу мҥмкіндіктерін туғызады. Бҧл жҿнінде ҽдіскер ғалым А.В.Текучев былай дейді: «Чем богаче 

активный словарный запас человека, тем содержательнее, доходчивее и красочнее его устная и письменная 

речь» (5, 434 б.). Сондай-аҗ ғалым сҿздік җорды байытуды міндетті санап җана җоймай, сҿзді җолдана білуге 

ҥйрету җажет деп санайды (5,434 б.).  «Методика преподавания русского языка в национальной школе» 

деген оҗу җҧралында  да «Овладение языком невозможно без знания слов, так как слово – первооснова 

языка» - деп тҧжырымдалып, сҿздік җорды байытуға: «– количественное увеличение словаря, или усвоение 

новых слов; – качественное обогащение словаря, или усвоение новых значений известных слов, их 

сочетаемости и выразительных возможностей; – осознание системных связей слов: словообразовательных, 

синонимических, антонимических, умение классифицировать слова по различным системным признакам;  – 

формирование гибкости, динамичности словаря, т.е. готовности словаря к активному употреблению в речи: 

развитие навыков безошибочного выбора слов и правильной их сочетаемости с другими словами в 

соответствии с высказываемой мыслью и речевой ситуацией» (6, 69 б.), - деген тҥсінік берілген. Ал 

экономика саласына байланысты оҗу мҽтіндерін зерттеген  ғалым Е.А. Акулова былай деп жазады: «В 

последнее время в результате возрастания роли специальной коммуникации (научной, технической, 

массовой) в жизни общества, фокус лингвистических исследований сместился в сторону специальных  

текстов. Важное значение, в связи с этим, приобретает изучение учебных текстов, которые являются 

промежуточным звеном на пути познания, необходимым этапом в овладении языком специальной 

коммуникации» (7, 3 б.). 

Бҧдан орыс тілді топтарда җазаҗ тілін оҗытуда  мҽтінмен жҽне онымен байланысты жҧмыстар 

жҥргізудің мҽні, маңызы аныҗ байҗалады. Мҽтінмен жҧмыстың бірнеше тҥрлері бар. Мҽселен, кҥнделікті 

сабаҗта жиі җолданылатын мҽтінді оҗу, мҽтінге жоспар жасау, мҽтіннің бҿлімдеріне таҗырып җою, 

мҽтінмен грамматикалыҗ жҽне тҥрлі ҿздік жҧмыстарын орындату, мҽтіндегі жаңа сҿздерге сҿздік жасату 

т.б. секілді жҧмыс тҥрлері студенттің  екінші тілді меңгеруіне җолайлы болып табылады.  

Жоғары оҗу орындарының орыс тілді топтарында студенттердің сҿздік җорын мамандыҗҗа җатысты 

кҽсіби ҧғымдармен байыту ҥшін кҽсіби җазаҗ тілі сабаҗтарында студенттерді җазаҗша кҽсіби жаңа 

сҿздермен  таныстырып,  аудармасын айтып, толыҗтырып, сан жағынан кҿбейтіп отыру җажеттігі 

тҽжірибеде ҿз нҽтижесін кҿрсетуде. Сонымен җатар ҽр сабаҗта ҥйретілген жаңа сҿздерді студент келесі 

сабаҗтарда да җайталап, оны җолдануға дағдыландыру жҧмыстары жҥйелі  жҥргізілсе, білім алушылардың 

сҿздік җоры молайып, җазаҗша кҽсіби тілді тиянаҗты меңгеретін болады. 

Сондай-аҗ җазаҗ тілі сабағында студенттерге таныс сҿздердің басҗа мағыналарын ҥйрету  де студент-

тің сҿздік җорын толыҗтырып, кҽсіби тілді дҧрыс меңгерулеріне мҥмкіндік береді. Осы орайда сабаҗ 
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процесінде меңгертілген, таныстырылған жаңа сҿздердің тіркесуіндегі, җолданылуындағы ерекшелік те 

ескерілуі керек. Мҧндай жҧмыстар да студенттің  сҿздік җорының дамуына ыҗпал етеді. 

Оҗытуды ҧйымдacтырудa cтудeнттің cҿйлeу бeлceнділігін aрттырaтын, ҿз ойын aшыҗ aйтуғa, пікір 

aлыcуғa жeтeлeйтін ҽдіc тҥрлeрін җолдaну кҽcіби тілдe cҿйлeу мҽceлecінің дҧрыc шeшілуінe жaғдaй жacaй 

отырып,  opыc тілді бҿлімдeрдe  білім aлушылaрғa кҽcіби лeкcикaны мeңгeртe отырып, oлaрдың cҿздік 

җорын жeтілдіругe жағдай жасайды. Тілді oҗыту ҽдіcтeмecіндe инновaциялыҗ ҽдіcтeрді ҧcынудa оҗыту-

дың caпacын aрттыру, жaҗcы нҽтижeгe җол жeткізу мaҗcaт eтіледі. Бҧл ҽдіcтeр  жоғaры оҗу орындaры-

ның орыc тілді бҿлімдeріндe  білім aлушылaрды  мeмлeкeттік тілдe  кeлeшeк  мaмaндығынa caй  жҥйeлі 

дe мҽдeниeті cҿйлeугe  ҥйрeтудe мaңызды  рҿл aтҗaрaды. Ҽcірece, eкінші  тілгe ҥйрeтудe болaшaҗ   кҽcіпкe 

җaтыcты  мҽтін тҥрлeрін  пaйдaлaну  тиімді  болaтындығынa  зeрттeушілeр  ҥнeмі кҿңіл бҿліп отырғaн.       

Талқылау. Мҽтінмен байланысты жҧмыстарды орындауда тіл ҥйренуші ҥшін мҽтіндегі сҿздердің 

бір-бірімен җалай байланысҗандары, сҿйлемнің җалай басталып, җалай аяҗталғаны, сҿйлемнің тҥрлеріне 

дейін ҥлгі болады. Сондыҗтан ғалымдар мамандыҗ мҽтіні студенттің келешек мамандығына җатысты 

болуы керектігіне ерекше назар аударуда. Ҿйткені студент болашаҗ кҽсібі туралы, ол саладағы белгілі 

адамдар, жетістіктер туралы мҽліметтер алғысы келетіні – заңды җҧбылыс. Бҧның ҿзі сҿйлеуді ереже 

арҗылы ҥйрету емес, мҽтін ҥлгісі арҗылы ҥйрету болып табылады. Мысалы, сабаҗтың таҗырыбы – 

«Ұлттық билердің түрлері». Сабаҗта мҽтінмен таныстырмас бҧрын оның җҧрамындағы кҽсіби сҿздердің 

мҽн-мағынасын, оларды тілдік җатынаста җолдану дағдысын җалыптастыруға арналған  мҽтінге дейінгі  

тілдік жаттығулар орындатуға болады. Ол жаттығуларда җазаҗ биі – бишінің җозғалысы мен дене җимылы 

арҗылы кҿркем образды бейнелейтін ҧлттыҗ сахна ҿнері екендігі, җазаҗ биі ҿнерінің кҽсіби деңгейге 

кҿтеріліп, сахна тҿріне шығуы, халыҗ биін тҧңғыш кҽсіби сахнаға шығарған талантты бишілер 

 Ш.Жиенҗҧлова мен Ҽ.Ысмайлов туралы, җазаҗтың ―Кілемшілер‖, ―Жігіттер биі‖, ―Бҥркітші‖, ―Җос алҗа‖, 

―Асатаяҗ‖, ―Биші җайың‖, ―Шолпы‖ жҽне ―Салтанат‖ атты ҧлттыҗ  билері жайында мҽлімет беріледі. 

Одан соң мҽтінді мҽнерлеп оҗу, оның ішіндегі жаңа сҿздермен жҧмыс жасау, ауызша сҧраҗ-жауап,  

жазбаша тапсырмалар, сурет бойынша жҧмыс жҽне т.б. осындай жҧмыстар бірінен соң бірі байла-

ныстырылып, белгілі бір жҥйе бойынша орындалады. Мҽтінді толыҗ меңгергеннен кейін, ҽр студент 

бастапҗы белгіленген маҗсат – ҿздерінің би жҽне оның тҥрлері туралы білетіндері жайында ҽңгімелейді. 

Аталған таҗырыпты ҽрі җарай байланыстыру маҗсатында «Қара жорға» атты мҽтінді ҧсынуға болады: 

«Қара жорға» немесе буын биінің халқымызбен қайта табысқанына кҿп уақыт болған жоқ. Алайда, 

бүгінгі ұрпақ енді ғана қызыға қабылдап жатқан бұл би ежелден-ақ емдік құралы болған екен. Бүгіні күні 

де «Қара жорғаның» денсаулыққа пайдалылығы айқын болып отыр.  

Салауатты ҿмір салтын сақтай білетін кез-келген адам ҿз денсаулығы үшін спортпен, иогамен 

жҽне тағы басқаларымен айналысатынындай, бұл биді билеу де адам денсаулығына аса пайдалы. 

Ҿйткені «Қаражорға» - буын биі деп есептеледі. Ҿйткені бұл биді билеген кезде, саусақтың ұшынан 

бастап, буындардың барлығы да кимылдайды. Бұл ҿз кезегінде буынды ширатып, денені сергітуге үлкен 

ықпал етеді».  

Осы шағын ғана мҽтін  арҗылы студенттер җазаҗтың ҧлттыҗ биінің бірі  жайында мҽлімет алады, 

тірек сҿздерді («Қара жорға», буын биі, емдік құралы, салауатты ҿмір салты, буынды ширату, денені 

сергіту) тауып жҽне сол сҿздермен жҧмыс тҥрлерін орындайды. 

Мҽтіндегі сҿздерді җайталау, бекіту ҥшін мҽндес маҗал-мҽтелдерді кҿмекші мҽтін ретінде җолданып, 

олармен де жҧмыстар жҥргізіп, белсенді сҿздік җорды байытуға болады. Мысалы, жоғарыдағы  мҽтінге 

җатысты «Денсаулық – зор байлық, Дені саудың – жаны сау, Ата ҿнері – балаға мұра, Ҿнерлінің ҿрісі 

ұзақ, Ҿнер кҿзі – халықта, Ҿнер жаны – құштарлық, Жауы – іштарлық, Ҿнер – ағып жатқан бұлақ» 

т.б., секілді маҗалдарды келтіріп, талдату білім алушылардың җазаҗ тілін терең тҥсінулеріне мҥмкіндік 

жасайды, сҿздік җорлары молаяды. Ҿйткені, маҗал-мҽтелдер – халыҗтың даналыҗ ой-тҥйінін ҧрпаҗтан 

ҧрпаҗҗа жеткізген асыл мҧра, мол байлыҗ. Маҗал-мҽтелдер – халыҗтың жан-дҥниесінің, мінез-җҧлҗының, 

сана-сезімінің, ҿнер-білімінің айнасы, ол адамдардың сҿздік җорының байлығын ғана танытып җоймайды, 

ол – уаҗыт озған сайын җҧны арта тҥсетін асыл җазына. Ҿйткені, маҗал-мҽтел – тҽлім-тҽрбие, ҿсиет, аҗыл, 

ҧлағат, ізгіліктің җайнар кҿзі. Міне, осы бай асыл мҧралармен студенттің сҿздік җорын толыҗтыру керек.  

Халыҗ маҗал-мҽтелдердегі сҿздердің шебер, орынды җолданылуына ерекше кҿңіл бҿледі, сол себепті 

маҗал сҿйлемдерінде басы артыҗ ештеңе болмайды, айтуға, есте саҗтауға жеңіл болып келеді. Сондыҗтан 

маҗал-мҽтелдердің студент тілін дамытуда, жетілдіруде, ой-ҿрісін кеңейтуде рҿлі ҥлкен. Ҿйткені, маҗал-

мҽтел айтылатын ойдың маҗсатын тыңдаушыға тез ҧғынуға кҿмектеседі, олай болса студент сҿйлеген 

сҿзінде, жазған шығармасында маҗал мен мҽтелді пайдалануға дағдылануы тиіс. Маҗал-мҽтелді, җанатты 

сҿздерді орынды җолдана білу – шебер сҿйлеудің бір кҿрсеткіші.  

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8.%D0%96%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98.%D0%AB%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Тіл шеберлігіне ерекше кҿңіл бҿлген ғалымдардың бірі – М.Балаҗаевтың пікірінше, «Негізгі тілдік 

материалдар – халыҗ тілінің байлыҗтары – сҿздер, маҗал-мҽтелдер. Тек солар арҗылы ҽрі жатыҗ, ҽрі 

наҗтылы, ҿзгелер бірден тҥсіне җоятын сҿз кестелерін тіл шеберлігіне арҗау еткенде ғана жҧрт ыҗылас 

җойып, сҥйсініп тыңдайтын болады» [8,69-б.]. Бҧдан сҿйлеген сҿздің маҗал-мҽтел арҗылы жеткізілуі 

ҽсерлі болатындығын аңғаруға болады. Сондыҗтан студент ауызша да, жазбаша да ҿз ойын жеткізгенде 

маҗал-мҽтел, наҗыл сҿздерді тиімді җолдана білуге дағдылануы тиіс.  

Маҗал-мҽтелдер арҗылы студент тілін жетілдіру ҥшін оларды сабаҗта ҿтілетін лексикалыҗ  таҗырып-

тарға сай таңдау җажет. Студент сабаҗта танысҗан маҗал-мҽтелдерін белсенді сҿздік җорға айналдырумен 

җатар, мҽн-мағынасына да тереңдеп ҥңіліп, тҥсіне білуі керек.Орыс топтарында оҗитын білім алушылар 

маҗал-мҽтелдің мағынасын тҥсінбей, оны меңгеруі, есте саҗтауы жҽне оны ҿз сҿзінде җолдануы мҥмкін 

емес. Сондыҗтан ғалымдар маҗал-мҽтел мағынасын тҥсіндіру җажет деп санаумен бірге, оның кейбір 

тҽсілдерін де ҧсынады. Мысалы, Г.Кҽмиева ҿз зерттеуінде: «Маҗал-мҽтелдерді орыс тіліндегі баламасы 

арҗылы тҥсіндіру тҽсілін җолдану бірсыпыра нҽтиже берді. Бҧл ретте орыс тілінен җазаҗ тіліне енген 

маҗал-мҽтелдер ҧтымдылыҗ кҿрсетті» (2,12-б.),- деп кҿрсеткен. Ҽрине, маҗал-мҽтелдің мағынасын 

аудартып, баламасы арҗылы тҥсіндіру тиімді. Ҿйткені, ҽдістемеде  ҿзге тіл ҿкілдеріне җазаҗ тілін  оҗытуда 

аударма тҽсілі ҿте белсенді җызмет атҗаратындығы айтылып жҥр. Ҿйткені сҿздің, маҗал-мҽтелдің мағына-

сын тіл ҥйренушінің ҿз тілімен тҥсіндіру ҥлкен жеңілдік ҽкеледі. Сол себепті де ҽдістемеші ғалымдар 

екінші тілді ҥйретуде тіл ҥйренушінің ана тілімен байланыстыра оҗытуды ҧсынады. Сондыҗтан біз де 

маҗал-мҽтелдің мағынасын тҥсіндіруде тіл ҥйренушінің ана тіліндегі мағыналас маҗал-мҽтел арҗылы 

салыстыра отырып тҥсіндіру  тҽсілін белсенді тҥрде җолдануға болады деп есептейміз. Ҽр сабаҗта маҗал-

мҽтелмен жҧмыс ҿзгеріп отыруы керек. Жҧмыс тҥрі ҿзгеріп отырмаса, студент тез жалығады. Сонымен 

бірге жҧмыс тҥрлері  алдымен жеңілден басталып, барған сайын кҥрделеніп отырғаны дҧрыс. Мысалы, 

алғашҗыда маҗал-мҽтелді оҗу, мағынасын тҥсіну, орыс тіліне аудару, дҽптерге жазу тҽріздес жҧмыстарды 

орындау талап етілсе, кейін, маҗал-мҽтелді жаттаңыз, маҗал-мҽтелді җалай тҥсінгеніңізді жазыңыз тҽріз-

дес кеңейтілген тапсырмалар берілсе, студенттің  таҗырыпҗа җатысты маҗал-мҽтелді есте саҗтауына, 

сҿздік җорының дамуына ҥлкен кҿмегі болады.  

Орыс тілді топтарда студенттердің сҿздік җорын байытудың бір жолы болашаҗ мамандығына 

җатысты кҽсіби терминдерді меңгерту болып табылады. Білім алушылардың сҿздік җорын терминдер 

арҗылы байытуда мынадай жҧмыстарды орындатуға болады: 1. Сабаҗ таҗырыбына җатысты жаңа 

терминді тҥсіндіру. Жаңа терминді җалай тҥсінгенін тексеру, җайталату, оның нені білдіретінін, аныҗта-

масын айтҗызу. 2. Студент дҽптеріне жаңа терминді аныҗтамасымен жазғызу. 3. Сабаҗта студенттердің 

терминдерді дҧрыс җолдануын җадағалау. 4. Талдауда жаңа терминді пайдалануға жаттыҗтыру. Мысалы, 

ҽуен,күй, дыбыстың ұзақтығы, екпін немесе җазаҗтың ҧлттыҗ музыкалыҗ аспаптарының атаулары – 

адырна, аса таяқ, дауылпаз, жетіген, қыл қобыз , сыбызғы т.б. сҿздер тіркесетін сҿздерді табу, содан соң 

ҽр сҿз тіркесімен сҿйлемдер, шағын мҽтіндер җҧрастыру секілді жҧмыстар студенттердің җазаҗтың 

музыкалыҗ ҿнері жайында толыҗ мҽлімет алуларына мҥмкіндік береді. Терминдерді белсенді сҿздік җорға 

айналдыру ҥшін бҧдан басҗа да жҧмыс тҥрлерін пайдалану керек. Мысалы, ойбҿліс (дебат), ойталҗы 

(диспут), іскерлік ойындар секілді жҧмыс тҥрлері де терминдерді җолдану дағдысын җалыптастырып, 

терминдердің белсенді сҿздік җорға айналуын җамтамасыз етеді.  

Бҧл жҧмыстар терминдердің елеусіз җалмауын, терминдерді тілдік җатысымда җолдану дағдысын 

җалыптастырады. Кҽсіби  җазаҗ  тілін меңгертуде жаңа ҽдістерді пайдалану студенттердің тілді ҥйренуге 

деген җызығушылыҗтарын туғызады жҽне меңгеру белсенділіктерін арттырады. Сондай ҽдістердің бірі - 

ойбҿліс (дебат). Студент ойбҿліс ҧйымдастыру арҗылы тҥрлі таҗырыпта сҿйлеуге, пікір таластыруға, ҿз 

ойын дҽлелдеуге, басҗаның пікірінің җате екенін дҽлелдеуге жаттығу арҗылы шебер сҿйлеуге жаттығады, 

дағдыланады.  

Ойбҿліс студенттердің сҿйлеу мҽдениетін арттырып, олардың топ алдында ҿзін-ҿзі талдай білуге, 

басҗаны тыңдай білуге, ҿз кҿзҗарасын дҽлелдей білуге, сауатты сҿйлей білуге ҥйретеді [9, 235].  

Ең алдымен, ой бҿлісті ҧйымдастыруға, дайындау кезеңіне мҽн берілуі тиіс. Ол ҥшін ойбҿліс таҗыры-

бын дҧрыс таңдап, белгілеу җажет, содан соң оған җатысушылар аныҗталып, дайындыҗ жҧмысы жҥргізі-

леді. Ойбҿлісті ғылымда aуызша сҿйлеу дағдыларын җалыптастыру ҽдісі деп есептейді. Ойбҿліске 

җaтысушылар жҥйелі сҿйлеуге, ҿз ойын сенімді тҥрде айта білуге жаттығады. Ҿйткені, ойбҿліске җатысу-

шылар сенімді де жҥйелі, талапҗа сай сҿйлей білсе ғана, тaңдап алынған таҗырып толыҗ ашылып, ойбҿліс 

сҽтті аяҗталады. Ойбҿліс кезінде студент oйлана отырып, җазаҗша сҿйлеуге тҿселеді, сҿздік җорлары 

толығады. Сoндай-аҗ ойбҿліске белсенді җатысу арҗылы студентте тапҗырлыҗ, мҽдениетті сҿйлеу секілді 

дағдылар җалыптасады. Ойбҿліс арҗылы кҥрделі, җайшылыҗтардан тҧратын мҽселелерді шешуге 
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ҥйренуге болады. Осы орайда ойбҿліс студентті ҿз ойын басҗаға дҧрыс жеткізе білуге, дҽлелдей білуге, 

пікір таластыра білуге бағыттайды. Оҗытушы жетекшілігімен студенттер ойбҿліс таҗырыбына җарай 

дайындыҗ жҧмысын жҥргізеді. Ҿйткені, ғалымдар кҿрсетіп жҥргендей, дайындыҗ арҗылы сҧраҗҗа жауап 

беру, кез келген жағдаятта сҿйлеу, алдын ала ойластырылған монолог сҿз секілді дайындыҗ жҧмыстары 

җарым-җатынаста җажетті ҽрі маңызды.  

Ғылыми еңбектерде ойбҿлістің ерекшелігі екі команда арасындағы бір ғана ҿзекті таҗырыпҗа бағыт-

талған, җарсыласының да, ҿзінің де дҧрыстығы ҥшінші жаҗ (кҿрермендер, җазылар алҗасы) арҗылы баға-

ланатын, наҗты тҥрде җҧрылған, тең тҥрде ҧйымдастырылған даулы мҽселені шешуге бағытталады деп 

кҿрсетіліп жҥр. Олай болса, ойбҿліс – студенттердің екі топҗа бҿлініп, шынайы тҥрде ҿтетін белсенді 

пікірталасы. Ойбҿліс соңында ҿз ойларын дҧрыс, сенімді тҥрде дҽлелдей білген топ жеңіске жетеді жҽне 

оны җазылар алҗасы шешеді. Мысалы, музыкалыҗ білім беру мамандығы студенттерінің арасында 

««Фонограммамен ҽн айту кҿрермендерді алдау емес пе?» деген таҗырыпта ойбҿліс ҿткізуге болады. 

Таҗырып, пайдаланылатын аҗпараттар екі апта бҧрын студенттерге таныстырылады. Олар осы дайындыҗ 

кезінде керекті ҽдебиеттерден, баспасҿз беттерінен мҽліметтер жинаҗтап, айтатын сҿздерінің жоспар-

ларын жасайды. Осындай дайындыҗ кезінде студенттер җызыға материалдар жинаҗтап, ойша ҿздерін 

пікірталасҗа дайындай бастайды. Ал ынтамен җызығып істелген жҧмыс нҽтижелі болатыны белгілі. 

Берілген таҗырыпҗа җатысты мағлҧматтар жинаҗтау ҥстінде студенттердің ҽрҗайсысы ҿздеріне тиісті 

мҽселеге дҽлелдер іздеп, оны кҿпшілік алдында ҿз сҿзімен, шынайы тҥрде жеткізе білуге талпынады, 

җойылған сҧраҗтарға наҗты, дҽл, дҧрыс жауап беруге ынталанады. Ҽсіресе, айтатын пікірлерін, дҽлел-

дерін шашыраңҗы етпей, ойша җорытып, жҥйелеп айтуға дағдылану, ол ҥшін терең ойланып, жауап беру 

жағы җатаң ескертілуі керек. Сонда ғана ойбҿліс студенттің ой-ҿрісін, дҥниетанымын кеңейтіп, сҿздік 

җорын байытып, шебер сҿйлеуге тҿселдіреді. Сҿйтіп студенттердің оҗытушының ойбҿліске ҧсынған 

мҽселесі бойынша җазаҗша сҿйлеу дағдылары жетіледі. 

Ҿзге тілді топтарда  җазаҗ тілін оҗытуда деформация  ҽдісін де пайдаланған тиімді. Бҧл ҽдіс бойынша 

студент  тҥрі ҿзгертілген тапсырмаларды  дҧрыс җалпына келтіріп орындайды, яғни  берілген сҿйлемдерді 

мағыналарына җарай байланыстырып,  жҥйелі мҽтін җҧрастырады. Мысалы, тҿменде орны ауыстырылған 

сҿйлемдерді ыңғайына, мазмҧнына җарай реттеп орналастырып, шағын мҽтін җҧрастыртуға болады:     

Қазіргі кездегі домбыралардың пернелері хроматикалық дыбыс ретінде  лайықталып, тұрақты 

бұрауға түсірілген. Оған пернелелерді тағып, күй орындаған. Домбыра - ел ішінде  ежелден келе жатқан 

қазақ халқының сүйікті музыка аспабы.  Халық арасына  кҿбірек таралған домбыра – тенор домбырасы. 

Бұрынғы кезде  күйшілер домбыраны ағаштан ойып, қолдан жасаған.  Бұдан басқа да домбыраның 

домбыра-прима, домбыра-бас,  домбыра-контрабас деген түрлері бар. 

Студенттер сҿйлемдерді оҗи отырып, оларды мағыналарына җарап, җайтадан жҥйелі шағын мҽтін 

җҧрастыруға дағдыланады.Сҿйтіп,білім алушылар  җазаҗша сҿйлемдердің мағыналарын дҧрыс тҥсініп, 

мҽтін җҧрастыруға жаттығады. 

Ҽдістемелік еңбектерде жоғары оҗу орындарының студенттеріне кҽсіби җазаҗ тілін меңгертуде 

җолданылатын жҧмыстар жҥйесі: 1. Кҽсіби лексикамен жҧмыс. 2. Кҽсіби мҽтінмен жҧмыс деп екі тҥрге 

бҿліп җарастырылып жҥр [10,13]. Ҿзге тілді топтарда мемлекеттік тілді меңгертуде  бҧл екі жҧмыс тҥрі де 

ҿте маңызды, ҿйткені тіл ҥйренушінің сҿздік җоры толыҗтырылмай, басҗа тілді дҧрыс меңгеру мҥмкін 

емес. Сондыҗтан студент екінші тілді   кҽсіби җарым-җатынас җҧралы ретінде ҥйреніп, дағдылануы җажет. 

Сонда ғана білім алушы болашаҗ мамандығына җатысты сҿздерді игеріп, ол сҿздердің мағыналарын да 

толыҗ меңгеретін болады.Сондай-аҗ җазаҗ тілі сабағында студенттерге таныс сҿздердің басҗа мағына-

ларын ҥйрету де студенттің сҿздік җорын толыҗтырып, кҽсіби тілді дҧрыс меңгерулеріне жағдай жаса-

лады. Осы орайда сабаҗ процесінде меңгертілген, таныстырылған жаңа сҿздердің тіркесуіндегі, җолда-

нылуындағы ерекшелік те ескерілуі керек. Мҧндай жҧмыстар да студенттің  сҿздік җорының дамуына 

ыҗпал етеді. 

Сонымен бірге, студенттің сҿздік җорындағы кҽсіби сҿздерді кҽсіби җарым-җатынаста сҿйлеуде 

дҧрыс, орынды җолдануы, керек сҿзді тез тауып җолдануы, сҿздердің  бір-бірімен сҿйлемде тіркесу жолын 

меңгеруі студенттің  сҿздік җорының  іске җосылуы болып саналады  Мысалы,  ҽн сҿзін алатын болсаҗ, 

бҧл  сҿзге алдымен мынадай тҥсініктеме беріледі: (ҽн –ҽуені, сазы бар музыкалық шығарма);  Одан кейін  

осы сҿзбен бірнеше сҿз тіркестері (ҽннің сҿзі, ҽннің музыкасы, ҽннің авторы, ҽн ҿнері т.б. ), сҿйлем 

(Халықтық ҽн дҽстүрінде орындаушылық ерекшеліктеріне қарай аймақтық мектептерге бҿле оқыту 

тҽжірибесі қалыптасқан) җҧрастыру дағдысын җалыптастыру,  фразеологиялыҗ тіркестерді ( ҽнге басты, 

ҽнге қосылды, ҽн салды т.б.) табуға ҥйрету жҧмыстарын жҥргізуге болады. Кейін бҧл сҿз басҗа да жаттығу 

тҥрлері мен  шағын сҧхбат, мҽтін ішінде келесі сабаҗтарда да җайталанып беріледі. Сҿйтіп сҿз студент 
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санасында ҽбден бекіп, оны кҽсіби жағдайда тілдік җатынаста җолдану дағдысы җалыптасады. Мҧндай 

сҿздік жҧмысы ҽр сабаҗ ҥстінде белгілі жҥйемен жҥргізілуі керек. Студент сабаҗ сайын ҥйретілетін 

осындай жаңа сҿздерді кейін мҽтін ішінде, сҧхбаттарда җолдануға жаттығады. Келесі тапсырма бойынша 

осы сҿздерді бекіту маҗсатында мынадай тапсырма беруге болады: Тҿмендегі сҿз тіркестерін қатыс-

тырып, шағын сұхбат құрастырыңыздар. 1. Той ҽндері. 2. Туған жер ҽндері. 3. Тарихи ҽндер.                   

4. Махаббат ҽндері. 

Студенттер осындай тапсырмаларды жҥйелі тҥрде орындап отырса,  кҽсіби ҧғымдарды меңгеріп, 

җазаҗша сҿйлеуге жаттығып, олардың сҿздік җоры да толығып  отырады.  

Қорытынды. Жоғары білім җоғамның ҽлеуметтік жҽне экономикалыҗ жағынан дамуының шешуші 

факторы болып отырған кезде кҽсіби білімі мен сҿйлеу шеберлігі жетілген маман даярлау жоғары оҗу 

орындары алдындағы басты міндет болып табылады. Ал жоғары оҗу орнында музыкалыҗ білім беру 

мамандығының орыс тілді топтарында болашаҗ мамандар сҿздік җорын дамытып, ҿз ойын кҽсіби тҧрғыда 

меклекеттік тілде жеткізуге дағдылануда җазаҗ тілін оҗытуда жҥйелі жҧмыстар жҥргізілуі җажет. Бҧл 

межеге жету ҥшін жоғары мектептің орыс тілді топтарында  җазаҗ тілін оҗытуда кҽсіби терминдерді 

меңгерту, кҽсіби мҽтіндермен жҧмыс, белсенді ҽдістерді кеңінен пайдаланып, студенттердің тілге деген 

җызығушылыҗтарын арттыру жҧмыстары кҥнделікті жҥргізіліп, жалғасын табуы җажет. Җазіргі кезде 

білім беру саласының басты міндеті – бҥкіл җоғамымызды топтастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде 

җазаҗ тілін  оҗыту сапасын арттыру. Бҧл ретте болашаҗ музыка пҽнінің мҧғалімін даярлайтын жоғары оҗу 

орнының орыс тілді топтарында студенттер мемлекеттік тілдің ауызша, жазбаша нормаларын меңгере 

отырып, ҿздерінің җазаҗша сҿздік җорларын толыҗтыра білулері тиіс. Ҿйткені, жеткілікті сҿздік җор, 

дҧрыс сҿйлеу дағдылары студенттің келешек кҽсіби шеберлігінің басты кҿрсеткіші болады. «Тілдің  адам 

ҿміріндегі ең шешуші рҿл атҗаратыны ҽркімге де тҥсінікті. Ол – танудың, тҥсінудің, дамудың җҧралы. 

Кҿп тіл білу біздің мемлекетіміздің халыҗаралыҗ байланыстарын дамытуға мҥмкіндік беретін тҧлғаара-

лыҗ жҽне мҽдениетаралыҗ җарым-җатынастардың аса маңызды җҧралы болып табылады»[11, 211 б.].  
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КӘСІБИ  ТІЛДІК  ДАҒДЫ  ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ  ТАҚЫРЫП  ПЕН  МӘТІННІҢ  
ДҰРЫС  ТАҢДАЛУЫ 

 

Аңдатпа 

Маҗалада кҽсіби җазаҗ тілі курсындағы экперименттік сабаҗтардың ғылыми нҽтижесі җарастыры-

лады. Тілдік емес университетте кҽсіби җазаҗ тілін оҗыту барысында коммуникативті җҧзіреттілік җана 

емес, сонымен бірге студенттердің кҽсіби тілдік дағдылары да дамиды. Җазіргі уаҗытта кҽсіби җазаҗ тілін 

оҗыту туралы кҿптеген ғылыми еңбектер жазылды, оның кейбір аспектілері ҽлі де егжей-тегжейлі зерт-

теуді җажет етеді. Осы мҽселелердің бірі – сабаҗ таҗырыбы мен кҽсіби мҽтіндерді дҧрыс таңдау, сонымен 

җатар оларды сабаҗта дҧрыс җолдана білу. Дҧрыс таңдалған таҗырыптар мен мҽтіндер мемлекеттік тілге 

җатысты җажетті дағдыларды игертеді. Нҽтижесінде, студенттердің  болашаҗ кҽсіби тілдік җарым-җатынас 

саласында сҿйлеу дағдыларын җалыптастырады. Сайып келгенде, олар терең жҽне сапалы кҽсіби білім 

алады. Кҽсіби білім мен дағдыларды игеру җҧралдарымен җатар, җазаҗ тілі кҽсіби җарым-җатынас тілі 

ретінде ҽлемнің тілдік бейнесін кеңейтеді, сонымен җатар танымдыҗ жҽне адамгершілік җасиеттерді 

меңгереді. Кҽсіби сҿйлеу дағдыларын җалыптастыру жҽне дамыту процесінде студенттердің танымдыҗ 

белсенділігі артады. Бҧл җазіргі  җарҗынды дамып жатҗан ҽлемдегі болашаҗ маманның кҽсіби тҧрғыда  

маңызы бар  салыстыру, талдау, синтездеу, жалпылау, болжау сияҗты җасиеттерде ҿз кҿмегін тигізеді.  

Кілт сӛздер: кҽсіби тіл, болашаҗ маман, кҽсіби  таҗырып пен мҽтін, кҽсіби білім. 
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RIGHT CHOICE OF TOPIC AND TEXT IN FORMING  PROFESSIONAL LANGUAGE SKILLS 

 

Abstract 

The article deals with the e scientific results of experimental lessons in the professional course of the Kazakh 

language. In the process of teaching professional Kazakh language at a non-language university develops not only 

communicative competence, but also professional language skills of students.Currently, a lot of scientific works 

have been written about the professional training of the Kazakh language, some of them need detailed study.One 

of these problems is the correct choice of the lesson topic and professional texts, as well as the ability to use them 

correctly in the lesson.Properly selected topics and texts acquire the necessary skills in relation to the state 

language. As a result, students acquire speech skills in the future professional field of language communication. 

Ultimately, they receive a deep and high-quality professional education. Along with the tools of acquiring 

professional knowledge and skills, the Kazakh language as a language of professional communication expands the 

linguistic picture of the world, as well as acquires cognitive and moral qualities.In the process of forming and 

developing professional speech skills increases cognitive activity of students. In the modern dynamically 

developing world it helps the future specialist in such qualities as comparison, analysis, synthesis, generalization, 

forecasting which have professional value.¹ 

Keywords: professional language, future specialist, professional  topic and text, professional knowledge. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ТЕМЫ И ТЕКСТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются научные результаты анализа проведенных экспериментальных занятий по 
курсу профессионального казахского языка. В процессе изучения профессионального казахского языка в 
неязыковом вузе происходит развитие не только коммуникативной компетенции, но и профессиональных 
качеств обучаемых. В настоящее время по преподованию профессионального казахского языка написано 
немало научных работ, но некоторые его аспекты все же требуют более детального изучения. Одним из 
таких вопросов является верный выбор темы занятия и профессиональных текстов, а также умение их 
правильно применить на занятии. В результате изучения правильно выбранных тем и текстов, 
формируются и совершенствуются новые речевые навыки и умения, связанные с профессиональной 
сферой коммуникации. Студенты овладевают нужными навыками использования государственного 
языка и получают, в конечном итоге, глубокое и качественное профессиональное образование. Помимо 
средства приобретения профессиональных знаний и навыков казахский язык, как язык профессиональ-
ного общения, расширяет картину мира, а также выполняет функцию когнитивного и нравственного 
развития. В процессе формирования и развития профессиональных речевых навыков и умений 
активизируется мыслительная деятельность обучаемых, что создает предпосылки, побуждающие к 
важнейшим действиям и операциям: сопоставлению, анализу, синтезу, обобщению, прогнозированию, 
которые являются профессионально значимыми для будущего специалиста в современном быстро 
развивающем мире. 

Ключевые слова: профессиональный язык, будущий специалист, тексты и темы по профессии, 

профессиональное образование 

 

Кіріспе. Җазіргі җоғам талабы болашаҗ маманды мамандыҗ бағытында ғана білім берумен шектемей, 

оның тҧлғалыҗ җҧзіретін җалыптастыратын ой-ҿрісі дамыған, ҿзіндік пікір,ҧсынысы бар тҧлғаны дайын-

дау міндетін алға тартады. Осыған орай, жоғары оҗу орындары тіл мамандарының да міндеттері кҥшейіп, 

студентке тілдік білім ҥйретумен җатар ҿздері де ҥйренетін жаңа білім җалыптасуда. Осындай білімнің 

бірі ретінде жоғары оҗу орнындағы кҽсіби җазаҗ тілі мҽселесі біраз жылдан бері ҿзекті мҽселеге айналды. 

Җазаҗ тілі кҥнделікті җызметтік жҽне кҽсіптік җарым-җатынас тіліне айналуы ҥшін ҖР Білім жҽне ғылым 

министрінің 17.06.2011 жылғы №261 бҧйрығымен бекітілген Җазаҗстан Республикасының Мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартына «Кҽсіби җазаҗ (орыс) тілі» пҽні міндетті компонент ретінде БД 

циклына 2 кредитпен енгізілді [1]. Бҧл пҽннің енгізілуі мемлекеттік тілдің кең кҿлемде җолданысын 

җамтамасыз ету ҥшін җажетті шара ретінде җабылданды. 2016 жылдан бастап орта мектепте жаңартылған 

білім беру жҥйесінің енуі җазаҗ тілінің җызметін басҗа җырынан наҗтылап, болашаҗ маманды жоғарғы 

мектеп сыныбынан бастау керектігін айҗындады. Олай болса, болашаҗта жалпы җазаҗ тілінен білімді орта 

мектептерде җалыптастырып, жоғары оҗу орындарында тек мамандыҗ тілі, яғни, кҽсіби җазаҗ тілі 

оҗытылатыны белгілі. Бҧл барлыҗ жоғары оҗу орны оҗытушыларының алдында ҥлкен міндеттің бар 

екенін ескере келе, кҽсіби җазаҗ тілі курстарын җайта җарастыруды талап етеді. 

Кҽсіби җазаҗ тілі жоғары оҗу орындарына енгізілгелі бері біршама оҗулыҗтар жарыҗ кҿріп, җолда-

нылып келеді. Ҽр жылда шыҗҗан оҗулыҗ ҿз уаҗытында ҿзекті болғанымен уаҗыт ҿте келе, оҗулыҗтың 

ауысып отыруы заңдылыҗ. Экономикалыҗ мамандыҗтарға арналған біршама оҗулыҗтардың негізгісі 

ретінде З.Кҥзекованың «Җазаҗ тілі: жоғары оҗу орындарының экономика факультеттеріне арналған» 

орташа жҽне жалғастырушы топтар ҥшіноҗулығын атауға болады [2, 35]. Дегенмен бҧл оҗулыҗ жалғас-

тырушы деңгейге арналғандыҗтан барлыҗ аудиторияда җолданылмайды. Ғалымның ізімен бірнеше 

авторлар оҗулыҗ жазып, ҿз тҽжірибелерін ҧсынуда. 

Әдістер. Кҽсіби җазаҗ тіліне җойылатын талаптардыкҥнделікті җызмет барысындағы кҽсіби ҽрекетке 

җажетті коммуникативті маҗсаттарды жҥзеге асыруға бағыттау, җажетті дағдыларды  җалыптастыру, 

іскерлікке җатысты тілдік җарым-җатынастың барлыҗ тҥрлеріне бейімдеу, іскерлік хаттарды жазып ҥйрену 

екенін ескерсек, бҧл оҗулыҗтар осы талапҗа толыҗ жауап бере алмайды. Себебі, оҗулыҗтардың комму-

никативтік бағыты, лексика-грамматикалыҗ деңгейі, таҗырып мҽселесі, аутенттік мҽтіндерді кҽсіби салаға 

бейімдей ҧсыну мҽселесі студенттерге біршама җиындыҗ туғызады. Сол ҥшін тілдік деңгейі толыҗ 
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җалыптаспаған студентке бірден кҽсіби мҽтіндер емес, іскери җарым-җатынас тіліне бағыттайтын, кҽсіби 

тілдік җарым-җатынас жасауға икемдейтін дағдыны җалыптастыру деп тҥсінеміз. Бҧл мҽселеде 

Ф.Оразбаева: ―Кҽсіби тілдесім – тіл ҥйренушілерге белгілі бір мамандыҗтың саласына байланысты 

сҿйлесудің ҥлгілерін, мамандыҗҗа җатысты сҿздерді, тілдік җолданыстарды, терминдерді ҥйрету‖ [3] 

екендігін айтады. Ғалым ҧсынып отырған тілдік  материалдарды экономикалыҗ бағыттағы җазаҗ тілінің 

оҗулығы болсын, сабаҗтың апталыҗ жоспары болсын іскери бағыттан бастауды ҧсынатын болсаҗ, җандай 

таҗырыптар берілуі мҥмкін деген сауал туындайды. Бҧл сҧраҗҗа жауап іздеу ҥшін алдымен ғалымдардың 

пікіріне сҥйенеміз. Тілді екінші тіл ретінде оҗыту бойынша таҗырыптарды таңдауда З.Кҥзекова мынадай 

ҧстанымдарды җолдану керектігін айтады: коммуникативтік, жҥйелілік, функционалдыҗ, тҥсініктілік,оҗу 

материалының җазіргі ҿмірге жаҗындағы,тіл ҥйренушінің деңгейі [4]. Ҿкінішке орай, осы талаптар 

орындала бермейді. Кҽсіби җазаҗ тілі екінші тіл ретінде ҥйретілетін болғандыҗтан оның негізгі маҗсаты 

коммуникация екенін ескерсек, берілген таҗырыптар да соған сай болуы җажет. Мысалы, алғашҗы сабаҗ-

тарда «Ҧжымдағы җарым-җатынас» деген таҗырыпты ҧсынсаҗ, таҗырып тіл ҥйренушіні еріксіз сҿйлеуге 

итермелейді. Ал таҗырып аясында жиі кездесетін грамматикалыҗ җҧрылымдарды, тілдік клишелерді 

җатар алып жҥру студенттің білімін бекітіп отырады. Таҗырып жҥйелілігін саҗтау да маңызды, бірінші 

таҗырып «Алғашҗы жҧмыс кҥні» деген таҗырыппен басталса, келесі таҗырып ҧжыммен танысып болған-

нан кейін ҧжымдағы җызметтік җарым-җатынасҗа җҧрылғаны дҧрыс.  Кез келген жас маман ҿз жҧмысына 

жан-жаҗты жҽне толыҗ кірісетінін ескерсек, келесі таҗырыпты мамандыҗтың ерекшеліктерімен жалғас-

тыруымыз җажет. Осылай таҗырыптар арасында ҿзара сабаҗтастыҗ җамтылған жағдайда студентке 

жҥйелі, мазмҧнды, пайдалы білім бере аламыз. Функционалдылыҗ ҧстанымды таҗырыптарға шынайы 

ҿмірден алынған ситуацияларды енгізу арҗылы җолданылады. Мысалы, җоғамда җаржы-экономика сала-

сында җандай ҽрекеттер жиі кездеседі десек, олар банктегі кеңесшінің җызметі, җазіргі тҥрлі тауарларды 

ҿткізіп, жарнамалаумен айналысатын маркетологтардың җызметі немесе шағын бизнес ашуға җажетті 

жоспар сияҗты тағы басҗа мҽселелер. Демек, бҧл біздің сҿйлеуге бағытталған таҗырыптарымыз, осы 

жағдайларды ситуациялар арҗылы студенттерге ҧсынып, коммуникацияға шыға алатындай етіп сҿйлетуге 

ҥйретуіміз җажет деген сҿз. 

Біз җарастырып отырған мҽселеде кҽсіби тілге бейімдей оҗытудың ҽлеуметтік-җатысымдыҗ  бағытҗа 

җҧрылуы керек деп тҥсінеміз. Болашаҗ маманның кҽсіби җажеттілігіне, кҽсіби міндетті җызметіне 

бағытталуы басты назарда болуы маңызды. Бҧл саланы зерттеушілер [5] пікіріне сҥйенетін болсаҗ, 

мамандыҗ тілін оҗыту пҽніне арналған бағдарламаны җҧрастыруда бірнеше ҧсыныстарды алға тартады: 

– бағдарламаның кҽсіби сала мамандарымен аҗылдаса, бірлесе отырып җҧрастырылуы; 

–  мҽтіндік материалдарға ерекше мҽн берілуі - мамандыҗҗа тікелей җатыстылығы. 

Біздің пайымдауымызша, бірінші ҧсынысҗа себеп – сол саладан арнайы білімі бар маманның кҽсіби 

кҿзҗарасының негізге алынуы. Екінші ҧсыныстың негізінде болашаҗ маманның ҿз мамандығына деген 

мотивациясы жатыр. КИМЭП Университеті тҽжірибесі кҿрсетіп отырғандай, «Кҽсіби җазаҗ тілі» курс-

тары бағдарламасында студенттің арнайы маман ретінде кҽсіби җҧзырлылыҗ деңгейіне  жету маҗсаты 

кҿзделеді. Бҧл курстың ерекшелігінің ҿзі – бағдарламаның арнайы топтардың сҧраныс-җажеттілігіне 

җарай җҧрылуы. Тілді кҽсіби бағытта оҗытудың маҗсаты болашаҗ маманды ҿзінің наҗты кҽсіби саласында, 

іскери жҽне ҽлеуметтік ортаға толыҗ бейімделген тҧлға дҽрежесіне кҿтеру болып табылады. Оҗыту техно-

логиясы студенттің жеке тҧлға ретінде җалыптасуына, ҿзін ҿзі жан-жаҗты жетілдіруге,  белсенділікке, 

сапалы білімге ҧмтылуына, кҽсіби дағды җалыптастыруға җҧрылуы басты назарда болуы җажет. Ол җазіргі 

таңда кең җолданысҗа ие болып отырған оҗытудың белсенді креативті технологиясына негізделгені 

дҧрыс. Нҽтижені жалпы тілдік білім алған студент пен арнайы мамандыҗ тілін меңгерген студенттің 

кҽсіби тілдік білім айырмашылығынан кҿруге болады. Ол ҥшін болашаҗ маман келесідей җҧзіреттілік-

терді җалыптастыруы җажет:                  

Лингвистикалық құзіреттілігі; 

Лингвоелтанушылық құзіреттілігі; 

Ҽлеуметтік құзіреттілік; 

Дискурстық құзіреттілігі; 

Ҽдістемелік құзіреттілік; 

Кҽсіби құзіреттілік.  

Аталған җҧзіреттіліктерге жету жолында студенттің мотивациясының рҿлі де ерекше. Җандай студент 

болмасын, ҿз болашағының жаҗсы болғанын җалайды. Солай болады деп ойлайды да. Ол университет 

җабырғасындағы білімді ҿзінің болашаҗ биік мансабы, жоғары жалаҗыға жету жолы деп тҥсінеді. Осы 

маҗсаттан студент җажеттілігі туындайды. Җажеттілікті җанағаттандаруда белсенді мотивация болса, ол 
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тез шешімін табады. Тҥрлі ғалымдар пікірі де  мотивацияның жетекші рҿліне басымдыҗ береді. Мысалы 

психолог А.В. Петровский пікірі «Главными структурными компонентами мотивации являются мотивы, 

потребности и цели, которые реализуются в процессе деятельности обучающихся» [6], - дейтін болса, 

А.Н. Леонтьев [7] пікірі де осыған ҥндес. Мотивтің болашаҗ җызметке жету жолындағы җажеттіліктің 

толыҗ җанағаттандырылуы деген пікірді айтады. И.А. Зимняя пікірі [8] оҗу җызметі барысында екі тҥрлі 

мотивтің болатындығын дҽлелдейді.Ол: 

–  қол жеткізу мотиві /мотив достижения/; 

–  танымдық мотив /познавательный мотив/.  

Нәтижелер. Таҗырыптың тҥсінікті жҽне студенттің деңгейіне сай келуі – мамандыҗҗа бағытталған 

аудиторияға, лексика-грамматикалыҗ минимумға байланысты. Бҧл да – бір ҥлкен даулы мҽселелердің 

бірі. Кҿп жағдайда, таҗырып бойынша берілген мҽтіндердің студент деңгейіне сай келмей, яғни лексика-

лыҗ минимумның саҗталмауы, грамматикалыҗ кҥрделі җҧрылымдардың берілуі тіл ҥйренуде нҽтижесіз 

болып жатады. Ол ҥшін кҽсіби җазаҗ тілін деңгейге бҿліп җарастыру мҽселесін ҧстану орынды. Ал таҗы-

рыптың соңғы аҗпараттармен толыҗтырылуы тиесілі сабаҗ барысында орындалғаны  студент танымын 

кеңейтеді. Кҥнделікті ҿмірде жаңалыҗтар еніп, җоғамға тҥрлі тенденциялар җалыптасады. Осыған орай, 

студенттің тыңдайтын, оҗитын таҗырыптары да ҿзгеріп отырады. Курс таҗырыптары аясында соңғы 

җызыҗты аҗпаратты җамту студенттің җызығушылығын арттыратын сҿзсіз. 

Кҽсіби җазаҗ тіліне 2 кредит берілгенін ескеріп, кҿп таҗырыпты җамтымай наҗты кҽсіби бағыттағы 

җажетті таҗырыптарды таңдау студентті бір саланы болса да толыҗ меңгеруіне мҥмкіндік ашады. 

Осы ҧстанымдарға негізделе келе, В 1 деңгейі бойынша ҿз тҽжірибемізде мынадай негізгі таҗырып-

тарды беруді ҧсынамыз: 

 
Таҗырып Җарастырылатын мҽселе Лексикалыҗ минимум Грамматика.Тілдік 

клишелер 

Алғашҗы 
жҧмыс 
кҥнім 

 
 
 
 

Оҗылым: Ресми амандасу, танысу 
сҧхбаттары 
Тыңдалым: танысу, амандасу, жҧмысҗа 
орналасу сҧхбаттары 
Сҿйлесім: ҿзін ҿзі таныстыру, жҧмысҗа 
орналасу сҧхбаты 
Жазылым: ҿтініш, тҥйіндеме 

еңбек ҿтілі, ҧжым, ҽріптес, 
жалаҗы, серіктес, бҿлім 
бастығы, іссапар,  
җҧжат 

җалау рай, шартты рай, 
тҧйыҗ етістіктің септелуі. 
Танысып җояйыҗ, рҧҗсат 
етсеңіз... 
 
 
 

Ҧжымдағы 

җарым-

җатынас 

Оҗылым: банкте, телефонмен сҿйлесу 
этикеті, ҽріптестер жҽне басшылыҗпен 
җарым-җатынас т.б. 
Тыңдалым: жҧмыс барысы, жоспарлау 
сҧхбаттары  
Сҿйлесім: аҗпарат беру/алу, 
келісу/келіспеу сҧхбаттары 
Жазылым: хабарландыру,  
хабарламахат 

сҧраныс, ҧсыныс, 
тапсырыс, тауар, тасымал,  
біліктілікті кҿтеру 
 

тҧйыҗ етістіктің септелуі, 
есімше, себеп- салдарлы 
сҿйлем. 
Уаҗытыңызды бҿліп 
келгеніңізге алғысымды 
білдіремін; бҥгінгі бас җосу 
мен ҥшін ҥлкен җҧрмет; 
сізбен келіспеймін, 
җарсымын, себебі.... 

Менің 
болашаҗ 
маман-
дығым 

Оҗылым: җаржыгер, менеджер, 
маркетолог, аудитордың негізгі 
міндеттері туралы. 
Тыңдалым: сҧхбат тҥрлері: баяндау, 
Сҿйлесім: негіздеу, дҽлелдеу, нҽтижені 
баяндау  сҧхбаттары 
Жазылым: җҧттыҗтаухат 

тауар, табыс, жарнама, 
пайда табу, шығын, тауар 
ҿтімділігі, бҽсекелес, 
нарыҗты зерттеу, ҿтемаҗы, 
зиян шегу, ҿтелмеу, 
мерейтой, тілек білдіру 
 

кҿмектес септігіндегі 
тҧйыҗ етістік, 
кҿсемше. Пікіріңізді 
җолдаймын; ҿте керемет; 
таҗырыптан ауытҗып 
кеткен сияҗтымыз; 
шын жҥректен тілектестік 
білдіруге рҧхсат етіңіз. 

Іскери 
байланыс 
орнату. 
Шешім 

җабылдау 

Оҗылым: ҽріптестер, серіктес 
компаниялар, бҿлім басшылары 
арасындағы сҧхбат. 
Сҿйлесім: сендіру, негіздеу сҧхбаттары. 
Тыңдалым: маркетингтік компания 
Жазылым: жарнама, іскери ҧсыныс хат 
 

келісімшарт, мҽміле, сауда 
желісі, тҧтынушы, 
тапсырыс беруші, 
ынтымаҗтастыҗ, сҽтті 
мҽміле 
 

мезгіл бағыныңҗылы 
сҿйлем. 
Болашаҗта бірлесіп жҧмыс 
жасаймыз деп ҥміттенемін; 
ынтымаҗтастығымыз 
табысты болады деп 
сенемін. 

 

Ҧсынылған таҗырыптар мен тапсырма тҥрлерін ҽрі җарай ҧлғайтуға болады. Бҧл семестрдегі ҧсыныл-

ған кредит пен сағат санына тікелей тҽуелді. Ҽр таҗырып бойынша тапсырма тҥрлерін ҧсынылған 

ҥлгілегідей наҗтылай, ҽлі де толыҗтырып отырса  сабаҗтың жҥйелілігі саҗталады. 
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Біз җарастырып отырған мҽселедегі негізгі кҿңіл бҿлінетін тҧс – мҽтін таңдау. Кҽсіби җазаҗ тілінен 

болашаҗ маманға кҽсіби тілдік білім беруде  деңгейге сай  мҽтіндердің болмауы себебінен оҗытушылар 

мҽтіндерді ҿздері җҧрастырып немесе аутенттік мҽтіндерді іріктеп жатады. З.Кҥзекова мҽтін таңдауда 

оның ҿзектілігі, материал фрагменттерінің коммуникацияда җолданылуы, тіл ҥйренушінің лексика-

грамматикалыҗ деңгейі, мҽтіннің елтанымдыҗ, танымдыҗ, этика-эстетикалыҗ компоненттерін ескеру 

сияҗты ҿлшемдерін ҧсынады [4]. Осы ҿлшемдерге мҽтіннің таҗырыпҗа сай келуін де җоса аламыз. Мҽтін 

таңдауда бҧл җағидаларды ҧстану маңызды. Себебі җазіргі җолданыстағы  мҽтіндердің басым бҿлігі – 

аҗпараттыҗ мҽтіндер. Ҽрҗашан аҗпарат беру студентті жалыҗтыруы мҥмкін. Сондыҗтан аҗпаратты сҧхбат 

ретінде беру тиімді ҽдіс деп білеміз. Мысалы,  менеджердің җызметін кҿрсететін мҽтіндісҧхбат тҥрінде 

беріп, сол сҧхбат арҗылы менеджердің җызметін табу тапсырмалары студентті шығармашылыҗҗа 

жетелейді. Яғни бҧл жҧмыс оҗытушыдан ҥлкен шығармашылыҗ жҧмысты талап етеді. 

Талқылау. Кҽсіби мҽтіндердің кҿп бҿлігі – аутенттік мҽтіндер. Аутенттік мҽтіндер деген не? Оны тіл 

ҥйренуге байланысты жеңілдетуге бола ма? деген сҧраҗтар да ҿз алдына ҿзекті.  Аутентті деген сҿз 

латынның «authenticus» сҿзінен шыҗҗан, мағынасы тҥпнҧсҗа дегенді білдіреді. Аутентті мҽтін - тіл 

тасымалдаушыларына арналған, шынайы жағдайда жазылған тҥпнҧсҗа мҽтін. Кҽсіби тілмен жазылған 

аутентті мҽтіндерді тілдік деңгейі толыҗ җалыптаспаған студенттің тҥсінбеуі ҽбден мҥмкін. Ондай 

жағдайда біз аутентті мҽтіндер студенттің җабылдауына лайыҗталып ҧсынылса, кҽсіби тілдік дағдысының 

жетілуіне жол ашылады. «Методическая аутентичность допускает методическую обработку подлинно 

аутентичного текста в целях достижения его доступности для обучаемых» деп кҿрсетеді белгілі ғалымдар   

Хармер Ж., Носонович Е.В., Мильруд Р.П. [9]. Яғни аутентті мҽтінді ҥйренушіге жеткізу ҥшін жеңілдетіп, 

бейімделген мҽтін жасауға болатынын ғалымдармен дҽлелденген. Бейімделген мҽтін дегеніміз – кҽсіби 

саладағы жҽне басҗа  шығармалардың тілдік дайындығы тҿмен оҗырмандардың деңгейіне сай жеңілдету. 

Ҿз тҽжірибемізде мҽтінді бейімдеудің мынандай ҽдістері жиі җолданылады:  

– җҧрылымдыҗ бейімдеу; 

– коммуникативтік бейімдеу;  

– субъектті бейімдеу; 

– инструменталды бейімдеу; 

Құрылымдық бейімдеу сандыҗ жҽне сапалыҗ болып екіге бҿлінеді. Бейімдеудің сандыҗ ҽдісі негізгі 

мазмҧнды саҗтау ҥшін маңызды емесҗосымша аҗпараттарды, кейбір җажетсіз сҿз тіркестерін җысҗарту 

арҗылы жҥзеге асады. Сапалық бейімдеумҽтіннің лексикалыҗ, синтаксистік, грамматикалыҗ жағынан 

җайта тҥзілуі.Келесі тҥрі – коммуникативтік бейімдеу субъектті жҽне инструменталды болып бҿлінеді. 

Субъектті бейімдеу – егер автор тҥпнҧсҗа мҽтініндегі аҗпараттан білімі болса, дҧрыс тҥсінсе оҗырманға 

жеңілдетіп бере алады. Оҗытушы сол саланы толыҗ тҥсінбесе ҿз пікірін ҧсынып, интерпретация жасайды. 

Инструменталды бейімдеу – кҽсіби мҽтінді бейімдеуші тҥпнҧсҗа мҽтіні саласындағы маманның кҿмегіне 

жҥгінеді. 

Мамандыҗҗа арналған мҽтіндермен арнайы тҽжірибе жасап, оны ғылыми негіздеген орыс ғалымы 

И.З. Клычникова ҿз еңбектерінде  мҽтінде таныс емес лексиканың кҿп берілуі студенттің тҥсіну җиынды-

ғын тудыратындығын ескертеді: 30% таныс емес лексиканың берілуі мҽтіндегі жалпы идеяны тҥсінуге 

кедергі келтірмейді, 10% таныс емес лексика мҽтіннің жалпы мазмҧнын тҥсінуге, 5% берілген жағдайда 

оҗырман мҽтіннің җосымша аҗпаратын толыҗ тҥсінуге мҥмкіндігі бар екенін айтады [10]. Кҽсіби тілдік 

дағды җалыптастыруда наҗты нҽтижелерге жету жолында осы ҧсынылған  тҽжірибені җолдануымыз 

җажет. 

Қорытынды. Болашаҗ маманның кҽсіби тілдік җҧзіреттілігін җалыптастыруда курс таҗырыптары 

мына ҧстанымдарға негізделуі җажет деп тҥсінеміз: 

- таҗырыптың іскери җарым-җатынас мазмҧнында болуы; 

- таҗырыптың студентті җызыҗтыратын коммуникативтік бағытта болуы;  

- таҗырып таңдауда лексика-грамматикалыҗ минимумның ескерілуі; 

- таҗырып таңдауда аҗпараттың жаңару, ҿзгеру процестерінің ескерілуі. 

Ал кҽсіби мҽтіндерді ҧсынуда мҽтіннің таҗырыпҗа сай таңдалуымен җатар, тек аҗпараттыҗ мҽтін-

дермен шектелмей, сҧхбат тҥрінде берілуі; лексика-грамматикалыҗ бейімделуі маңызды екенін айтҗымыз 

келеді. 

Мамандыҗ тіліне, кҽсіби җарым-җатынас тіліне бағыттай оҗытуда жоғарыда аталған җҧзіреттіліктер 

мен  белсенді мотивация дҧрыс жолға җойылса, ҽрбір маманның  жаҗсы нҽтижеге, кҿздеген маҗсатҗа 

жететіндігіне сеніміміз зор. 
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INNOVATIVE METHODS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 

Abstract 

 The present article examines innovative methods o f teaching foreign languages as w ell as the prospects o f 

implementing modern educational technologies into the learning process. The main goal o f teaching foreign 

languages is to form and to develop a communicative culture within the students while at the same time teaching a 

practical mastery o f the foreign language. According to the development of modern information society 

requirements for its participants, are getting higher every year. These requirements apply not only to the high level 

of geopolitical economic requirements imposed on modern worker, but also a comprehensive training and 

development of an individual to participate in all spheres of social and political life. Thus, the need for foreign 

language learning becomes a fashionable trend or additional educational baggage of the person, but an objective 

reality and the introduction of innovative educational technologies for fast and efficient learning a foreign 

language is the key to the need for every citizen of the Republic of Kazakhstan.  

Key words: modern information society, communication activities, educational process, foreign language 

learning, innovative methods, effectiveness, training, actual problem.   

 

Ж.С. Купеева
1
, И.С. Нашарбекова

1 

1
Карагандинский государственный университет, г.Караганда, Казахстан 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются инновационные методы и преподавания иностранных языков, 

перспективы внедрения современных образовательных технологий в учебный процесс. Основной целью 

обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры 

учащихся, обучение практическому овладению иностранным языком. По мере развития современного 

информационного общества требования к его участникам все больше возрастает. Эти требования 

касаются не только высокого уровня геополитических, экономических требований, предъявляемых к 

современному специалисту, но и всестороннего обучения и развития личности для участия во всех сферах 

общественной жизни. Таким образом, потребность в обучении иностранному языку становится модной 
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тенденцией или дополнительным образовательным багажом человека, но объективная реальность и 

внедрение инновационных образовательных технологий является ключом для быстрого и эффективного 

обучения иностранному языку каждого гражданина. 

Ключевые слова: современное информационное общество, коммуникативная деятельность, 

образовательный процесс, изучение иностранного языка, инновационные методы, эффективность, 

обучение, актуальная проблема. 
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ШЕТ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 
 

Аңдатпа 

Жылдар ҿткен сайын заманауи аҗпараттыҗ җоғам мҥшелеріне де талаптар ҿсуде. Олар тек геосаяси, 

экономикалыҗ бағытта ғана емес, сонымен җатар білім беру саласында да ҿз ҥлестерін җоса алу ҥшін де 

җажет. Осыған орай шет тілін оҗыту заманауи тҧлғаға җажетті җор ретінде җарастырылуда. Җазаҗстан 

Республикасында инновациялыҗ білім беруді енгізу басты маҗсаттардың біріне айналып отыр. 

Кілт сӛздер: җазіргі заманғы аҗпараттыҗ җоғам, коммуникативті іс-ҽрекеттер, білім беру ҥрдісі, шетел 

тілін оҗу, инновациялыҗ ҽдістер, нҽтижелілік, оҗыту, ҿзекті мҽселе. 

 

Introduction. Education is a light that shows the mankind the right direction to surge. The purpose of 

education is not just making a student literate but adds rationale thinking, knowledge ability and self sufficiency. 

When there is a willingness to change, there is hope for progress in any field. Creativity can be developed and 

innovation benefits both students and teachers. 

One of the tasks of modern school becomes a potential disclosure of all participants in the pedagogical 

process, providing them with opportunities manifestation of creative abilities. Solving these problems is 

impossible without the implementation of the variability of educational processes, in connection with which there 

are various innovative types and kinds of educational institutions, which require in-depth scientific and practical 

thinking. 

The purpose of this article is to evaluate the traditional methods of teaching as well as multimedia teaching 

and to suggest other useful teaching methods that can be attempted in imparting knowledge to the students. 

Basically teaching must include two major components sending and receiving information. Ultimately, a teacher 

tries his best to impart knowledge as the way he understood it. So, any communication methods that serve this 

purpose without destroying the objective could be considered as innovative methods of teaching. The use of 

innovative methods in educational institutions has the potential not only to improve education, but also to 

empower people, strengthen governance and galvanize the effort to achieve the human development goal for the 

country. 

―Education is the manifestation of perfection already in man‖ (Swami Vivekananda) 

Education is an engine for the growth and progress of any society. It is not only imparts knowledge, skills and 

inculcates values, but is also responsible for building human capital which breeds, drives and sets technological 

innovation and economic growth. In today‘s era, information and knowledge stand out as very important and 

critical input for growth and survival. Rather than looking at education simply as a means of achieving social 

upliftment, the society must view education also as an engine of advancement in an information era propelled by 

its wheels of knowledge and research leading to development. The main objective of foreign language teaching is 

the formation and development of the communicative culture of pupils, learning practical mastery of a foreign 

language. The task of the teacher is to create the conditions of practical language learning for each student to 

choose such training methods that would allow each student to show their activity, their creativity. 

Methods. Modern teaching techniques such as cooperative learning, project methodology, the use of new 

information technologies, Internet resources help to realize the learner - centered approach to learning, providing 

personalization and differentiation of learning abilities of children, taking into account their level of training. 

The traditional or innovative methods of teaching are critically examined, evaluated and some modifications 

in the delivery of knowledge are suggested. As such, the strengths and weaknesses of the pre-technology 

education context, the teacher is the sender or the source, the educational material is the information or message, 

and the student is the receiver of the information. In terms of the delivery medium, the educator can deliver the 

message via the ―chalk-and- talk‖ method and overhead projector transparencies. This directed instruction model 
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has its foundations embedded in the behavioral learning perspective and it is a popular technique, which has been 

used for decades as an educational strategy in all institutions of learning. 

Basically, the teacher controls the instructional process, the content is delivered to the entire class and the 

teacher tends to emphasize factual knowledge. In other words, the teacher delivers the lecture content and the 

students listen to the lecture. Thus, the learning mode tends to be passive and the learners play little part in their 

learning process. It has been found in most universities by many teachers and students that the conventional 

lecture approach in classroom is of limited effectiveness in both teaching and learning. In recent years, 

increasingly it raises the question of the application of innovative technology in the classroom. It is not only new 

facilities but also new forms and methods of teaching, new approach to learning. Introduction of innovative 

technologies in the educational process is interconnected with the improvement of the content and methods of 

education in the process of teaching foreign languages in relation to the needs of modern life. 

Multimedia, is the combination of various digital media types such as text, images, audio and video, into an 

integrated multi-sensory interactive application or presentation to convey information to an audience. Traditional 

educational approaches have resulted in a mismatch between what is taught to the students and what the industry 

needs. As such, many institutions are moving towards problem based learning as a solution to producing 

graduates who are creative; think critically and analytically, to solve problems. In this paper, we focus on using 

multimedia technology as an innovative teaching and learning strategy in a problem-based learning environment 

by giving the students a multimedia project to train them in this skill set. Currently, many institutions are moving 

towards problem-based learning as a solution to producing graduates who are creative and can think critically, 

analytically, and solve problems. Since knowledge is no longer an end but a means to creating better problem 

solvers and encourage lifelong learning. Problem-based learning is becoming increasingly popular in educational 

institutions as a tool to address the inadequacies of traditional teaching. Since these traditional approaches do not 

encourage students to question what they have learnt or to associate with previously acquired knowledge, 

problem-based learning is seen as an innovative measure to encourage students to learn how to learn via real-life 

problems.  

Results. The teacher uses multimedia to modify the contents of the material. It will help the teacher to 

represent in a more meaningful way, using different media elements. These media elements can be converted into 

digital form, modified and customized for the final presentation. By incorporating digital media elements into the 

project, the students are able to learn better since they use multiple sensory modalities, which would make them 

more motivated to pay more attention to the information presented and retain the information better. 

Multimedia elements 

Creating multimedia projects is both challenging and exciting. Fortunately, there are many multimedia 

technologies that are available for developers to create these innovative and interactive multimedia applications 

[1]. These technologies include Adobe Photoshop and Premier to create edit graphics and video files respectively, 

Sound Forge and 3D Studio Max to create and/or edit sound and animation files, respectively. They can also use 

an authoring tool such as Macromedia Director or Author ware to integrate and synchronize all these media 

elements into one final application, add interactive features, and package the application into a distributable 

format for the end-user. Another advantage of creating multimedia projects in the classroom setting is that when 

students create multimedia projects, they tend to do this in a group environment. By working in a group, the 

students would have to learn to work cooperatively and collaboratively, using their group skills and a variety of 

activities to accomplish the project‘s overall objectives. 

Today, under the problem-based learning refers to an organization of training sessions, which involves the 

creation of teacher-led problem situations and active independent work of students to resolve them, with the result 

that there is a creative and mastery of knowledge, skills and abilities and the development of mental abilities [1]. 

Problem teaching is based on the creation of a special kind of motivation - a problem, because the 

construction requires adequate didactic material to be presented as a series of problem situations.  

The communicative approach is a strategy that simulates the communication, aimed at creating a 

psychological and linguistic readiness to communicate, on a conscious understanding of the material and methods 

of action with him. For the user, the implementation of the communicative approach in the Internet is not 

particularly difficult. Communicative job must offer students a problem or question for discussion, and students 

do not just share information, but also evaluate it. But the main criterion to distinguish this approach from other 

types of learning activities is that students choose their own linguistic units to process their thoughts. Using the 

Internet in the communicative approach could not be better motivated: its aim is to interest students in learning a 

foreign language through the accumulation and expansion of their knowledge and experience. 
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One of the basic requirements for teaching foreign languages using Internet resources is to create interaction 

in the classroom, what is called in interactive methods. Interactivity is a "unification, coordination and 

complementarities of efforts communicative purpose and outcome of speech means." Teaching genuine language, 

the Internet helps in shaping the conversation, as well as in teaching vocabulary and grammar, providing a 

genuine interest and, hence, efficiency. Interactivity is not just creating real situations of life, but also makes the 

students to adequately respond to them through a foreign language [2]. One of the technologies that provide 

student-centered learning is a method of projects as a way to develop creativity, cognitive activity and 

independence. 

Project-based forms of students communication skills, communication, culture, skills, concise and accessible 

to formulate thoughts, to tolerate the opinion of the partners in dialogue, to develop the ability to extract 

information from different sources, process it with the help of modern computer technology, creates a language 

environment conducive to the emergence of the natural needs in communicating in a foreign language. The 

project form of work is one of the important technologies that allow students to apply the acquired knowledge on 

the subject. Students broaden their horizons; the boundaries of language proficiency, gaining experience from its 

practical use, study foreign language listen to it and hear, to understand each other in the protection project. 

Children work with reference books, dictionaries, computer, thus creates the possibility of direct contact with 

authentic language, which does not give learning a language only using the textbook in the classroom in the 

classroom. 

Discussion. Work on the project is a creative process. The student independently or under the supervision of 

the teacher is looking for solutions to some problems; this requires not only knowledge of the language but also 

the possession of a large volume of subject knowledge, knowledge of creative, communicative and intellectual 

skills. The foreign language course project method can be used in the framework of the program material on 

virtually any topic. Work on the project develops the imagination, imagination, creative thinking, self-reliance and 

other personal qualities [3]. The use of innovative teaching methods in the classroom of a foreign language can 

greatly improve the speech skills of the student and the student interest in the subject. 

The difference of traditional and multimedia learning 

MsPowerpoint, Astound Graphics and Flash Slide Show Software Easy to prepare and it can be prepared 

with many of the popular multimedia elements like graphs, sound and video.  

Slide based (Macromedia, Flash Authorware, BPP I Learn and I Pass Presentation) is created using icons to 

represent different media elements and placed in a flowline. 

Icon based (Windows Movie Maker, Winampp, Macromedia Director Presentation) is created using 

moviemaking concepts of casts, sounds, pictures and scores. 

Movie based (Adobe Acrobat Reader Easy) to prepare and with word documents if you have Acrobat Reader 

5 with many popular multimedia elements like graphs sound and charts 

The researchers suggest some of the methods can very well be applied by the modern teachers. As the 

researchers feel that basically the core objective of teaching should never be deviated by the use of an innovative 

method. The following methods which are suggested are an extension to the traditional methods of teaching. 

Mind map 

Mind maps were developed in the late 60s by Tony Buzan as a way of helping students make notes that used 

only key words and images, but mind map can be used by teachers to explain concepts in an innovative way. 

They are much quicker to make and much easier to remember and review because of their visual quality. The 

nonlinear nature of mind maps makes it easy to link and cross-reference different elements of the map. Mind 

Maps are also very quick to review, as it is easy to refresh information in your mind just by glancing once. Mind 

Maps can also be effective mnemonics and remembering their shape and structure can provide the cues necessary 

to remember the information within it. They engage much more of the brain in the process of assimilating and 

connecting facts than conventional notes. The key notion behind mind mapping is that we learn and remember 

more effectively by using the full range of visual and sensory tools at our disposal. Pictures, music, color, even 

touch and smell play a part in our learning armory will help to recollect information for long time. The key is to 

build up mind maps that make the most of these things building on our own creativity, thinking and cross linking 

between ideas that exist in our own minds. As the recent research point that any particular information explained 

with the help of graph charts makes a high impact in the minds of the people and keeping this as the core aspect 

the teachers may try to picture the concepts and show the same to the students. 

Mnemonics words – words – words approach  

Here the teacher is not supposed to talk on a particular concept for a quite long time. But to make it clear to 

the students he can just go on saying mnemonics or its associated meaning in words. Here he goes on saying only 
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words instead of sentence, and once they come to a basic understanding of the meaning of a particular concept 

then the teacher will explain in sentences. For example in teaching language courses this technique can be used as 

an effective medium by the teacher to develop word power. 

 Dictionary must be used widely 

 Word power increases 

 Teacher also gets to know many words pertaining to a particular concept. 

Role playing and scenario analysis based teaching 

Role playing and scenario analysis is mostly used in organizations that try to analyze a problem pertaining to 

the organization, and this is also used in management institutions. But the similar kind of practice can be tried in 

other specialization too like science and engineering. Science and engineering courses have practical but in 

support of those practical if students are given a scenario and other options to solve a particular issue, then the 

students are exposed to decision making in a given environment. For example, in teaching accounting the role of 

accountant can be explained by role playing technique. Invoice and bills can be given to students and asked them 

to assume the role of accountant. Here the real entries pertaining to transactions are made by the student and this is 

more practical approach to teaching where theory is supplemented by proper practical knowledge. Similar kind of 

technique can be applied in management, engineering and science courses. 

Across the world, information technology is dramatically altering the way students; faculty and staff learn 

and work. Internet-ready phones, handheld computers, digital cameras, and MP3 players are revolutionizing the 

college life. As the demand for technology continues to rise, colleges and universities are moving all sorts of 

student services, from laundry monitoring to snack delivery online. At Columbia University, a real-time Web-

based service called Laundry View lets students log on to a Web- based system to see which washing machines 

are free before they head to the laundry room. They can monitor their wash and can even program the service to e-

mail them when their load is done. 

Technology is also changing the classroom experience. The classrooms at New York University‘s Leonard 

Stern School of  Business feature all sorts of conveniences for students and teachers. For instance, the room is 

wired with cameras for photographing whiteboards, so students can receive the images as digital files. In addition, 

tablet PCs, compact computers that allow you to write notes directly onto the screen with a special pen, replace 

the archaic projector. With the tablet technology allow professors to make notes on charts and spreadsheets and 

send them directly to their students' PCs and he will get a feed back from each student. 

Conclusion. From the above, we can make out that the Information and communication technology has 

made many innovations in the field of teaching and also made a drastic change from the old paradigm of teaching 

and learning. In the new paradigm of learning, the role of student is more important than teachers. The concepts of 

paperless and pen less classroom are emerging as an alternative to the old teaching learning method. Nowadays 

there is democratization of knowledge and the role of the teacher is changing to that of facilitator. We need to 

have interactive teaching and this changing role of education is inevitable with the introduction of multimedia 

technology and the spawning of a technologically-savvy generation of youths. The analysis reveals some of the 

suggestions that the teaching community can practice in the classrooms. Ultimately the teaching people are 

satisfied when he could reach the students community with his ideas and views. So, teaching depends upon 

successful mode of communication and innovation though we mean the changes that we propose to be included in 

our medium of communication or even inclusion of some other elements in communicating information. [4] 

The researchers recommend that the teaching would be highly effective if the teacher start to use the recent 

multimedia technologies like usage of computers extensively or some modifications in the conventional mode of 

teaching. The use of computers may be very well practiced in the environment where the use of such technology 

is highly possible, but there must be some sort of innovation which can also be practiced in an environment where 

such use of technology is on its way to growth. In those environments use of humor, role playing, words – words 

approach, Z-A approach are the ideas that can very well be practiced. The researchers believe that the core 

objective of teaching is passing on the information or knowledge to the minds of the students. Any method using 

computers or modifying the existing conventional chalk-talk method are innovative if they ultimately serve the 

attainment of core objective of teaching. 
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 ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ  БАҒДАРЛАМАСЫ  БОЙЫНША  КРИТЕРИАЛДЫ 
БАҒАЛАУДЫҢ  ОҚУШЫ  ПСИХИКАСЫНА  ӘСЕРІ 

 
Аңдатпа 

Реформаланған білім жҥйесіндегі тҧлғаға җойылатын талаптар – шығармашылыҗ, белсенділік, жауап-

тылыҗ, терең білімділік, кҽсіби сауаттылыҗ. Бҧл талаптарды жҥзеге асыру ҥшін оҗушы білімін бағалауда, 

оны психологиялыҗ тҧрғыдан җабылдауына мҥлдем жаңа бағытта жҧмыс істеу җажеттілігі туындайды. Осы 

җажеттілікті шешудің бірден-бір жолы оҗушы білімін критериалды бағалау жҥйесі бойынша сараптау. 

Критериалды бағалау жҥйесінде ең маңызды нҽрсе – оҗу процесінің ҿзі, сол арҗылы оҗушы ҿзін-ҿзі бағалау-

ды ҥйреніп, ҿз білімінің артыҗшылыҗтары мен кемшіліктерін кҿріп, ҽрі җарай җалай даму керектігін тҥсіне-

ді, яғни бҧл жҥйеде оҗушының җалай жҧмыс жасағаны, җалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды ҿткізу 

ҥшін, оҗушылардың нені білетіндігін жҽне не істей алатындығын аныҗтау җажет. 

Егер балаға оның белгілі бір деңгейге жеткендігін айтса, онда бҧл оған ҥздік нҽтижеге жету ҥшін не 

істеу керектігін тҥсінуге кҿмектеспейді; бҧл ретте егер баламен бірге оның жҧмысында мҧндай бағалауға 

не ҽкелгенін жҽне бағалау ҿлшемдерін тҥсіндіруге талдау жасаса, онда бҧл балаға ҿзінің нҽтижесін 

жаҗсарту ҥшін кейін не істеу керектігін тҥсінуге мҥмкіндік береді.  

Білім алушылардың кҥтілетін оҗу нҽтижелері жетістігін бағалау жҥйесі білім беру мазмҧнының 

ажырамас бір бҿлігі болып табылады.  

Кілт сӛздер: критериалды бағалау, психологиялыҗ ахуал, жиынтыҗ бағалау, җалыптастырушы 

бағалау, жеке тҧлға, җҧзыреттілік. 
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INFLUENCE OF CRITERIA ASSESSMENT ON THE UPDATED CONTENT OF EDUCATION  

ON MENTALITY OF PUPILS 

 

Abstract 

Reguirements made by individuals in a reformed education system are-creativity, activity, responsibility, 

deep knowledge, professional literacy. To implement these reguirements in assessing students' knowledge, the 

need arises to work in a completely new direction for his psycholodical perception. One of the ways to solve this 

need is to differentiate according to the system of criterion assessment of students' rnowledge. The most important 

thing in the criterion assessment system is the learning process itself, through which studentlearns self-esteem, 

sees the pros and cons of his knowledge, understands how he needs to further develop, that is, the system 

evaluates how the student worked as he thought. To carry out the assessment, it is necessary to determine what the 

student knows and what he can do. If the child is told that he has reached a certain level, this will not help him to 
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understand what he needs to do in order toachieve the best results; In this regard, if the child explains what led 

him to this assessment and analyze the evaluation criteria, it will help them understand what needs to be done in 

orber to achieve better results. The system of assessing the expected achievements of student's learning outcomes 

is an integral part of the content of education.  

Keywords: criterion assessment, psychological atmosphere, summative assessment, formative assessment, 

personality, competency. 
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ВЛИЯНИЕ КРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПО ОБНОВЛЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ПСИХИКУ УЧЕНИКОВ 

 

Аннотация 

Требования, предьявляемые личности в реформированной системе образования – творчество, 

активность, ответственность, глубокие знания, профессиональная грамотность. Для реализации данных 

требований в оценивании знаний учеников пояляется необходимость работы совсем новом направлении 

для его психологического восприятия. Одним из путей решения данной необходимости является 

дифференциация по системе критериальной оценки знаний учеников. Самым важным в системе 

критериальной оценки является сам учебный процесс, посредством которого ученик учится 

самооцениванию, видеть плюсы и минусы в своих знаниях, понимает, каким образом ему необходимо 

дальше развиваться, то есть в этой системе оценивается то, как ученик работал, как он думал. Для 

осуществления оценивания необходимо определить, что ученик знает и что он умеет делать. 

Если ребенку сказать о том, что он достиг определенного уровня, то это не поможет ему понять, что 

делать ему необходимо сделать для достижения лучших результатов; в этой связи если ребенку 

обьяснить, что привело его к этой оценке и проанализировать критерии оценки, то это будет 

способствовать пониманию им что нужно сделать, чтобы достичь лучших результатов.  

Система оценки ожидаемых достижений учебных результатов обучающихся является неотьемлемой 

частью содержания образования. 

Ключевые слова: критериальное оценивание, психологическая атмосфера, суммативная оценка, 

формирующая оценка, личность, компотенция.  

 

Кіріспе. Тҽуелсіз елді ҿркениетті ҽлемге танытатын, дамыған елдер җатарында терезесін тең ететін 

кҥш – білім жҽне білімді ҧрпаҗ. Сондыҗтан да Елбасымыз Н.Назарбаев ҿзінің Жолдауларында білім 

саласына айрыҗша кҿңіл бҿліп, еліміздің жарҗын болашағы білікті де парасатты жастардың җолында 

екенін назардан тыс җалдырған емес. 

Җазіргі җоғамның ҿзекті мҽселелерінің бірі – ҽлеуметтік, экономикалыҗ ҿзгермелі жағдайларда ҿмір 

сҥруге дайын болып җана җоймай, сонымен җатар оны жҥзеге асыруға, жаҗсартуға игі ыҗпал ететін жеке 

тҧлғаны җалыптастыру. Мҧндай тҧлғаға җойылатын бірінші кезектегі наҗты талаптар – шығармашылыҗ, 

белсенділік, жауаптылыҗ, терең білімділік, кҽсіби сауаттылыҗ. Бҧл талаптарды жҥзеге асыру ҥшін оҗушы 

білімін бағалауда мҥлдем жаңа бағытта жҧмыс істеу җажеттілігі туындайды. Осы җажеттілікті шешу 

жолдарының бірден-бір жолы оҗушы білімін критериалды бағалау жҥйесі бойынша сараптау. Критериал-

ды бағалау жҥйесінде ең маңызды нҽрсе – оҗу процесінің ҿзі, сол арҗылы оҗушы ҿзін-ҿзі бағалауды 

ҥйреніп, ҿз білімінің артыҗшылыҗтары мен кемшіліктерін кҿріп, ҽрі җарай җалай даму керектігін тҥсінеді, 

яғни бҧл жҥйеде оҗушының җалай жҧмыс жасағаны, җалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды ҿткізу ҥшін, 

оҗушылардың нені білетіндігін жҽне не істей алатындығын аныҗтау җажет. 

Оҗыту – мҧғалімдердің оҗушыларға жасаған сыйы емес, бҧл җҧзіреттіліктер білім алу ҥшін оҗушы-

лардың ҿздері де оҗу ҥдерісіне белсенді җатысуын талап етеді. Мҧғалімдер, ҿз кезегінде, ҿзінің сабаҗ 

беруіне емес, оҗушылардың оҗу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осы маҗсатта мҧғалім оҗыту 

ортасын җҧру керек [1,70]. Осы орайда оҗушылар арасында ҿзара тҥсіністік жҽне ҧжымдыҗ җарым-

җатынасты орнатып, оҗушылардың сенімсіздіктерін жойып, мҥмкіндіктерін арттыруға жол ашатын бірден 

бір тҽсіл критериалды бағалау болып табылады. 

Критерийлер – оҗытудың міндеттерін жҥзеге асыратын ҿлшемдер, атап айтҗанда, оҗушылар жҧмыс 

барысында орындайтын іс-ҽрекеттер тізбесі. 
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Критериалдыҗ бағалау – бҧл білімнің маҗсаты мен мазмҧнына сҽйкес келетін, оҗушылардың оҗу-

танымдыҗ біліктілігін җалыптастыруға себепші болатын, айҗын аныҗталған, ҧжыммен шығарылған, білім 

процесінің барлыҗ җатысушыларына алдын ала белгілі критериялармен оҗушылардың оҗу жетістіктерін 

салыстыруға негізделген процесс. 

Егер балаға оның белгілі бір деңгейге жеткендігін айтса, онда бҧл оған ҥздік нҽтижеге жету ҥшін не 

істеу керектігін тҥсінуге кҿмектеспейді; бҧл ретте егер баламен бірге оның жҧмысында мҧндай бағалауға 

не ҽкелгенін жҽне бағалау ҿлшемдерін тҥсіндіруге талдау жасаса, онда бҧл балаға ҿзінің нҽтижесін 

жаҗсарту ҥшін кейін не істеу керектігін тҥсінуге мҥмкіндік береді.  

Білім алушылардың кҥтілетін оҗу нҽтижелері жетістігін бағалау жҥйесі білім беру мазмҧнының 

ажырамас бір бҿлігі болып табылады. Жаңартылған орта білім беруді енгізу кезінде білім алушылардың 

оҗу жетістігін критериалды бағалау жҥйесі җолданылады.    

Җазаҗстан ҥшін жаңа критериалды бағалау жҥйесі білім алушыларды оҗуға ынталандыруға, җызығу-

шылығын арттыруға, дамытуға бағытталған. Егер ҽр білім алушыға, оның ата-аналарына тҥсінікті аныҗ, 

ҿлшемді бағалау критерийлері берілсе, бҧған җол жеткізуге ҽбден болады.   

Әдістеме. Критериалды бағалау жҥйесі жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылардың оҗу 

жетістіктерін бағалау тҽжірибесіне ҿзгерістер енгізудің негізін аныҗтайды. Бҧл бағалау рҽсімдерінің 

сапалылығын, олардың халыҗаралыҗ стандарттарға сҽйкестігін, ҽр білім алушының оҗудағы җажеттілігін 

җамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. 

Критериалды бағалау жҥйесін енгізудің мақсаты бағалау критерийлерінің негізінде білім алушы-

лардың оҗу жетістіктері туралы шынайы аҗпарат алу жҽне оҗу ҥдерісін жетілдіре тҥсу ҥшін оны барлыҗ 

җатысушыларға ҧсыну.    

«Критериалды бағалау»  терминін алғаш Роберт Юджин Глейзер (1963) җолданған, ол ҽдеттегі мінез-

җҧлыҗ моделінің жиынын аныҗтау ҥдерісін, білім алушылардың оҗу жетістігі деңгейінің шамасы мен 

җолжетімділігінің арасындағы сҽйкестікті сипаттады. Бҧл білім алушы ҽрекетін алдын ала аныҗталған 

критерийлерді тіркеп жинаҗтау арҗылы бағалауды білдіреді. Глейзеркритериалды стандарттағы бағалау-

дың басҗа білім алушылар жетістігіне тҽуелділік пен салыстыруға җатысы жоҗ екенін, сондай-аҗ, ҽр білім 

алушының җҧзыреттілік деңгейі туралы аҗпараттануға бағытталғандығын атап кҿрсетті [1].  

Білім алушылардың оҗу жетістігін критериалды бағалау жҥйесі оҗыту, оҗу, бағалаудың ҿзара байла-

нысына жҽне оҗу ҥдерісін ҧйымдастырудың бірыңғай тҽсілдерін җамтамасыз етуге негізделген (Бойл 

жҽне Чарльз, 2010). Бҧл барлыҗ бағалау элементтері арасындағы ҿзара байланыс орнатуды, теориялыҗ 

негіздемені болжамдайды (оҗу маҗсаттары, бағалау тҥрлері, җҧралдары мен нҽтижелері) [1,107]. 

Критериалды бағалау жҥйесі оҗытуда ҽлеуметтік-конструктивистік кҿзҗарасҗа сҥйенеді. Ҽлеуметтік-

конструктивистік оҗу теориясы білім беруде ҧжымдыҗ, топтыҗ, жеке-тҧлғалыҗ оҗыту ҥдерісінде ҽлеу-

меттік конструкцияға ерекше кҿңіл бҿледі. Дэвис жҽне Херш (1981) оҗытуда сындарлы (конструктивис-

тік) кҿзҗарасы бар мҧғалім оҗыту мен бағалаудың білім мен дағдыны дамытуға бағытталғанын тҥсінеді 

деп есептейді. Білім танымның келісілген аймағы ретінде җарастырылады; білім алушы білімді пассивті 

тҥрде алуды тоҗтатып, сол білімнің «жасаушысы/җҧрастырушысы» бола бастайды. 

Пиаженің (1967) ҽлеуметтік-конструктивистік оҗу теориясына сҽйкес білім алушылар җандай 

дағдыларға җол жеткізді, җолынан не келеді, нені таныды тҧрғысынан ҿз тҥсінігін җалыптастырған адам 

ретінде җарастырылады. Оҗыту білім алушылардың жаңа аҗпаратты тҥсінуін, тҽжірибе жинаҗтауын 

ҿзгерту (трансформациялау) ҥшін җолданылуы җажет деп тҥсіндіріледі (Выготский, 1966). Бҧл білім 

алушылардың ҿз дағдыларын дамытуына, келешекте рефлексия арҗылы абстракциялар кҿмегімен негізгі 

җағидаттарды җолдануына мҥмкіндік береді (Дарлинг жҽне Вэнворс, 2010).   

Ҽлеуметтік-конструктивистік оҗу теориясына сҽйкесбілім алушылардың ойлауын дамыта оҗыту 

тҥрлі дереккҿздерден (мҧғалім, җҧрдас, оҗу ресурстары) «алынған» білімнің «бар болуын» ҿзара ҽрекет-

тестіріп, социуммен ҥйлесімді җарым-җатынас орнату арҗылы җамтамасыз етеді, «мҥлдем жаңа» білім 

ортасын җҧрады. Бағалау ҽлеуметтік-конструктивистік оҗу теориясының идеяларына негізделген, ол тҥрлі 

елдерде кеңінен җолданылып жҥрген җалыптастырушы бағалауды тҽжірибеде жандандыруға мҥмкіндік 

береді [2]. 

Критериалды бағалаудың практикалыҗ маңызы 

 Тек җана оҗушы жҧмысы бағаланады. 

 Орындалған жҧмыс алдын ала белгілі ҥлгі (эталонмен) салыстырылады. 

 Оҗушы ҿзінің жҧмысын бағалауға мҥмкіндік беретін наҗты бағалау алгоритмін біледі жҽне ата-

анасына аҗпарат бере алады. 

 Критериалды бағалау белгілі оҗу маҗсаты бойынша бағаланады. 
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Критериалды бағалаудың маңызы: 

Мҧғалімдер ҥшін: 

• Сапалы нҽтижеге ҽкелетін критерийлер җҧрастыруға. 

• Ҿз іс-ҽрекетін саралап жҽне болашаҗҗа жоспарлай алатын мҽліметтер алуға. 

• Сабаҗ берудің сапасын арттыруға. 

• Оҗушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оҗытудың ҽр тҧлғаға арналған ауҗымын 

жоспарлауға. 

• Бағалаудың ҽртҥрлі ҽдістерін пайдалануға. 

• Оҗу бағдарламасын җолжетімді ету ҥшін ҧсыныстар енгізуге. 

Оҗушылар ҥшін: 

• Танымдыҗ җабілеті мен ойлау деңгейін арттыратын оҗытудың ҽртҥрлі ҽдістерін пайдалануға. 

• Табысҗа жетелейтін бағалау критерийлерін тҥсінуге. 

• Ҿзін жҽне ҿзгелерді бағалау арҗылы кері байланысҗа тҥсуге. 

• Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, ҿзінің білімін кҿрсетуге. 

Ата-аналар ҥшін: 

• Баласының білім сапасының дҽлелдемелерімен танысуға. 

• Оның оҗуындағы табыстылыҗты баҗылауға. 

• Оҗуына җолдау кҿрсету ҥшін бағыт алуына мҥмкіндік туғызады. 

Критериалды бағалау жҥйесінің тиімділігі: 

• Мҧғалімге оҗушының оҗу жетістіктерін объективті тҥрде бағалауға мҥмкіндік береді. 

• Оҗушыларға оҗу ҥдерісі барысында туындаған җиындыҗтарды тҥсінуге, бағалауға мҥмкіндік береді. 

• Ата-аналар оҗушының оҗу жетістіктер бойынша объективті дҽлелдемелермен җамтамасыз етіледі. 

Нәтижелер және талқылау. Оҗушылардың оҗу жетістіктерін бағалауда бірҗатар дағдылар җолда-

нылады. Олар: білу, тҥсіну, җолдану, сыни ойлану, анализ, синтез, бағалау, зерттеу дағдылары, рефлексия, 

коммуникативті дағдылар, тілдік дағдылар, жеке жҧмыс жасау дағдылары, топта жҧмыс жасау дағды-

лары, мҽліметті іздеу дағдылары, тҽжірибелік дағдылар, шығармашылыҗ дағдылар, IT-технологияларды 

җолдану дағдылары. 

Бағалау критерийлері – оҗытудың маҗсатын жҽне ара җатысын белгілеуге сҽйкес белгі (сипаттама). 

Дескриптор – жетістік деңгейінің сипаттамасы. 

А Білу жҽне түсіну. Жекелеген сыныптар мен пҽндер кҿлемінде оҗу бағдарламасы маҗсатына сҽйкес 

келетін наҗты фактілерді, аҗпараттар жҽне сипаттамаларды білу жҽне жаңғырту. Алынған аҗпаратты 

талдау, җайта жаңғырту, болжау жасау арҗылы тҥсінгендігін кҿрсете білу 

В Қолдану. Бҧрын алған аҗпараттар мен білімдерін жаңа немесе таныс емес жағдайларда жҽне 

контекстерде җолдану, пайдалану. Білгенін, тҥсінгенін, дағдыларын сабаҗ барысында җолдану арҗылы 

кҿрсету 

Ҽр сыныптар мен пҽндер кҿлемінде оҗу бағдарламасының маҗсатына сҽйкес келетін білімдерін 

җолдануды кҿрсетудің жолдары: практикалыҗ жҧмыс, диаграммалармен жҧмыс, кескін картада жҧмыс 

жасай алуы, есептер шығару, жобалар, мҽселені шешу жҽне жаңа нҽтижелер ойлап табу болып табылады 

С Сыни ойлау жҽне зерттеу. Білім кҿзінен алған аҗпараттарды талдау, синтездеу, бағалау арҗылы 

пікірлер җалыптастыру. Жекелеген сыныптар мен пҽндер кҿлемінде оҗу бағдарламасының маҗсатына 

сҽйкес келетін аҗпараттар мен нҽтижелерді жинаҗтай алу жҽне оларды талдай алу җабілеттілігін кҿрсету. 

Ҧсынылған болжамдарды дҧрыс аҗпараттар жинаҗтау жҽне деректерді пайдалану арҗылы зерттеп, 

бағалап, ҿз бетімен җорытынды жасау. Ҽр сыныптар мен пҽндер кҿлемінде оҗу бағдарламасының 

маҗсатына сҽйкес келетін жасалған җорытынды жайында ой җозғау җабілеттілігін кҿрсету. 

D Коммуникация жҽне рефлексия. Ҽр сыныптар мен пҽндер кҿлемінде оҗу бағдарламасының 

маҗсатына сҽйкес келетін аҗпараттар, фактілер мен ойларын, пікірлерін ауызша жҽне жазбаша ҧсыну. 

Басҗа адамдар ҧсынған аҗпаратты тыңдап жҽне сҽйкесінше жауап җайтара алу җабілеттілігін, басҗа 

адамдардың кҿзҗарасын җабылдай отырып, ҿз кҿзҗарасын тҥсіндіру арҗылы ортаҗ ойға келу. Айтылған 

ойларды, пікірлерді, оҗиғаларды ой елегінен ҿткізу арҗылы шешім җабылдау немесе ой толғаныс 

нҽтижесінде іс-ҽрекет жасау. 

Критериалды бағалау технологиясы оҗушы бойындағы ҥрейленуді басады жҽне мҧғалімді 

«тҿрешілік» җызметінен босатып, оҗушы бойында ҿзін-ҿзі бағалау, ҿз іс-ҽрекетіне баға беру, жауапкер-

шілік җабілетінің дамуына ыҗпал етеді. 

Критериалды бағалау жҥйесі бҧрынғы бағалауға җарағанда җалыптастырушы жҽне жиынтыҗ 

бағалаумен ерекшеленеді. Оҗу жылы барысында оҗудың ілгерілеуі, ҥлгерімі туралы мҽліметті жинау 
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ҥшін бағалаудың екі тҥрі жҥзеге асырылады: җалыптастырушы жҽне жиынтыҗ бағалау (1-кесте). 

Жиынтыҗ бағалау ҿз кезегінде бҿлім/ортаҗ таҗырыптар бойынша жиынтыҗ бағалау, тоҗсандыҗ, орта 

білім беру деңгейі бойынша жиынтыҗ бағалаудың рҽсімдерінен тҧрады. 

  

1-кесте. Критериалды бағалаудың құрылымы 

 

 
 

Бағалау тҽсілдері критериалды бағалаудың тҥрлеріне, пҽн мазмҧнына җарай ерекшеленуі мҥмкін.   

Җалыптастырушы бағалау оҗытуды, ҽдістерді жҽне осы мҥмкіндіктерді іске асыру тҥрлерін жаҗсарту 

мҥмкіндіктерін аныҗтауға бағытталған болса, жиынтыҗ бағалау маҗсатты баға җою жҽне сертификаттау 

немесе оҗытудың алға жылжуын тіркеу ҥшін оҗыту җорытындысын шығару ҥшін җажет [1, 55]. Дҽстҥрлі 

жағдайда мҧғалім білім алушыларды оҗыту мен бағалауға җатысты жауапты тҧлға ретінде танымал. 

Алайда оҗудағы білім алушы мен җҧрдасының рҿліне де назар аудару җажет. Мҧғалім кҿп жағдайда 

тиімді оҗу ортасын җҧруға, енгізуге жауапты, ол кезде білім алушылар сол ортада оҗуға, нҽтижеге жетуге 

жауапты болады. Оҗытуға жауапкершілік мҧғалімге де, білім алушыға да жҥктелетіндіктен (серіктестік 

җҧҗыҗ тілінде – «ынтымаҗтастыҗ жауапкершілік»), екеуі де нҽтижеге жетуде кез келген келеңсіздіктердің 

алдын алуға кҥш жҧмсауы җажет. 

Җалыптастырушы бағалау теориясы аясында білім алушыларды җолдау ҥдерісінің негізі тҿмендегідей 

ҥш сҧраҗтан тҧруы җажет: «білім алушылар оҗудың җай сатысында тҧр?», «ҿз оҗуында олар җайда 

ҧмтылады?» жҽне «соған жету ҥшін оларға җандай кҿмек кҿрсету җажет?», бҧл сҧраҗтар оҗудағы ҥш 

җатысушымен тікелей байланысады (мҧғалім, сыныптас жҽне білім алушы), бҧл 2-кестеде кҿрсетілген 

(Уильям жҽне Томсон, 2007). 

 

2-кесте. Қалыптастырушы бағалау аспектілері 

 

Агенттер 
Білімалушы оқуда неге 

талпынады? 

Білімалушы оқытудың 

қай сатысында? 

Білімалушы қойылған 

мақсатқа қалай 

жетеді? 

Мҧғалім  

Бағалау критерийлерін, 

кҥтілетін нҽтижелерді  

тҥсіндіру бағалау 

критерийлерін, кҥтілетін 

нҽтижелерді жалпы 

тҥсінуін җалыптастыру  

Бағалау критерийлерін, 

кҥтілетін нҽтижелерді  

жалпы тҥсінуін 

җалыптастыру 

Білімалушылардың 

тҥсінгенін айғаҗтау 

ретінде җызмет ететін 

тиімді сынып ішіндегі 

пікірталасты, басҗа оҗу 

міндеттерін 

җалыптастыру  

Білімалушыларды алға 

ҧмтылуға 

Ынталандыратын кері 

байланыс беру   

Қҧрдас 
Білімалушыларды ҿзара оҗыту ресурстары, 

җҧралдары ретінде җолдану 

Білімалушылар 
Білімалушылардың ҿз білімдерін ҿздері  

«жасаушылар/җҧрушылар» ретінде җалыптасуы 

 

Мҽліметтер җалыптастырушы бағалаудың бес негізгі стратегиялардан тҧратынын кҿрсетеді: 

• Бағалау критерийлері мен кҥтілетін нҽтижелерді тҥсіндіру. 

• Білім алушылардың тҥсінгені туралы дҽлелді кҿрсететін сыныптағы ҿзара ҽрекет пен тиімді тҽсілді 

җалыптастыру. 

• Білім алушыларды нҽтижеге жетуге ынталандыратын кері байланыс беру. 

бағалау Критериалды 

бағалау  Җалыптастырушы  

Бҿлім/ортаҗ таҗырыптар   
бойыншажиынтыҗбағалау 

ынтыҗ бағалау  Жи 

нтыҗ бағалау Тоҗсандыҗжиы 
Білім беру деңгейлерін 
җорытынды жиынтыҗ  

бағалау  
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• Білім алушыларды ҿзара оҗу ресурстары, дереккҿздері ретінде җатыстыру. 

• Білім алушыларды ҿз білімдерін ҿздері «жасаушылар/җҧрушылар» ретінде җалыптастыру. 

Қорытынды. Жалпы җалыптастырушы бағалау сабаҗ жҥйесінде жеке җарастырылмайтын, сабаҗпен 

җатар жҥретін ҥрдіс. Җалыптастырушы бағалаудың (оҗыту ҥшін бағалау) маңызы – білім беруді, ҽдістерді 

жҽне осы мҥмкіндіктерді іске асыру тҥрлерін жаҗсарту, маҗсаты – оҗытудың җиындыҗтарын аныҗтау, 

оҗыту бағдарламасының мазмҧнын жҽне білім беру стилін білу, болжау мен сҧрыптау, жетістікке 

жеткендігін кҿрсететін кері байланыс. Бағалаудың мҽні – баҗылау, алынған мҽліметтердің интерпретация-

сы, бҧдан арғы іс-ҽрекеттерді аныҗтау ҥшін җолданылуы мҥмкін шешімдерді җорытындылау. Ол оҗушы-

ның жаңа сабаҗты, тарауды җалай меңгеріп жатҗандығын жҥйелі тҥрде баҗылап, җадағалап отыру. Жиын-

тыҗ баҗылау жҧмысына дейінгі оҗушының білім деңгейін җалыптастыру, дамыту, жетілдіру. Җалыптас-

тырушы бағалау жҧмысы сабаҗтың толыҗ бҿлігін җамтуы міндетті емес. Ол сабаҗтың басында , сабаҗтың 

ортасында, сабаҗтың соңғы бҿлігінде жҥргізіледі. Уаҗыт кҿлемі тапсырма деңгейіне сҽйкес 5-10 минут 

болуы мҥмкін. Сабаҗ барысында җалыптастырушы бағалаудың формальді, формальді емес ҽдістерін 

тиімді ҽрі жҥйелі җолдану җажет. 

Сабаҗта җалыптастырушы бағалауды жҥйелі ҿткізу – жиынтыҗ бағалаудың нҽтижелі,сапалы болуы-

ның баспалдағы. Жиынтыҗ бағалау тоҗсан соңындағы оҗушы білімінің жетістігін саралайтын жҧмыс, 

ендеше осы жҧмыстың бастауы негізі җалыптастырушы бағалауда җаланады. Бҥгінгі таңда оҗушы білімін 

критериалды жҥйе бойынша бағалаудың ҿміршеңдігі мен ҧтымдылығы дҽлелденіп отыр. 

Жеке тҧлға тҽрбиелеуде тіл җҧзыреттілігінің маңызы ерекше екені белгілі. Ҽлеуметтік топтарда, 

җоғамдыҗ тҥрлі ҽлеуметтік орындарда тҧлғалармен җарым-җатынас жасауды жҽне ҽрекет етуді җамтама-

сыз ететін ана тілін жҽне басҗа тілдерді меңгеру – заман талабы. Олай болса, білім алушының тіл 

җҧзыреттілігін жетілдіруге критериалды бағалау жҥйесінің ыҗпалы ҿте зор. 
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Аңдатпа 

Маҗалада бастауыш сынып оҗушыларының җатысымдыҗ җҧзіреттілігін  Җазаҗ тілі пҽнінен игерген 
білім мазмҧны, оның нҽтижелері оҗушының шынайы ҿмірдегі  ҽрекеттерін дҧрыс басҗаруға, ҿзін-ҿзі 
дамытуына, ойын еркін жеткізе білуіне, шығармашылыҗ, логикалыҗ ойлау җабілетінің дамуына, табысты 
болуына, ҽлеуметтік бейімделуіне  негіз болатыны туралы сҿз етіледі. Җатысымдыҗ җҧзіреттілігінің дҧрыс 
җалыптасуы берілетін білімнің сапалыҗ дҽрежесіне байланысты болады. Җатысымдыҗ җҧзіреттіліктің 
дамуы оҗушының тҧлғалыҗ җалыптасуында ҥлкен рҿл атҗарады. Оҗушының ҽлеуметтік бейімделуіне 
игерген білім мазмҧны, оның нҽтижелері оҗушының шынайы ҿмірдегі ҽрекеттерін дҧрыс басҗаруға, ҿзін-
ҿзі дамытуына, ойын еркін жеткізе білуіне, шығармашылыҗ, логикалыҗ ойлау җабілетінің дамуына, 
табысты болуына негіз болады. Тілдік білім берудегі җатысымдыҗ җҧзіреттіліктің басымдығы тілді 
сҿйлеу, тіл мҽдениетімен бірлікте җарастырылады. Җатысымдыҗ җҧзіреттілікті җалыпстыруда мҧғалімнің 
ғылыми ҧстанымдары психологиялыҗ тетіктер, дидактикалыҗ негіздер. Ҽдістемелік җҧралдардың 
маңызды буынын жаттығу тапсырмалардың іріктелуі җҧрайды. Коммуникативтік-когнитивтік ҽдіс оҗу 
ҥрдісінде сҿйлеуге ҥйретуде маңызды. Коммуникативтік-когнитивтік ҽдістер тілді игерудегі психо-
логиялыҗ кедергілерді болдырмауға, оҗу материалдарын сапалы меңгеруге ыҗпал етеді.  

Кілт сӛздер: җатысымдыҗ җҧзіреттілік, тілдік дағдылар, сҿйлеу ҽрекетінің тҥрлері.  
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METHODICAL ASPECTS OF FORMING OFCOMMUNICATIVE COMPETENCE  

OF JUNIORSCHOOLCHILDREN 
 

Abstract 
The article speaks about the content of knowledge acquired by primary school students in the Kazakh 

language, the results of which are the basis for the proper management of the student's real life, self-development, 
free expression of thoughts, development of creative, logical thinking, successful adaptation, social adaptation. 
Proper formation of communicative competence depends on the quality of the knowledge provided. The 
development of communicative competence plays an important role in the formation of the student's personality. 
The content of the knowledge acquired in the social adaptation of the student, its results serve as the basis for the 
proper management of actions in the real life of the student, self-development, free expression of thoughts, the 
development of creative, logical thinking, successful. The priority of communicative competence in language 
education is considered in unity with language culture, language of speech. Scientific principles of the teacher in 
formation of communicative competence psychological mechanisms, didactic bases. An important element of the 
manuals is the selection of training tasks. Communicative-cognitive approach is important in teaching speech in 
the learning process. Communicative and cognitive methods contribute to overcoming psychological barriers in 
language learning, qualitative learning of educational material. 

Key words: communicative competence, language skills, types of speech activity. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается о содержании знаний, усвоенных учащимися начальных классов по 

казахскому языку, результаты которых являются основой для правильного управления поступлениями в 
реальную жизнь ученика, саморазвития, свободного выражения мыслей, развития творческого, 
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логического мышления, успешной адаптации, социальной адаптации. Правильное формирование 
коммуникативной компетенции зависит от качественного уровня предоставляемых знаний. Развитие 
коммуникативной компетентности играет большую роль в формировании личности учащегося. 
Содержание знаний, усвоенных в социальной адаптации учащегося, его результаты служат основой для 
правильного управления поступками в реальную жизнь ученика, саморазвития, свободного выражения 
мыслей, развития творческого, логического мышления, успешного. Приоритетность коммуникативной 
компетенции в языковом образовании рассматривается в единстве с языковой культурой, языком речи. 
Научные принципы учителя в формировании коммуникативной компетенции психологические 
механизмы, дидактические основы. Важным звеном методических пособий является отбор 
тренировочных заданий. Коммуникативно-когнитивный подход имеет важное значение в обучении речи 
в учебном процессе. Коммуникативно-когнитивные методы способствуют преодолению 
психологических барьеров в освоении языка, качественному усвоению учебного материала. 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции, языковые навыки, виды речевой деятельности. 

 

Кіріспе. Тілдің негізгі җызметі – җарым-җатынас җҧралы болуы, сондыҗтан дидактикада оҗушының 

җатысымдыҗ җҧзыреттілігін җалыптастыру мҽселесі ҿзекті мҽселе. Оҗушының тілдік материалды біліп 

җана җоймай, оны игерудің амал-тҽсілдерін ҥйреніп, ҿздігінен ҽрі җарай дамытып, ҿмір сҥрген ортасында 

тиімді җолдана білуі тиіс. Оҗушының ҿзгермелі җоғамда  ҿзінің орнын тауып, ортамен җарым-җатынасҗа 

тҥсе алу җабілетінің җалыптасып, тез бейімделуі ҥшін  җатысымдыҗ җҧзыреттілігін дамытуға басымдыҗ 

беру җажет.  

Оҗушының җатысымдыҗ җҧзыреттілігінің дҧрыс җалыптасуы оның алған білім-біліктерінен кҿрініс 

табады, себебі оҗушының коммуникацияда ҿзінің ойын еркін жеткізе білуі оған берілген білімнің сапалыҗ 

дҽрежесіне байланысты болады. Җатысымдыҗ җҧзыреттіліктің дамуы – оҗушының жеке басының дамуы-

ның,  сҿйлеу җабілетінің жетілуінің,  ҿмірде табысты болуының, оҗуда жетістіктерге жетуінің кепілі, ҽлеу-

меттік-мҽдени дамуының негізі. Оҗушылардың җатысымдыҗ җҧзыреттілігін дамыту мазмҧны тілдік 

материалдар мен оның игертудің ҽдістемелік жҥйесін җамтиды.  

Білімді җҧзыреттілікке бағыттау парадигмасы – арнайы ҽдістемелік жҥйені, дидактикалыҗ заңды-

лыҗтардың орындалуын талап етеді. Ол баланың җатысымдыҗ җҧзыреттілігін жалаң тілдіигеру ҥрдісінен 

ғана емес, оның жалпы дҥниетанымының жетілуі мен  шынайы ҿмірде табысты болуының алғы шарт-

тарынан кҿрініс табады. Біздің жағдайымызда Җазаҗ тілі пҽнінен игерген білім мазмҧны,  оның нҽтиже-

лері  оҗушының шынайы ҿмірдегі  ҽрекеттерін дҧрыс басҗаруға, ҿзін-ҿзі дамытуына, ойын еркін жеткізе 

білуіне, шығармашылыҗ, логикалыҗ ойлау җабілетінің дамуына, табысты болуына, ҽлеуметтік бейім-

делуіне  негіз болуы тиіс. 

Җазаҗ тілі пҽні  оҗушының жалпы дҥниетанымын, җатысымдыҗ җҧзыреттілігін, оның ҽлеуметтенуін 

җалыптастыруда жетекші пҽн болып саналады. Бастауыш сыныпта җазаҗ тілін оҗытуда  ауызша, жазбаша 

сауаттылығын җалыптастыру – басты міндет. Оның мазмҧнын сауатты жазу, сауатты сҿйлеу җамтиды.  

Җазаҗ тілін мемлекеттік тіл ретінде оҗыту жалпыға міндетті мемлекеттік білім стандарты, базистік 

оҗу жоспары, тілді оҗыту тҧжырымдамасы жҽне мемлекеттік оҗу бағдарламалары негізінде жҥзеге 

асырылады. Жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сатысының оҗушының җатысымдыҗ җҧзырет-

тілігін дамыту мен җалыптастыруда аныҗтаған білім мазмҧнын тҿмендегідей кҿрсетуге болады:  

ҚР МЖМБС «Тіл мен ҽдебиет» білім беру саласындағы пҽндердің мазмҧнында сҿйлеу ҽрекетінің 

тҿрт тҥрі бойынша дағдыларды дамытуға бағытталған тілдік тҽсілді җолдану кҿзделеді. Тілдік пҽндердің 

мазмҧны ойын жҽне танымдыҗ іс-ҽрекеттер арҗылы білім алушылардың бойында тілдерді ҥйренуге деген 

җызығушылығы мен оң җатынасын дамытуға, сондай-аҗ аҗпарат алмасу, тілдік материал ретінде мҽтінмен 

жҧмыс істей білу, фразалар мен сҿз орамдарының мҽнін тҥсіну жҽне оларды наҗты жағдайлар кезінде 

җолдану ҥшін бастапҗы тілдік дағдыларды җалыптастыруға бағытталған [1, 14]. 

«Җазаҗ тілі» оҗу пҽні бойынша берілетін білім мазмҧнытілдік дағдыларды җалыптастырумен сабаҗ-

тастыҗта ҧсынылуы Бағдарламаның ҿзіндік ерекшелігі болып табылады. Білім беру мазмҧны оҗу маҗсат-

тарын басшылыҗҗа алады жҽне оҗушылардың білім, білік жҽне дағдыларын біртҧтас білім алу ҥдерісінде 

жҽне ҿмір жағдаяттарында шығармашылыҗпен пайдалану дағдысын җалыптастыруға бағытталған [2, 1]. 

2-4 сыныптарға арналған «Җазаҗ тілі» пҽнінің оҗу бағдарламасының тілдік дағды җалыптастыру 

жайлы «Оҗушылардың тілдік дағдыларын дамыту» бҿлімінде: «ҖР білім беру ҧйымдарына арналған оҗу 

бағдарламасы маҗсаттарының бірі жҽне бірегейі – жеке тҧлғаны ҽлеуметтендіру, яғни тҥрлі ҽлеуметтік 

топтармен тіл табысуға җабілетті азаматтарды тҽрбиелеу. Тілдік дағды җалыптастыру ҥшін сҿйлеу 

ҽрекетінің тҥрлері (тыңдалым, айтылым, оҗылым, жазылым) меңгерілуі тиіс. Осы маҗсатҗа жету ҥшін 

ынталандырушы жҽне җолдаушы ортаны җҧра отырып, җажетті тілдік дағдыларды дамыту керек. Мҧндай 
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ортада оҗушылар сҿйлеу ҽрекетінің тҥрлі формаларын җолдана отырып, ҿз пікірін еркін білдіре алады. 

Оҗыту ҥдерісінде оҗушылардың сыныптастарымен, мҧғалімдермен жҽне кҿпшілікпен ауызша жҽне 

жазбаша җарым-җатынаста тілді сауатты пайдалануын мадаҗтап отыру җажет», - деп кҿрсетілген [3, 10]. 

Ҿзге тілді мектептердегі җазаҗ тілі мемлекеттік білім стандарттарына сай жалпы білім беретін 

мектептің ҥш сатысында да міндетті пҽн деп саналады. Ҽр саты бойынша дайындалған оҗу бағдарлама-

ларында җазаҗ тілінен берілетін білім мазмұны мына ұстанымдар негізінде җҧрастырылған: 

1. Таҗырыптыҗ ҧстаным. 

Бҧл жерде җазаҗ тілін практикалыҗ бағытта оҗыту кҿзделеді. Барлыҗ грамматикалыҗ формалар 

сҿйлеу моделі арҗылы диалогтік, монологтік сҿйлеу тҥрінде лексикалыҗ таҗырыптар арҗылы практика-

лыҗ жолмен меңгеріледі. 

2. Жҥйелілік ҧстаным. 

Дидактикалыҗ ҧстаным бойынша тілдік материалдар жҥйелілік ҧстанымға негізделе җҧралып, жеңіл-

ден ауырға җарай кҥнделікті җарым-җатынас жасау маҗсатында сҿйлеу тіліне җарай іріктеліп беріледі. 

Оҗушының ана тілін негізге алу маҗсатында тілдік җарым-җатынас жасауда баланың ана тіліндегі білім 

мен сҿйлеу дҽрежесі негізге алынады. 

3. Җызметтік ҧстаным. Бҧл ҧстаным бойынша җазаҗ тілін функционалдыҗ дҽрежеде меңгеруде җандай 

грамматикалыҗ формаларды меңгеруге болады деген мҽселе ескеріледі [3]. 

Осы ҧстанымдарды тірек ете отыра, бағдарламада оҗушы сҿйлеп ҥйрену ҥшін җандай грамматикалыҗ 

формаларды меңгеруге білуге тиіс жҽне оған җажетті лексикалыҗ, грамматикалыҗ минимумдар жҥйесін 

жасау, сҿйлеу моделдерін беру, тағы басҗа мҽселелер ескеріліп, ҽр сыныпта оҗылатын материалдар 

оҗушының сҿйлеу, ойлау җабілеті мен тілін дамытуға бағытталады. 

Бастауыш сынып оҗулығында җазаҗ тілінен берілетін білім мазмҧны тҿмендегіше сипат алған: «Җазаҗ 

тілін оҗытуда сҿйлеу аспектісіне ерекше мҽн беріліп, тіл жҽне сҿйлеу бірліктері (сҿз, сҿйлем, мҽтін) кез 

келген грамматикалыҗ категория (сҿз җҧрамы, сҿз таптары, сҿйлем мҥшелері) оҗушылардың сҿйлеу 

ҽрекеттерін дамытуға бағытталып сҧрыпталады.  Тілдік материалдар бҧрынғыдай грамматиканы җатаң 

тҥрде меңгерту ҥшін емес, баланы оҗу-жазуға ҥйретумен тҽрбиелеуге, оның тҧлға ретінде ҿзі-ҿзі ашуына, 

жалпы дамуының җалыптасуына жҽне ҿз ойларын еркін жеткізулеріне мҥмкіндік жасау маҗсатында 

ҧсынылады» [3, 3]. 

Бҧл ретте җазаҗ тілі сабағындағы басты ҧстанатын бағыт – җатысымдыҗ (коммуникативтік) ҧстаным-

ның жҥзеге асуы. Тілдік білім берудегі җатысымдыҗ җҧзыреттіліктің басымдығын тҿмендегідей кҿрсетеді: 

«Җатысымдыҗ (коммуникативтік) тҧрғыдан оҗыту ҧстанымы білім мазмҧнындағы басшылыҗҗа алынатын 

барлыҗ ҧстанымдардың негізіне салынады. Себебі тілді меңгертуде грамматикалыҗ білімді ғана игеріп 

җана, оны тҽжірибелік іс-ҽрекетте җолдана алмаудан арылуға бірден бір мҥмкіндік беретін жҥйе тілді 

оҗушының сҿйлеу, тіл мҽдениетімен бірлікте җарастыру болып табылады» [4,12]. 

Тілдік җатысым ҽрекеті – сҿйлеуші мен тыңдаушы арасындағы кҥрделі ҽрекет. Ал җатысымдыҗ 

җҧзыреттілік – тҧлғаның меңгерген тілдік білімінің җоғамдыҗ ортада җарым-җатынаста жҥзеге асыра білу 

җабілеті. Осы тҧрғыдан оҗушылардың җатысымдыҗ җҧзыреттілігін җалыптастырудағы мҧғалімнің ҧстана-

тын ғылыми җағидаттарын тҿмендегідей кҿрсетуге болады:  

– җатысымдыҗ җҧзыреттілік җалыптастыруда тілдік материал немесе білім мазмҧнының ҧлттыҗ 

модель негізінде наҗтылануы (фонетика, сҿзжасамдыҗ бірліктер,  морфемалар тҥбір мен җосымша,  сҿз 

тіркестері, сҿйлем, мҽтінге җатысты грамматикалыҗ материалдардың функционалдыҗ-җызметтік, ҧлттыҗ 

җҧндылыҗтар негізінде берілуіне мҽн беру); 

– җатысымдыҗ җҧзыреттілігін җалыптастырудың психологиялыҗ тетіктерін білу (оҗушының җызығу-

шылығы, дара, жас ерекшеліктерінің ескерілуі, тҧраҗты оҗу мотивациясының җалыптасуы, іскерлік, дағды 

җалыптастырудағы ес-жады мҽселелері т.б.); 

– җатысымдыҗ җҧзыреттілігіндамытудың дидактикалыҗ негіздерін білу (оҗыту җҧралдарының заман 

талаптарына сай болуы, жаңа оҗыту технологияларының җолданылуы, тапсырмалар, жаттығулардың 

іріктелуі,  білімді баҗылау, бағалаудың критериалдыҗ жҥйесінің жҥзеге асуы). 

Бастауыш мектеп оҗушысының җатысымдыҗ җҧзыреттілігін  дамыту мазмҧны тҿмендегі сипатта 

болады:  

 белгілі бір җҧбылыстарды баяндау, сипаттау, суреттей білуі; 

 тіл мҽдениетінің нормаларын білуі; 

 ҿз пікірін дҽлелдей алу; 

 ҿз бетінше ҿзіндік ой пікірлерін җорытып, ҿзіндік шығармашылаҗ ойын жеткізе алуы; 

 ҽңгімелесуге, сҧраҗтарға жауап беруге, тыңдай білуге җҧзыреттелік; 
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 вербалды емес җҧралдарды җолдана білуі; 

 ҽлеуметтік белсенділігі. 

Җатысымдыҗ җҧзыреттіліктің дамуы тҧлға дамуының кҿрсеткіші жҽне оның динамикалыҗ тҥрде 

җозғалыста болып, ҥздіксіз даму ҥрдісінің жҥзеге асу болып табылады. 

Бастауыш мектепте җазаҗ тілін оҗыту ҽдістемесіне оҗушылардың тілі дамытуға байланысты белгілі 

зерттеушілердің  бірі С.Рахметова: «Грамматикалыҗ мағынаны ҧғынуы ҥшін бала жан-жаҗты, кең ойлай 

алатындай болу керек. Сондыҗтан грамматикалыҗ мағынаны ҧғыну барысында олар шындыҗтағы заттар 

мен җҧбылыстардың арасындағы җатынастарды тҥсінеді, ойлауға ҥйренеді. Міне, осыдан тіл мен ойлау-

дың тығыз байланысы келіп  шығады. Сҿйтіп, тілді ҧғыну – ана тілінің фонологиялыҗ, грамматикалыҗ 

жҽне лексикалыҗ фактілермен оҗушылардың тіл байлығын арттыру. Мҧғалім бҧл міндетті методикалыҗ 

җҧралдарды дҧрыс іріктей алғанда ғана ойдағыдай іске асыра алады», - деп тҧжырымдайды [5,4]. Яғни 

автор айтҗандай, оҗушының җатысымыдыҗ җҧзыреттілілігін дамытуда маман ҽдістемелік җҧралды 

іріктеудің маңыздылығына басты  назар аударуы керек. 

Ҽдістемелік җҧралдардың ішіндегі маңызды буыны – жаттығу тапсырмалардың іріктелуі. Бҧл ретте 

җатысымдыҗ бірліктер мазмҧнын җҧрайтын сҿйлеу ҽрекетінің тҥрлері айтылым, жазылым, оҗулым, 

тыңдалым тҥрлеріне җатысты тапсырмалар жҥйесін тҿмендей җҧрастырып, ҧсынамыз:  

«Җазаҗ тілі» пҽнінен тыңдалым мен айтылым ҽрекеттерін дамытуға ыҗпал ететін тапсырма 

ҥлгілері:  

- тыңдалған материалды тҥсіну жҽне сҧраҗтарға жауап бере білу; 

- мҽтінді җайталап тыңдағанда негізгі ойға назар аудару; 

- тыңдау барысында тірек сҿздерді аныҗтау; 

- тыңдалған мҽтін бойынша сҧраҗтар җою; 

- тыңдалған мҽтіннің жоспарын җҧру; 

- тыңдалған мҽтіннің белгілі бір бҿлігін айтып беру; 

- мҽтіннің мазмҧнына ҿз пікірін айту; 

- таныс жҽне ҿзін җызыҗтыратын таҗырыптар бойынша топ алдында сҿйлеу; 

- сҧхбат алу жҽне нҽтижесі бойынша ауызша есеп беру; 

- берілген таҗырыптар бойынша пікірталас ҧйымдастыру; 

- мҽтіннің кейбір тҧстарын ым-ишарамен кҿрсету; 

- берілген таҗырып бойынша диалог җҧрастыру. 

«Җазаҗ тілі» пҽнінен оқылым ҽрекетін дамытуға ыҗпал ететін тапсырма ҥлгілері: 

- мҽтіннің негізгі ойы мен бҿлімдерін аныҗтай отырып оҗу; 

- оҗу тҥрлерін жҽне стратегияларды («топтау, «тҥртіп алу» (insert), «ойлану», «жҧпта талҗылау», 

«болжау», «салыстыру» (венн диаграммасы), «жигсо», семантикалыҗ карта) җолдану; 

- аҗпаратты табу ҥшін оҗу, җызығып оҗу жҽне ҿз кҿзҗарасын айту ҥшін оҗу; 

- интернет ресурстарымен жҧмыс (таҗырып мазмҧны бойынша презентациялар, жобалар дайындау); 

- ҽдебиетпен жҧмыс (сҧхбатҗа сҧраҗтар мен жауаптар дайындау). 

 «Җазаҗ тілі» пҽнінен жазылым ҽрекетін дамытуға ыҗпал ететін тапсырма ҥлгілері: 

- оҗушыларға таныс ҽңгіме, ертегі, ҿлеңдердің ішінен бір-екеуін жаздыру; 

- сҿздердің орфографиясын меңгеруге арналған тапсырмалар; 

- тілдік таҗырыптар аясында шығармашылыҗ тапсырмалар (ребус, пиктрограмма, сҿзжҧмбаҗ, 

сҽйкестендіру жҽне толыҗтыру тест тапсырмалары жҽне т.с.с.) җҧрастырып жазу; 

- тыңдалған жҽне оҗылған мҽтіннен немесе кҿрген фильмінен алған ҽсерін жазу; 

- мҽтіндегі җиын сҿздерден сҿздік җҧрастырып жазу; 

- сыныптың җабырға газетіне шағын хабарлама/ маҗала жазу; 

- мҽтіндегі оҗиғаны ҿз кҿзҗарасымен ҿзгертіп, аяҗтап жазу; 

- аҗпаратты суреттер мен диаграмма арҗылы беру; 

- сҧхбатҗа жазбаша сҧраҗтар дайындау [3]. 

Оҗушыны оҗу ҥрдісінде сҿйлеуге ҥйретуде тілді шындыҗты тану, танымдыҗ җҧралы ретінде ҥйретуде 

коммуникативтік-когнитивтік ҽдістің маңызы зор. Бҧл ретте оҗушының ҿз бетінше оҗып, ҿзін-ҿзі 

баҗылап, бағалауға, жаңа жағдаяттарға бейімделіп,  ҽлеуметтенуіне  негіз болады.  

Оҗушының җатысымдыҗ җҧзыреттілігін җалыптастыруда коммуникативтік-когнитивтік ҽдістердің, 

атап айтҗанда,  эмпатия ҽдісі, ассоциациялар ҽдісі, синектика ҽдісі, ментальді карта ҽдістерінің оҗушының 

оҗу процесіндегі жағдаяттыҗ ҽрекеттерде заттың, җҧбылыстың бір бҿлшегіне «айналуына», тілді игерудегі 

психологиялыҗ кедергілерді болдырмауға, оҗу материалын сапалы меңгеруге ыҗпалын тигізеді.  
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3-сыныпта «Җазаҗ тілі» оҗулығында берілген «Жанды табиғатҗа» җатысты білім мазмҧнын игеруде 

оҗушыларға мынадай тапсырма орындатуға болады. Эмпатия ҽдісі: оҗушы ҿзін ҿсімдік  ретінде елестеді, 

гҥлі – басы, бҧтағы – җолдары, тамыры-аяҗтары секілді... Оҗушы ҿзін гҥл ретінде сезініп, оның рҿліне 

еніп, сҧраҗтарға жауап іздеп немесе сҿйлеуге даярланады. Эмпатия ҽдісінің ерекшелігі – оҗушының 

табиғаттың бір бҿлшегі ретінде сезімге бҿленуіне, эмоционалдыҗ-бейнелік, зерттеушілік җабілетінің 

дамуына мҥмкіндік береді. 

Ассоциациялар ҽдісі, мҽселен, «Жанды табиғат» таҗырыбында оҗушылардың жан-жануарлар,  

җҧстар, жҽндік немесе ағаштарды ой елегінен ҿткізіп, ҿзіндік җорытынды жасап, меңгеруі ҥшін җажет. 

Мҧндайда мҧғалім сҿздің мағынасын тҥсіндіріп җана җоймай, оҗушының аналитикалыҗ-шығармашылыҗ 

ойлауы мен җиялын дамытуда ҿзіндік мҽні бар дидактикалыҗ җҧндылыҗтарға мҽн береді. Сҿзді жалаң  

игермей, кҿз алдына елестетіп, бейнелі тҥрде танымдыҗ маңызды җҧрал ретінде җабылдауына жағдай 

жасалады.  

Синектика ҽдісі – ми шабуылына ҧҗсас, оҗушылардың ҿздерінің бірінің сарапшы, бірінің  орындау-

шы, бірінің т.б. рҿлдерде ойнап, ҿзін еркін сезінуіне мҥмкіндік  беретін ҽдіс.  Сондай-аҗ җойылымдар җою,  

«сценарист» болып жаңа фильмдерге «җойылымдар жазу», рҿлдерге бҿліп ойнау, диалогтер җҧру, 

сҿзжҧмбаҗтар, рҿлдік ойындар ойнау, ҿлең шығару, жарысу, балаларға арналған журналдардан маҗала 

оҗып, пікірталастар җҧру, оған белсене җатысу. Топтыҗ стратегиялар негізінде жарыс тҥріндегі жаттығу, 

тапсырмалардан «Жаңа сҿздер жасаймыз», «Тез табамыз» оҗу ойындарының ҥлгілерін ҧсынамыз. 

Бҧл ҽдістердің ерекшелігі – оҗушыны тҧлға дамуының негізі – жаңа жағдаяттарда «тосын» 

мҽселелерді шеше білуге даярлау, аналитикалыҗ ойлау җабілетін дамытып, білімнің нҽтижесінің соңғы 

деңгейі – «ҿнімнің» җҧрастырылуына, «конструкция жасауына»  мҥмкіндік береді. 

Ментальді карта җҧру – оҗушының зерттеушілік җабілетін дамытады. Җоғамның «белсенді зерттеу-

шісі» болып, ҿзінің җоғам мҥшесі ретіндегі маңыздылығын сезінуге кҿмектеседі. Ҿнімі ретінде – 

«шығармашылаҗ карта» сызады, жапсырады т.б., җолдана отырып, ҿз беттерінше «ҿнім» жасайды, оны 

сатылымға җойып, бағалайды. Бҧл да оҗушының җатысымдыҗ җҧзыреттілігін дамытып җана җоймай, 

оҗушының җазіргі функционалдыҗ җҧзыреттілігін җалыптастыруға, кҿшбасылыҗ җабілетін дамытуға, 

кҽсіпкерлік җабілетінің ҧшталуына, ҿмірлік тҽжірибе жинауға кҿмектеседі.  

 

1.  «Кҿз» сҿзінен жасалған туынды сҿздерді тауып, жарысу. 

 

                                       
 

2. Сол жаҗтан оңға жҽне тҿменге оҗу арҗылы җыстырма сҿздерді тауып, тҥсті җаламмен белгілеу. 

 

 
 

 

 

 

кҿз 

көзілдірік 

? 

? 
? 

 

? 
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Жақсы деген немене? 

 

3.«Ассоциация» ойыны 

 

 

4. Жалаң, жайылма сҿйлем бойынша, олардың: 

 

Ҧқсастықтарын жаз Айырмашылықтарын жаз 

 

 

 

 

 

Җорыта келе, оҗушылардың җазаҗ тілі сабағында җысымдыҗ җҧзыреттілігін җалыптастырудың ең 

алдымен мҧғалімнің оҗу материалын җызыҗты етіп җҧрып, оҗу ҥрдісін тиімді етіп җолдануына, оҗытудың 

жаңа технологияларын җолданып, жаттығу-тапсырмаларды коммуникативтік-когнитивтікнегізде 

җҧрғандатиімдіболатынына баса назар аудару җажеттігі ескеріледі. 

 

Пайдаланған ҽдебиеттер тізімі: 

1. «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын 
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Abstract 
The article is devoted to the formation of language competence in teaching a foreign language as the basis of 

professional communicative competence. The concepts of language competence were literally revised, as well as 
the study of professional foreign language competence. The authors analyzed the scientific literature of domestic 
and foreign authors. Language competence is the way to the possibility to speak another language qualitatively 
and productively in different spheres of activity in accordance with the language norms of the studied language. 
This will allow each student to find their own vocabulary. Language competence is a system of concepts about 
language grammar. As the study of the concept of language competence shows, this term means a set of language 
knowledge and skills, the presence of which allows you to speak another language in various fields. 
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ТІЛДІК ҚҦЗЫРЕТТІЛІК КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗЫРЕТТІЛІКТІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ 
 

Аңдатпа 
Маҗала кҽсіби коммуникативтік җҧзыреттілік негізінде шет тілін оҗытуда тілдік җҧзыреттілікті 

җалыптастыруға арналған. Тілдік җҧзыреттілік ҧғымдары, сондай-аҗ кҽсіби шетелдік җҧзыреттілікті 
зерттеу җайта җаралды. Авторлар отандыҗ жҽне шетелдік авторлардың ғылыми ҽдебиеттерін талдады. 
Тілдік җҧзыреттілік – бҧл оҗытылатын тілдің тілдік нормаларына сҽйкес ҽр тҥрлі җызмет салаларында 
басҗа тілде сапалы жҽне нҽтижелі сҿйлеуге мҥмкіндік беретін жол. Бҧл ҽрбір оҗушыға ҿз сҿз җорын 
табуға мҥмкіндік береді. Тілдік җҧзыреттілік-тіл грамматикасы туралы тҥсінік жҥйесі. Тілдік җҧзыреттілік 
ҧғымын зерделеу кҿрсеткендей, бҧл термин тілдік білім мен дағдылардың жиынтығын білдіреді, олардың 
болуы җызметтің тҥрлі салаларында басҗа тілде сҿйлеуге мҥмкіндік береді. 

Кілт сӛздер: тілдік җҧзыреттілік, коммуникативтік җҧзыреттілік, техникалыҗ мамандыҗтар. 
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ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Аннотация 

Статья посвящена формированию языковой компетенции в обучении иностранному языку как основе 
профессиональной коммуникативной компетенции. Были буквально пересмотрены понятия языковой 
компетенции, а также изучение профессиональной иноязычной компетенции. Авторами проанализиро-
вана научная литература отечественных и зарубежных авторов. Языковая компетенция – это путь к 
возможности качественно и продуктивно говорить на другом языке в различных сферах деятельности в 
соответствии с языковыми нормами изучаемого языка. Это позволит каждому обучаемому обрести 
собственный запас слов. Языковая компетенция представляет собой систему понятий о грамматике языка. 
Как показывает изучение понятия языковой компетенции, этот термин означает свод языковых знаний и 
навыков, наличие которых позволяет разговаривать на другом языке в различных сферах деятельности. 

Ключевые слова: языковая компетенция, коммуникативная компетенция, технические 
специальности.  
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Introduction. The main way to improve the quality of training of engineers in various fields is the 

development of their professional and personal formation. New requirements to the modern engineer determine 

search of modern approaches (contents, methods, means of training) to their professional training in the context of 

ideas of postindustrial society. Modern engineering education is characterized by involvement in the processes of 

humanization, due to the development of socio-cultural component, the inclusion of the future engineer in various 

types of communication as an important feature of the post-industrial society. In this regard, it is obvious the need 

to improve the formation and development of future engineers communicative competence as a professional 

quality, providing the ability to communicate competently and effectively, to achieve success in professional 

activities, effectively solve professional problems, to take a professional dialogue position, to formulate their own 

judgments and argue them (A.Chuchalin, 2007: 84). In order to solve the problems of our study, it is first 

necessary to analyze the basic concepts: "competence", "competence", "competence approach", "communicative 

competence". We emphasize that at present there is no clear understanding of the concepts of "competence" and 

"competence"; they are often used in the same context as synonyms.   

The analysis of scientific literature shows that for the first time in the 60s of the XX century the American 

linguist N.M. Chomsky made an attempt to define the concept of "competence" [1, 259]. In the dictionary of 

S.Ozhegov competent person "is knowledgeable, knowledgeable, and respected in any field" [2, 294]. In this case, 

professional competence acts as the theoretical basis of activity in a particular area. We note that almost all compilers 

of dictionaries distinguish the categories "competence" and "competence". The definitions of competence are similar 

and duplicate each other, while there is no single interpretation for "competence". This concept is interpreted as "a set 

of powers (rights, duties) of any body or official established by law, the Charter of this body or other provisions"            

[2, 294], "knowledge, experience in a particular area", "the area of issues in which someone is well aware" [3, 664]. 

The analysis of the works of scientists [2, 271], (I. Zimnyaya, 2006), [4]showed the following: in studies                         

I.A. Zimnyaya competence is interpreted "as based on knowledge, intellectual and personal-conditioned experience 

of social and professional life" [4, 36]. In the works of A.V. Khutorskoy also differ in the concept of "competence" 

and "competency". Competence, in his opinion, is a set of interrelated qualities of a person (knowledge, skills, 

methods of activity), set in relation to a certain range of subjects and processes and necessary to act qualitatively and 

productively in relation to them. Competency - possession, possession of the corresponding competence including 

his personal relation to it and to a subject of activity [5, 59]. 

The analysis shows that the very definition of "competence" already contains the duality of this concept, 

which acts, on the one hand, as the competence of the subject, and on the other - as his awareness in a certain 

range of issues. It reflects the quantity and quality of knowledge and skills of a person in a particular field of 

activity. In this regard, competence is important for us, from the point of view of the individual's ability not only 

to navigate well in a certain world, effectively, autonomously and creatively to do anything, but also to respond 

adequately to the occurrence in the process of various extraordinary situations. Moreover, competence, unlike 

subject knowledge and skills, has an integrative nature. It cannot be reduced to the sum of knowledge and 

methods of action. Often these concepts are understood as synonyms, they are difficult to separate as common to 

these concepts is the activity. At the same time, competence is the sphere of relations existing between knowledge 

and action in human practice. Without knowledge there is no competence, but not all knowledge and not in any 

situation manifests itself as competence. Being dynamic, competencies are manifested and can be evaluated only 

in the course of practical activities, and their level can be increased continuously throughout the professional life. 

The key professional competence is the ability of the individual to solve the problems that arise in the process of 

her professional career and do not depend on the profession or specialty.  

In modern conditions, the communicative activity is enriched with a new meaning - productive 

communication, it requires the teacher to design dialogic interaction. Especially communicative competence is 

relevant for representatives of those professions that are associated with direct communication with people or, in 

other words, belong to the group of professions "man-man". In our opinion, to possess communicative 

competence means to know the parameters of communication, to be able to set them, to form and thus to be able 

to manage the process of communication. The transformation of knowledge about these characteristics of 

communication into the ability to use them in conversation, conversation, argument, interview, negotiations, that 

is, to own communication technology, is an important professional quality for the future engineer. One of the most 

important features of professional activity in modern conditions is the ability to conduct business dialogue, 

organize the process of communication. This dialogue can be implemented in an individual-personal form and in 

the form of social dialogue, expressing the process of forming public opinion. The ability to conduct a business 

dialogue involves a number of specific professional skills of the engineer. A professional should be able to listen 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

355 

and understand, explain and prove, ask and answer, convince and persuade, create an atmosphere of trust in the 

conversation and business mood in the interview, find a subtle psychological approach to the interlocutor, resolve 

the conflict, relieve tension. 

Methodology. We will analyze the views of foreign and domestic experts on the phenomenon of 

communicative competence. In foreign literature, the term "communicative competence" appeared relatively long 

ago and in recent years it has undergone a significant rethinking. The idea that knowledge of the language 

involves not only knowledge of its system, but also the social conditions of its use, one of the first expressed 

D.Hymes [6, 8]. Despite the fact that many scientists recognized the importance of extralinguistic knowledge for 

the formation of communicative competence, for a long time the dependence of the processes of production and 

reception of speech messages on socio-cultural factors was not actively studied. The question that communicative 

competence is the knowledge and observance of certain norms of communication in order to attract the attention 

of the interlocutor, to be understood and to support the conversation is insufficiently investigated. In foreign 

didactics, communicative competence was initially understood as the ability of the student to communicate 

adequately in specific communicative situations and his ability to organize speech communication taking into 

account socio-cultural norms of behavior and communicative expediency of the statement. Speech 

communication between individuals, both within one culture and between cultures, is carried out through 

language.  

According to academician L.V. Shcherba the language system has a certain social value, unity and general 

validity for all members of a particular social group, objectively existing in the living conditions of this group [7]. 

Language is a universal phenomenon, which can not be considered only as an abstract system in isolation from 

the real circumstances of human existence, as it reflects the characteristics of man and operates in real life. Thus, it 

should be noted that already in the 90-ies of  XX century communicative competence is inextricably linked with 

the social and cultural aspects of communication and activity. This suggests that language is a means of reflecting 

and perceiving the social reality and culture of the people who speak the language. To indicate the adequacy of the 

individual in a communicative situation, his readiness for a clear and understandable expression in the language of 

what he wants to report, the concept proposed by the previously mentioned N.Chomsky, "competence", is used.  

According to D.Hymes, linguistic competence is determined by four parameters: grammatical correctness 

(according to N.Chomsky), feasibility, acceptability, occurrence. Correctness refers to the ability to generate 

offers that are relevant and recognized in the culture of the grammar rules. The feasibility indicates that 

psychological factors limiting the size and depth of meaning of grammatically correct utterances (memory, 

understanding, receptiveness, etc.). Acceptability is determined by the conformity of the statement of a specific 

situation of socio-cultural interaction. Occurrence means frequency, probability of using a language unit. Thus, 

communicative competence, on the one hand, is determined by human abilities, and on the other – due to the 

acquired knowledge, skills and even value orientations. In modern linguistics communicative activity is 

understood not only as the use of the language system, but primarily as a social phenomenon that functions along 

with other human activities. Without communication, one cannot know and transform reality. Communication is 

necessary so that people can understand each other and unite in society.  

In 1982, L.Bachman and A.Palmer developed a model of "communicative language ability", which included 

three main components: language competence, strategic competence and psychophysiological mechanisms. Later 

L.Bachman concretized the content of each of the elements of communicative competence. Each language 

competence is defined by the author as "knowledge of the language" and is divided into two main types of 

abilities: organizational and pragmatic. The structure of organizational includes grammatical and textual 

competence, the structure of pragmatic – illocutive and sociolinguistic. Each of these four abilities is composed of 

smaller structural sub-components: grammatical competence includes vocabulary, morphology, syntax, and 

spelling; textual competence consists of cohesion and rhetorical organization illocutionary competence includes 

the ability to express thoughts and emotions, manipulative ability, heuristic ability and creative ability, and, 

finally, sociolinguistic competence involves sensitivity to dialectal and stylistic differences, natural (authentic 

language use), understanding of cultural phenomena and rhetorical figures [8, 14]. 

Discussion. According to E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov, the concept of "communicative 

competence" should be defined through its opposition to the concept of "language competence". By language 

competence they mean the ability of the speaker to produce on the basis of the rules taught to him a chain of 

grammatically correct phrases; by "communicative competence" - a set of social, national and cultural rules, 

assessments and values that determine both an acceptable form and acceptable content in speech in the target 

language. The research focuses on other aspects of communicative competence and identifies three levels of 

Russian language proficiency - primary, intermediate and advanced. At the same time, he emphasizes that the 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филологический науки», №3(69), 2019 г. 

  356  

level of communicative competence in the native language also varies among different people, since their social 

and communicative activities are different. Starting with elementary competence at an early age, a person in his 

development passes through intermediate competence, and already in adulthood he has a stable communicative 

competence of the language, but with individual characteristics inherent in each person [9, 76]. I. A. Zimnyaya in 

determining the communicative competence draws attention to the presence of the language environment, 

believes that the overall goal of teaching Russian to foreigners in such conditions is complex, including 

communicative, educational and educational purposes. Communicative competence is interpreted by it as the 

leading goal and at the same time the result, the result of learning a foreign language. This is the formed ability of 

a person to act as a subject of communicative activity, communication. In educational communication the student 

receives and issues a speech message. The author emphasizes that communication in a foreign language can be 

taught, and communicative competence as the ability to form, develop and diagnose (I.Zimnyaya, 2003). 

Characterizing the communicative competence, a number of specialists (T.I. Kapitonova, I.I. Leifa,                            

A.N. Shchukin) allocate the specified structural components of communicative competence components in 

independent types. In particular, the first two authors define 4 types of competencies that are the content of 

teaching a second language to students - future teachers: 1) language (linguistic); 2) communicative, possession of 

which allows for communication in the language; 3) methodical, which is specific for future language teachers; 4) 

country studies. For us, the opinion of D.Hymes, who believes that "language competence has to do with 

knowledge that enables the speaker to produce and understand an infinite number of sentences" [10, 5]. In this 

case, language competence is considered as a functional, hierarchically organized system, which is a consequence 

of the reflection and generalization of the elements of the system of the native language, functioning according to 

certain (unconscious) rules.  

Thus, language competence is the knowledge of the language system and the rules of their choice. The 

language has the ability to accumulate and store in the content of the lexicon units information about the previous 

(i.e. already accumulated) knowledge about the designated. Indeed, language is a part of social memory, a set of 

values of competence, involves the widespread use in the educational process of authentic information, rich 

factual country material directly related to the country whose language is studied. And this should provide a stable 

cognitive motivation and effective formation of socio-cultural competence. Realization of communicative 

intentions, full value and adequacy of communication, communicative success largely depends on the 

communicative competence of the linguistic personality, which is understood as a set of ways to use knowledge 

and communication strategies. In this regard, it is advisable to pay attention to the opinion of I.A. Zimnyaya that 

from a psychological point of view, communicative competence is primarily the ability of a linguistic personality 

to adequately organize his speech activity in its productive and receptive forms. It is also proposed the 

classification of the types of competencies that may have linguistic personality, namely: language, speech, socio-

linguistic, civilizational, substantive, strategic, discourse and communicative competence. It is noted that 

communicative competence appears as the highest form of language proficiency, it can be defined as a 

conglomerating form of competence.  

In the context of the current situation, language training should ensure the development of students ' abilities 

to use a foreign language as a tool of communication in the dialogue of cultures and civilizations of the modern 

world. Such abilities can be developed only on the basis of the integration of communicative, socio-cultural and 

intercultural development of students by means of a foreign language. They should allow students to use foreign 

language as a tool for individual and personal penetration into the culture of other nations, as well as for 

educational and professional purposes. Thus, the training of foreign language in a technical university should be 

interpreted not only as teaching foreign language communication, but also as teaching foreign language 

communication in the context of intercultural communication or, in other words, intercultural foreign language 

communication. It follows from the above that the formation of intercultural communicative competence (ICC) 

becomes particularly relevant and important. The acquisition of intercultural communicative competence (ICC), 

which is a functional ability to understand the views and opinions of representatives of another culture, to adjust 

their behavior, to overcome conflicts in the communication process, to recognize the right to the existence of 

different values, norms of behavior, becomes the most popular for the modern specialist. S.S. Kunanbayeva 

emphasizes "it is necessary to note the ambiguity of the single term "intercultural competence", which in the sense 

of intercultural communicative competence is understood as the object of formation in the field of foreign 

language teaching. But the same term (ICC) is used in a broader sense - as the ability to manage intercultural 

communication in the field of cultural studies or intercultural communication, which is understood as 

communication between representatives of different cultures." A review of the theory and practice of teaching 

foreign languages determined the update and targets in the teaching of foreign language. The updated target 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

357 

settings are manifested in a new end result – the formation of the ICC as the ability to intercultural communication 

in the individual, defined as the subject of intercultural communication. Intercultural-communicative competence 

is realized through a set of subcompetences: cognitive, communicative, linguocultural, sociocultural, conceptual 

and personality-centered [11, 106]. 

Conclusion. Our analysis of foreign and domestic concepts of communicative competence allows us to 

conclude that they are based on a systematic approach, involving the study of communicative competence as a set 

of interrelated parts and elements, the quality of which is not reduced to the sum of the properties of its constituent 

parts. The study of communicative competence as a system means the definition of its internal qualities, 

connections and relations. In the context of the system approach, communicative competence, like any other 

system object, can be divided into numerous microsystems depending on the specific tasks set in the study. The 

concepts of communicative competence discussed above, in our opinion, are an attempt of researchers to interpret 

by means of the language of science such a complex phenomenon as "communicative competence" through the 

isolation of individual elements (microsystems), among which linguistic competence, sociolinguistic competence, 

strategic competence are essential in most models. Based on the research of domestic and foreign researchers, 

under the communicative competence of the future engineer, we understand his ability and willingness to act in a 

specific professional situation, building communication between people on the basis of their conscious use of 

units of the language system, the basics of speech for building and regulating interpersonal relations. It should be 

emphasized that the formation of communicative competence is effective if the forms of training are dominated 

by group, pair, individual (when working with the text), and as teaching methods are interactive, based on the 

activity of students, their experience on the basis of business and role-playing games, analysis of educational and 

professional situations in the dialogue. In professional activity communicative competence creates conditions for 

social and professional realization, creative self-realization of each individual. 
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ДУЛАТ ИСАБЕКОВ ШЫҒАРМАЛАРЫН ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРМЕН ОҚЫТУ 
 

Аңдатпа 
Маҗалада жазушы, драматург Дулат Исабеков шығармаларын жоғарғы оҗу орындарында интер-

белсенді ҽдістермен оҗыту мҽселесі җарастырылған. Интербелсенді оҗыту – танымдыҗ ҽрекеттерді 
ҧйымдастырудың ерекше тҥрі, бірлескен җызмет тҥрінде жҥзеге асырылатын білім алу тҽсілі. Маҗалада 
жоғарғы оҗу орындарында филология мамандығы студенттеріне Дулат Исабеков шығармаларын оҗытуда 
интербелсенді ҽдістерді җолданудың, интербелсенді дҽріс, семинар сабаҗтарын жаңаша ҧйымдастырудың 
жолдары зерделенген. Дулат Исабеков шығармаларын оҗытуда студенттерге интербелсенді дҽріс сабағын 
жҥргізудің тиімділігі – интербелсенді дҽріс таҗырыбы неғҧрлым айҗын, проблемалы, пікірсайыс тҥрінде 
ҿтілсе, җойылған сҧраҗтарға дайын жауап болмай, оны студент ҿздігінен ізденіп,тапса сабаҗтың тиімділігі 
жоғары болады. Сондай-аҗ семинар сабағында оҗытушы интербелсенді ҽдістерді җолдану арҗылы 
студенттің еркін ойлануына, аҗыл-ойын дамыуға, шығармашылыҗ белсенділігін арттыруға, ҧжымдыҗ іс-
ҽрекетке, тіл байлығын жетілдіруге,жан-жаҗты ізденушілігін арттыруға жағдай жасайды. Демек, Дулат 
Исабеков шығармаларын студенттерге интербелсенді ҽдістермен оҗыту филолог жастарға жазушы 
шығармашылығымен тереңінен танысып, оның парасат-пайымы мол шығармаларының тҥпкі идеялыҗ 
мҽн-маңызын ҧғындыруды кҿздейді. 

Кілт сӛздер: җазіргі җазаҗ ҽдебиеті, Дулат Исабеков, интербелсенді ҽдіс,  оҗыту ҽдістемесі, оҗыту 
ҥрдісі. 
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USING INTERACTIVE METHODS FOR TEACHING WORKS OF DULAT ISSABEKOV 

 
Abstract 

The article deals with the issues of teaching works of the writer, playwright Dulat Isabekov by interactive 
methods at the university. Interactive learning is a special kind of organization of cognitive activity, a method of 
education, carried out in the form of joint activities. The article deals with the issues related to the professional 
activity of students of the faculty of Philology. The ways of application of interactive methods of teaching 
D.Isabekov‘s works, organization of interactive lectures, seminars were studied. The effectiveness of the 
interactive lecture for students in the study of Dulat Isabekov‘s works is that if the topic of the interactive lecture 
is more transparent, problematic, debatable, then there is no answer to the questions that the student finds and 
finds the lesson effective. Also at the seminars the teacher creates conditions for free thinking of the student, 
mental development, creative activity, collective activity, improvement of linguistic wealth, comprehensive 
search. Thus, the study of the works of D. Isabekov by students in interactive methods gives a deeper 
acquaintance with the work of the writer to young philologists and gives an idea of the ultimate ideological 
significance of his poetic works. 

Key words: modern Kazakh literature, Dulat Isabekov, interactive method, teaching methods, educational 
process. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ДУЛАТА ИСАБЕКОВА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы преподавания произведений писателя, драматурга Дулата Исабекова 

интерактивными методами в вузе. Интерактивное обучение-особый вид организации познавательной 
деятельности, способ получения образования, осуществляемый в виде совместной деятельности. В статье 
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рассматриваются вопросы, связанные с профессиональной деятельностью студентов филологического 
факультета. Были изучены пути применения интерактивных методов обучения произведениям 
Д.Исабекова, организации интерактивных лекций, семинарских занятий. Эффективность проведения 
интерактивной лекции для студентов при изучении работ Дулата Исабекова заключается в том, что если 
тема интерактивной лекции является более прозрачной, проблематичной, дискуссионной, то нет ответа на 
вопросы, которые студент находит и находит и находит урок эффективным.Также на семинарских 
занятиях преподаватель создает условия для свободного мышления студента, умственного развития, 
творческой активности, коллективной деятельности, совершенствования языкового богатства, 
всестороннего поиска. Таким образом, изучение работ Д.Исабекова студентами в интерактивных методах 
дает более глубокое знакомство с творчеством писателя молодым филологам и дает представление о 
предельной идеологической значимости его поэтических произведений. 

Ключевые слова: современная казахская литература, Дулат Исабеков, интерактивный метод, 

методика преподавания, учебный процесс. 

 

Кіріспе. Җазаҗстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаев ҿзінің ―Тҿртінші ҿнеркҽсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мҥмкіндіктері‖ атты Җазаҗстан халҗына 2018 жылғы Жолдауын-

да жаңғыру негізі тікелей адами капиталға сҥйенетінін жҽне білім берудің жаңа сапасы негізінде білім беру 

бағдарламалары негізгі басымдыҗты ҿзгерістерге ҽрдайым бейім болуға жҽне жаңа білімді игеру җабіле-

тін дамытуға аударуы тиіс екендігін баса кҿрсетеді. Елбасымыз ―...ҿзінің тарихын, тілін, мҽдениетін білетін, 

сондай-аҗ заманына лайыҗ, шет тілдерін меңгерген, озыҗ ҽрі жаһандыҗ кҿзҗарасы бар җазаҗстандыҗ біздің 

җоғамымыздың идеалына айналуға тиіс‖ дей отырып, бҥгінгі заманауи җоғам талап ететін ҿскелең ҧрпаҗтың 

айҗын идеалды бейнесін негіздеп кҿрсетеді [1, 3]. Осы негізде бҥгінгі жоғары білім беру жҥйесінде болашаҗ 

маман иелерін кҽсіби білім берумен җатар, жоғары адамгершілікті, җоғамдыҗ белсенділігі мол, дербес білім 

алу мен ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу жолдарын, җажеттілігін игерген, лидерлік җабілеті жоғары, кҽсіби җҧзыреттілік 

таныта алатын җазіргі заманның алдыңғы җатарлы маманы ретінде оҗытудың җажеттілігі туындап отыр. Бҧл 

жҿнінде ҽдіскер ғалым Е.Жҧматаеваның: ―педагогикалыҗ жҥйе бойынша жоғары мектепте оҗытудың 

дидактикалыҗ негізінің маҗсаты – студенттердің танымын ізгілік сипатына ыңғайлау, оның философиялыҗ 

негізін жасау, білімді психологиялыҗ-педагогтік біртҧтастыҗта меңгеру – җҧзырлығын жоғары кҿтеру ҥшін 

жҽне жеке тҧлғалардың ҿзара җатынасын кҽсіптік мамандыҗ-җа ыңғайлап җҧру‖ деп тҧжырымдауы 

заманауи жоғары білім беру мҽселесінде білімгерлердің кҽсіби білімімен җатар олардың жеке тҧлғалыҗ, 

адамгершілік җасиеттерін де ҿркендету җажеттігін алға тартады [2, 4]. 

Ҽдебиет – жаңаны җалыптастырушы, адамзатты тҽрбиелеуші җуаты мол рухани җажеттілік болып 

табылады. Ҽдебиеттің басты таҗырыбы – бҥгінгі ҿмір, соның жарҗын бейнесі. Кҿркем шығарма білім-

гердің сана-сезіміне ыҗпал етіп, ойлау җабілетінің дамуына, білім деңгейінің ҿсуіне ҽсер етуші фактор 

болып саналады. Осыған орай ҽдебиетті оҗыту ҽдістемесі де педагогикалыҗ пҽндер ішіндегі адам тҽрбие-

леу, жан-жаҗты тҧлға җалыптастыру мҽселесіне басты назар аударатын пҽн болып саналады.  

Орта мектепте җазаҗ ҽдебиетін оҗытудың басты маҗсаты – білімгерлерге сҿз ҿнерінің җҧдіретін 

ҧғындырып, сол ҿнерді җалдырған халыҗтың ҧлттыҗ рухты җазына-байлыҗҗа толы даналығын сезіндіру, 

сол арҗылы имандылыҗҗа, парасаттылыҗҗа, сҧлулыҗты сезіндіруге тҽрбиелеу болса, ЖОО-да (жоғары 

оҗу орындарында) ҽдеби білім берудің маҗсаты – ҿркениетті җоғамға лайыҗты сана-сезімі җалыптасҗан, 

ҽдеби-шығармашыл җабілеттері мен мҥмкіндіктерін, тҧлғалыҗ потенциалын дамытуда инновациялыҗ 

біліммен җаруланған, ҿз ҧлтының ҽдеби мҧраларын, ҧлттыҗ җҧндылыҗтарын бойына мыҗтап сіңірген 

болашаҗ ҽдебиетші мамандарды җалыптастыру болып табылады. Бҥгінгі таңда психология, педагогика, 

философия, ҽдебиеттану саласындағы ғалымдардың, мамандардың назарын аударып отырған мҽселе-

лердің бірі – жастардың жеке тҧлға ретінде дамуы. Білімгерлердің жеке тҧлға ретінде дамуы олардың оҗу-

танымдыҗ белсенділігін арттырумен, җазіргі заман талабына сай оны оҗу ҥрдісінде жетілдірумен тікелей 

байланысты. Білімгерлер оҗу ҽрекетінде белсенділік танытып, оҗу барысында алған білімдерін ҿмірде, 

тҽжірибеде нҽтижелі пайдалана алу керек. Студенттердің танымдыҗ іс-ҽрекеті оҗу ҥрдісіне негізделе 

отырып дамиды. Яғни бҧл іс-ҽрекеттер җарым-җатынас арҗылы җалыптасады.  

Талқылау. Бҥгінгі таңда жоғары оҗу орындары нҽтижелі білім беруді маҗсат етіп, осы негізде нені? – 

кімге? – җалай? – җашан? – не ҥшін? оҗытамыз деген сауалдарға білімгерлердің җҧзыреттілік идеясы 

негізінде жауап беруді кҿздейді. Осы негізде бҥгінде оҗу процесінде интербелсенді оҗыту технологиясы 

җолданылуда. 

Интербелсенді оҗыту – танымдыҗ ҽрекеттерді ҧйымдастырудың ерекше тҥрі, бірлескен җызмет 

тҥрінде жҥзеге асырылатын білім алу тҽсілі. Мҧнда барлыҗ җатысушылар бір-бірімен ҿзара ҽрекеттеседі, 

аҗпараттар алмасады, проблемаларды бірлесіп шешеді, ҿзіндік мінез-җҧлҗы мен ҿзгелердің ҽрекетіне баға 
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береді, проблемаларды шешу жолында іскерлік ынтымаҗтастыҗтың шынайы  атмосферасына толыҗтай 

бой ҧсынады. Мҧғалім дайын білім беруден бас тартып, бағыт-бағдар беруші ретінде җызмет атҗарады, 

осылайша җатысушыларды дербес ізденіс жасауға баулиды. Жоғары оҗу орындарында интербелсенді 

оҗыту бойынша интербелсенді дҽріс, интербелсенді семинар, СҾЖ (студенттіңң ҿзіндік жҧмысы) сабаҗ-

тарында білім алушылар белсенділігін арттыруда интербелсенді ҽдістер җолданылады. Интербелсенді 

оҗыту ҽдістеріне бірлескен жҧмыстар (жҧптыҗ, топтыҗ, ҧжымдыҗ), рҿлдік жҽне іскерлік ойындар, 

пікірталастар, аҗпараттың ҽртҥрлі кҿздерімен жҧмыс жасау (кітап, лекция, интернет, җҧжаттар, мҧражай 

т.б.), презентациялар, тренингтер, интервью, сауалнама т.б. жатады [3, 157]. 

 

Сурет-1. Жоғарғы оҗу орнында сабаҗты интербелсенді оҗытудың тиімділігі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоғары кҽсіптік білім беру жҥйесіндегі сабаҗ жҥргізудің ең белсенді ҽрі тиімді тҥрлерінің бірі – дҽріс 

сабағы. Дҽріс сабағы дегеніміз – жаңа материалдағы негізгі теориялыҗ мҽселелердің мазмҧны терең, жҥйелі, 

бірізділікпен ашып кҿрсетілетін сабаҗ тҥрі. Дҽріс сабағы негізінен басты ҥш җызмет атҗарады: 1) аҗпараттыҗ 

– җажетті мҽліметтерді жеткізеді; 2) стимулдыҗ – таҗырыпҗа деген җызығушылыҗты тудырады; 3) 

тҽрбиелеуші жҽне дамытушы – җҧбылыстарға баға беріп, ойлауды дамытады [4, 74]. Дҽрісте тың, маңызды 

жаңалыҗтар, тҥрлі кҿзҗарастар мен даулы мҽселелер нанымды тҥрде баяндалады. Дҽріс таҗырыбы 

неғҧрлым айҗын, проблемалы, пікірсайыс тҥрінде ҿтілсе, җойылған сҧраҗтарға дайын жауап болмай, оны 

студент ҿздігінен ізденіп,тапса сабаҗтың тиімділігі жоғары болады. Демек, сабаҗ барысында студенттердің 

ҿздігінен ізденіс жасауына бағдар беретін дҽріс интербелсенді дҽріс деп аталады. Ҽдіскер А.Ҽлімов ҿзінің 

―Интербелсенді ҽдістерді жоғарғы оҗу орындарында җолдану‖ атты зерттеу еңбегінде интербелсенді 

дҽрістің бірнеше негізгі җағидаттарын, тҥрлерін, сабаҗ җҧрылымы ҥлгілерін саралап кҿрсетеді [5, 115]. Біздің 

зерттеуіміздің объектісі Дулат Исабеков шығармаларын оҗыту ҽдістемесінде дҽріс, семинар сабаҗтарында 

интербелсенді ҽдіс-тҽсілдерді җолданып, нҽтижелі оҗытуға җол жеткізе аламыз.  

 

Кесте–1. Жоғары оҗу орнында интербелсенді сабаҗ җҧрылымы 

 

Қызығушылықты ояту Мағынаны ажырату Ой-толғаныс 

Не білемін? 

Не білгім келеді? 

Жаңа білім маған җандай пайда  

береді? 

Жаңа білімді җалай игеремін? 

Җандай тҽсілдер арҗылы игеремін? 

Бҧл мҽлімет туралы менің тҥсінігім 

җандай? 

Не білдім, не ҥйрендім? 

 Бҧл маған не ҥшін керек? 

 Бҧл білімді ҽрі җарай җалай    

 дамытамын? 

 Тағы не білгім келеді? 
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студенттердің сабаҗҗа деген җызығушылығын оятады 

 

ҽркімнің оҗу ҥрдісіне белсенді җатысуға ынталандырады 

оҗу материалын тиімді игеруге ыҗпал етеді 

 

кері байланыс (аудиторияға жауап беру) 

 

ҿмірлік дағдыларды җалыптастырады 

мінез-җҧлыҗты ҿзгертуге ыҗпал етеді 

 

студенттердің ҿзіндік пікірлері мен кҿзҗарастарын җалыптастырады 

 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

361 

Дулат Исабеков шығармашылығы туралы 5В020500 – Филология: җазаҗ филологиясы жҽне 5В011700 

– Җазаҗ тілі мен ҽдебиеті мамандыҗтарының студенттеріне сабаҗ барысында жазушының шығармаларын 

оҗытуда интербелсенді оҗыту ҽдістемесін җолдандыҗ. Интербелсенді оҗыту бойынша сабаҗтың алғашҗы 

бҿлімі ―Җызығушылыҗты ояту‖ кезеңінде студенттерге жеке немесе топтыҗ тапсырмалар беріледі. Дҽріс 

сабағында җарастырылатын таҗырыпҗа байланысты студенттердің сол таҗырып аясындағы білім 

деңгейлерін сҧраҗ немесе тапсырмалар беру арҗылы аныҗтауға болады: 

1) Ой қозғау – студенттер таҗырып аясында ҿздері хабардар кез келген аҗпараттармен бҿліседі. 

 Дулат Исабековтың қазақ ҽдебиетіндегі орны қандай? 

 Дулат Исабековтың қандай шығармаларын білесіз? 

 Дулат Исабековтың шығармаларына классификация жасаңыз. 

 

2) Кластерлер – сабаҗ таҗырыбы беріледі, соған байланысты таҗырыпшалар жазылады, ҿзара 

байланыстырылып ҽңгімеленеді. 

Сурет-2. Жоғары оҗу орнында интербелсенді сабаҗ барысында җолданылатын ―Кластер‖ тҽсілі 

  

 
 

Интербелсенді оҗыту бойынша сабаҗтың келесі бҿлімі ―Мағынаны ажырату‖ кезеңінде ―Сҧраҗ җою, 

җайтадан сҧраҗ җою‖, ―Бірін-бірі ҥйрету‖, ―Җос жазба кҥнделігі‖ тҽрізді интербелсенді ҽдістер җолдануға 

болады. Мҧнда студенттер жаңа материалмен танысып, жан-жаҗты җарастырып, ҿзіндік пікір 

җалыптастырады. ―Қос жазба күнделігі‖ тҽсілінде студенттер дҽріс барысында таҗырып бойынша 

ҿздеріне ҧнаған фразаларды, сҿз тіркестерін, җысҗаша мазмҧнды ой-тҧжырымдарды тҥртіп алады. Җағаз 

екі бҿлікке бҿлініп, бір жағына ҥзінділер жазылса, келесі жағына сол ҥзінді жазбаларды не ҥшін 

жазғандығы туралы тҥсіндірмелер беріледі. 

 

Кесте-2. Жоғары оҗу орнында интербелсенді сабаҗ ҿткізуде җолданылатын ―Җос жазба кҥнделігі‖ ҽдісі 

 
ҤЗІНДІЛЕР 

(―Гаухартас‖ повесінен) 
ТҤСІНДІРМЕЛЕР 

Тербеліп тҧрған җҧлҗайырға җҧлағыңды 

тігіп тҧрсаң, оның ҽн салған ҥні 

естіледі... [5, 85]. 

 

Расыменде табиғатҗа бір сҽт тереңінен җҧлаҗ салсаҗ, оның ҽрбір 

бҿлігінің сҧлулығын, ҽсемдігін сезінуге болады. Тербеліп тҧрған 

җҧлҗайыр Салтанат тҽрізді. Ол –дала еркесі. Ол табиғатпен ҥндесіп, 

ҽсем даланың ҥніне тербеліп, ҽн салады. Салтанат- барша нҽзіктіктің 

символы іспетті! 

Мен баҗытты җиын жерден іздеймін. 

Жоҗ жерден іздеймін. 

Ҿмір сонысымен җызыҗ, сонысымен 

мағыналы... [5, 72]. 

Біз шынайы ҿмірде бҽріміз баҗытты болуға тырысамыз. Ҽркім 

баҗытты ҿмір сҥру дегенді  ҽрҗалай тҥсінеді. Біреулердің ҿмірі 

шытырманға толы, біреулердікі трагедиялыҗ сарында, ҿмірден лҽззат 

ала ҿмір сҥре білетіндер ҿмір-керемет, тағысын-тағы. Ҿмір сҥре 

білген адамға җызыҗ деуші ме еді?!... 

 

Интербелсенді сабаҗтың ―Ой-толғаныс‖ кезеңінде (Reflection) ҥйренушілер жаңа мҽліметтерді 

ҿздерінің бҧрынғы білімдерімен салыстыра отырып толыҗтырады, жаңа мҽлімет бойынша тҧжырым 

жасап, оны җолданысҗа енгізіп, пролблема шешуде җолданады. Бҧл кезеңнің тиімді тҽсілі – эссе болып 

табылады, себебі, эссе студенттердің сабаҗ барысында җалыптасҗан ой-пікірлерін, тҧжырымдарын  

бағалауға мҥмкіндік береді. Студенттер сабаҗ таҗырыбын җаншалыҗты тҥсінгені, сабаҗта җалай жҧмыс 

жасағандығы Эссені хат ретінде ―Ҥшбу хат‖, ―Авторға хат‖ тҽсілдері бойынша кҿркем шығарма авторына 

ДУЛАТ 
ИСАБЕКОВ 

ҖАРҒЫН 
РОМАНЫ 

ПОВЕСТЕР ПЬЕСАЛАР 

ҖОРҒАНСЫЗ 
ЖАНДАР 

АДАМГЕРШІЛІК 

ҼҢГІМЕЛЕР 

ГАУХАРТАС 
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немесе оҗытушыға, ҿзге студенттерге бағыттап жазуға да болады. Сондай-аҗ бҗл кезеңде студенттердің 

алған білімдерін кҿрермен, яғни ҿзге студенттер алдында диалогтік формада талдауға негізделетін 

Аквариум тҽсілін җолданудың маңызы зор. Екі студент ортаға алынып, проблемалы сҧраҗ беріледі. Олар 

ҿзгелердің җоршауында тҧрып, диалог ҥрдісінде ҿз ой-тҧжырымдарымен бҿліседі. 

 Дулат Исабековтың «Гауһартас» повесіндегі авторлық шешіммен келісесің бе?Неліктен 

келісесің? Неліктен келіспейсің? 

 Жазушының орнында болсаң, шығарманы қалай аяқтар едің? 

 Автордың шығармада кҿтеретін мҽселесі қандай?  

Дулат Исабеков шығармаларын, ҽсіресе прозалыҗ шығармаларын оҗытуда дҽріс сабағында 

интербелсенді ҽдістерді җолдана отырып жҥргізу ҿз тиімділігін кҿрсетті. Студенттерден алынған 

сауалнама нҽтижесінде, білімгерлердің 85%-ы интербелсенді сабаҗтың дҽстҥрлі оҗытуға җарағанда ҿте 

җызыҗты-танымды ҿткенін айтса, җалған 15%-ы дҽстҥрлі жҽне интербелсенді оҗытудың ҽрҗайсысының 

ҿзіндік ерекшеліктері жҽне тиімділіктері бар екендігін алға тартып, тең кҿзҗарас білдірді..  

Қорытынды. Ҽдебиет пҽні –жастарға ҿмірдегі ең җымбат җасиет жаҗсылыҗ пен ізгіліктің нҽрін 

себетін, оларды биік маҗсаттарға, адамгершілікке деген сенімге, ҽсемдік пен сҧлулыҗҗа җҧштар ететін 

ҿмірдің мҽнін ҧғындыратын пҽн. Адам баласының бҧл ҿмірде басты маҗсаты мен міндеті – дҧрыс ҿмір 

сҥре білу, ҿмірді толығымен сезіну. Сол себепті де мейлі орта мектеп болсын, мейлі жоғары оҗу орны 

болсын, тек білім мен ғылымды игертіп җана җоймай, ең бастысы адамгершілік җағидалар мен җҧнды-

лыҗтарды ҧстанған, ҧлы Абай атап кеткен «толыҗ адам» болуға баулу җажет. Ал бҧл процессте кҿркем сҿз 

ҿнері, ҽдеби шығармалардың, оның ішінде Дулат Исабековтың парасат-пайымы мол кҿркем туынды-

ларының маңызы айрыҗша зор. Сонымен ҽдебиет сабағында Дулат Исабеков шығармаларын интербел-

сенді ҽдістермен оҗыту студенттің еркін ойлануына, аҗыл-ойын дамыуға, шығармашылыҗ белсенділігін 

арттыруға, ҧжымдыҗ іс-ҽрекетке, тіл байлығын жетілдіруге,жан-жаҗты ізденушілігін арттыруға жағдай 

жасайды. Ал оҗытушы тҥрлі ҽдістерді пайдалану арҗылы сабаҗтың мҽнін терең ашу, аудиторияны толыҗ 

җамту, ҽр студенттің білім деңгейін аныҗтау, оларды ізденіске,шығармашылыҗҗа, ҿз бетінше жҧмыс 

істеуге шаҗыру жҽне барлығын бағалау мҥмкіндіктеріне ие болады.  
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ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЕ  АСПЕКТЫ  ПЕРЕВОДА  СОВРЕМЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
АБСУРДА США 

 

Аннотация 

В статье рассматриваютсялингвокреативные аспекты перевода современной литературы абсурда 

США. Понятие «языковая креативность» активно используются в англоязычном научном дискурсе, 

возможно и поэтому получает широкое распространение в русской научной литературе. Перевод  - сам по 

себе сложный речемыслительный процесс, требующий тщательного анализа, поиска соответствующих 

языковых единиц, подбора наиболее подходящего эквивалента слова и словосочетаний. Американская 

литература абсурда, как художественный текст, представляет для переводчиков особую трудность 

именно вследствие расхождений культурных и речевых традиций носителей исходного языка и 

переводного языка. Для того чтобы переодолеть эти трудности лингвокреативностьиграет весьма важную 

роль в современное время. Это остроумие в выборе слова, благодаря которому становятся возможны 

различные языковые трюки и простые мысли приобретают совершенно иной вид. 

Ключевые слова: лингвистическая креативность, креативность, язык, перевод, художественный 

текст, литература абсурда.  
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LINGUOCREATIVE ASPECTS OF TRANSLATION OF MODERN ABSURD LITERATURE  

OF THE USA  

 

Abstract 

The article discusses linguocreative aspects of translation of modern absurd literature of the USA. The 

concept of ―linguistic creativity‖ is actively used in English-language scientific discourse, and therefore it is 

widely spread in Russian scientific literature too. Translation is a complex speech-thinking process, requiring 

careful analysis, searching for the appropriate language units, selecting the most appropriate equivalent of a word 

and word combinations. American absurd literature, as a literary text, presents a special difficulty for translators 

because of discrepancies between cultural and speech traditions of speakers of Source language and Target 

language. In order to overcome these difficulties, linguistic creativity plays a very important role in modern times. 

This is a wit of choosing a word, due to which various language tricks become possible and simple thoughts take 

on a completely different look. 

Keywords: linguistic creativity, creativity, language, translation, literary text, literature of absurd. 
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АҚШ ЗАМАНАУИ АБСУРД ӘДЕБИЕТІН АУДАРУДЫҢ ЛИНГВОЖАСАМПАЗ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Аңдатпа 

Маҗалада АҖШ заманауи абсурд ҽдебиетін аударудың лингвожасампаз аспектілері җарастырылады. 

«Тілдік жасампаздыҗ» термині ағылшын тілді ғылыми дискурста белсенді тҥрде җолданылып жҥр, 

сондыҗтан да болар, орыс тілді ғылыми ҽдебиеттерде де кеңінен пайдаланыла бастады. Аударма – ҿз 

кезегінде жан-жаҗты талдауды, сҽйкес тілдік бірліктерді іздестіруді, сҿздер мен сҿз тіркестеріне дҽлме-

дҽл келетін эквиваленттерді  җажет ететін кҥрделі тілдік ойлау ҥрдісі. Американдыҗ абсурд ҽдебиеті, 

кҿркем ҽдебиет шығармасы ретінде, аудармашылар ҥшін біраз җиындыҗтар туғызады. Яғни ол җиын-

дыҗтар тҥпнҧсҗа тілі мен аударма тілі арасындағы мҽдени жҽне тілдік дҽстҥрлердің ажырауында болып 

табылады. Бҧл җиындыҗтарды жеңу ҥшін лингвожасампаздыҗ җазіргі таңда маңызды рҿл атҗарады. Ол 

сҿз таңдаудағы ой ҧшҗырлығы тҥрлі тілдік ҽдістерге мҥмкіндік беріп, жай ойларға мҥлдем басҗа кҿрініс 

табуға тҥрткі болады.  

Кілт сӛздер: лингвистикалыҗ жасампаздыҗ, жасампаздыҗ, тіл, аударма, кҿркем ҽдебиет мҽтіні, 

абсурд ҽдебиеті. 

 

Введение. В настоящее время одной из самых труднодостижимых целей обучения переводу является 

развитие у студентов навыков межкультурной коммуникации, критического мышления, творчества, 

креативности, готовности к проблемной ситуации. Это значимое понятие, характеризующее условия 

перехода к новым формам мышления как лингвокреативное, в профессиональной деятельности, 

предлагающей самостоятельность, инициативность, уверенность в общении и владении всеми возмож-

ностями иноязычного мышления. Такие характеристики означают актуализацию в процессе иноязычного 

обучения необходимого уровня интеллектуально – личностного потенциала, развитие которого является 

предпосылкой становления переводчика как субъекта межкультурной коммуникации. Профессиональная 

подготовка переводчика, базируемая на современных воззрениях теории познания, квалифицирует его не 

столько, как «посрединка в межъязыковом общении», сколько «субъекта межкультурной коммуникации», 

своеобразного «транслятора» национально-культурной и ментальной идентичности соизучаемых 

сообществ, способного к отражению этих специфических характеристик в стереотипах коммуникативного 

поведения и нормах речевого взаимодейтсвия, владение которыми так необходимо для переводчика в 

современной интерпретации его предназначения и оценки квалификационного уровня готовности к своей 

профессии. Это обуславливает кардинальный пересмотр основ профессиональной подоготовки переводчика 

и более углубленное изучение лингвокреативных аспектов перевода.  

Для обозначения новых понятий или каких-либо отношений между ними язык прибегает к новым 

творениям фонем, к поискам еще не использованных комбинаций слов и элементов слов. Языковые знаки 

подвергаются различного рода преобразованиям, модификациям и всякого рода переосмыслениям. Такое 

движение мысли в неизвестное или уровень комбинирования слов на иностранном языке непосред-

ственно связано с активацией умственной деятельности, ростом интенсивности творческого мыслитель-

ного поиска и преодоления ярко выраженной пассивности мышления. Этап взаимозамещения и 

комбинации слов неизбежно влияет на общее видение картины мира и к изменению угла зрения на 

окружающий мир, личность оперирует на бессознательном уровне лексическими формами, в результате 

чего происходит неосознанное обобщение этих форм и формирование «языкового чутья» к внутренней 

структуре языка.  

Термин «лингвокреативность» или «лингвистическая креативность» в русском языке является 

заимствованным из английского языка «linguisticcreativity». Данный термин из латыни обозначает 

«lingua» - язык и «creatio» - созидание. В англоязычном научном дискурсе понятия «linguisticcreativity» 

активно используются, возможно и поэтому получает широкое распространение в русской научной 

литературе. Естественно существует множество словарей и согласно множество переводов и определений 

данным терминам. Где-то «linguistic» переводится как «языковая», «словесная» или «вербальная», а  

«creativity» на раяду с понятием «креативность» может также применяться как «творчество».  

Согласно, философскому энциклопедическому словарю, креативность – это «способность творить, 

способность к творческим актам, которые ведут к новому необычному видению проблемы или ситуации. 
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Творческие способности могут проявлятся в мышлении индивидов, в их трудовой деятельности, в 

созданных ими произведениях искусства и иных продуктах мaтериальной и духовной культуры» [1, 545].  

С точки зрения Е.П.Ильина, креативность – это общая способность к творчеству, способность 

«порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем 

мышления» [2, 157]; или, другими словами, способность к «преобразованию информации при отказе от 

стереотипных способов мышления» [3, 304]. 

Методика. Перевод  – сам по себе сложный речемыслительный процесс, требующий тщательного 

анализа, поиска соответствующих языковых единиц, подбора наиболее подходящего эквивалента слова и 

словосочетаний. Цель статьи – попытка показать какую трудность перевод современной американской 

литературы абсурда представляет для переводчиков, а именно, в ходе расхождений культурных и 

речевых представлений между разными языками. В данном случае лингвокреативность занимает весомое 

место в переводе жанра абсурда, так как, абсурд требует остроумия в подборе слов, умения и навыков в 

использовании переводческих трансформаций. Для этого были использованы следующие методы 

анализа: контекстуальный, сравнительный, компонентный. 

Результаты. Со временем понятие креативности эволюционирует и развивается сохраняя и 

приумножая достигнутые значительные результаты в научном познании стоящих за ними феноменов, и 

продолжают находится в настоящее время в фокусе повышенного внимания со стороны специалистов в 

самых разных научных областях. На уровне междисциплинарного изучения можно привести разные 

трактовки данному термину. 

 

Таблица 1. Креативность в ракурсе междисциплинарного изучения 

 
В философии В психологии В семиотике В культурологии В социологии 

Способность 

сделать или 

каким-либо иным 

способом 

осуществить 

нечто новое: 

новое решение 

проблемы, новый 

метод или 

инструмент, 

новое 

произведение 

искусства.  

Уровень творческой 

одаренности, 

способности к 

творчеству, 

составляющий 

относительно 

устойчивую 

характеристику 

личности. 

Исследования 

процесса 

порождения знаков 

самой разной (как 

вербальной, так и 

невербальной) 

природы, 

побудительной 

силой в котором 

служит процесс 

познания.  

Изучения процессов 

создания 

(зарождения, 

существования, 

развития и т.д.) 

культуры в самых 

разных аспектах ее 

рассмотрения. 

Изучения процессов 

формирования и 

динамики изменения 

общества в рамках 

новых тенденций и 

векторов его 

современного 

развития, 

возникновения в связи 

с последними 

определенных 

социальных 

отнощений, 

социального 

становления личности 

в новых 

цивилизационных 

условиях и его 

особенностей, 

формирования и 

реализации 

творческих ресурсов 

человеческого 

общества.  

 

Весомый вклад в разработку философской проблематики по креативной деятельности человека 

вносят представители самых разных философских направлений или течений, таких как Г.С. Батищев, 

А.Бергсон, Н.А. Бердяев, Г.В.Ф. Гегель, И.В. Гете, Дж.Дьюи,  И.Кант, и многие другие.  

В психологии в изучении креативности особое положение занимают научные труды таких ученых, 

как А.Адлер, Б.Г. Ананьев, Ф.Баррон, Л.С. Выгостий, Ж.Делез, В.Н. Дружинин, Е.П. Ильин, Ж.Лакан, 

Р.Стернберг, З.Фрейд и многие другие. 

Обсуждение. Если сравнивать исследования психологии и философии по изучению креативности, то 

вполне очевидно, что они отличаются. Психология творчества исследует процесс, психологический 

механизм протекания акта творчества, а также психические закономерности и «механизм» творческого 
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процесса и креативности. В то время как философия рассматривает прежде всего вопрос о сущности 

творчества, об онтологическом смысле акта творчества, который по-разному ставился в разные 

исторические эпохи  [4, 349].  Однако нельзя отрицать тот факт, что область взаимных научных интересов 

философии и психологии все-таки существует. Это проблема личности – творца или «креатора», 

«креатива», личностного начала в разного рода креативных или творческих процессах и личностного 

потенциала в креативной или творческой деятельности.  

Е.Г. Соколов считает креативность одной из наиболее важных характеристик субъекта культуры и 

определяет ее как «умение производить «культурный продукт», не уничтожая великие ценности 

прошлого, но, напротив, используя их в своих действиях» [4, 88]. 

Согласно А.В. Харламову, «в культурологическом аспекте креативность следует  рассматривать не 

столько как способность к формированию инноваций, сколько как механизм, позволяющий возникшим 

инновациям «встраиваться» в культуру, адаптироваться к ее условиям, обрести в ней свое место и быть 

транслированным во времени и пространстве  [5, 57]. 

Как указывает, в частности, Р.Флорида, «поскольку креативность – это движущая сила 

экономического развития, креативный класс к настоящему времени занял доминирующее положение». 

Отличительная особенность креативного класса состоит в том, что, «его представители заняты работой, 

главная функция которой – ―создание значимых новых форм‖»  [6, 85]. 

Термин «креативный» оказывается в одном терминологическом ряду со словами «новый», 

«хороший», «творческий», «необычный», «модный», «необычный», «изысканный», «инновационный», 

«эксклюзивный», «созидательный», «новаторский».В центре внимания ученых оказываются языковые и 

речевые инновации, творчество, языковая рефлексия, языковые технологии, связанные с преобразова-

нием формы и смыслов единиц языка, формирующие образность и выразительность речи и текста.  

Языковая креативность, речевые инновации играют важную роль не только для писателей, 

лингвистов, журналистов, языковедов и т.д., но и для представителей переводческой деятельности. На 

самом деле переводчик – это не только медиатор, посредник, которого не должно быть видно или 

слышно, как это принято говорить. Переводчик – это создатель, он, усваивая все речемыслительные 

процессы, на ряду с этим думает над каждым словом, словосочетанием, подбирая, создавая, колдуя над 

ним. Однако, он не должен отходить от смысла самого произведения, сохраняя замысел автора. То есть, 

есть определенные рамки, за которые он не должен выходить. Вот и есть суть настоящего переводчика. 

Это всего лишь одна сторона перевода, а как же насчет перевода разных жанров, как например 

литературы абсурда? 

Абсурд – как само слово говорит сам за себя, это что-то нелепое, странное, чудное. Понять и принять 

литературу абсурда не так-то просто, не говоря уже о его переводе. Чтобы быть писателем-абсурдистом, 

художником-абсурдистом или переводчиком-абсурдистом, надо быть на шаг ближе к креативности, 

инновации, эксклюзивности, искусству. В тяжелые времена, категорию абсурда использовали как черный 

юмор чтобы выразить то, о чем нельзя было говорить или даже писать в открытую. Для примера 

современной литературы абсурда США возьмем роман Джозефа Хеллера «Catch-22» и его переводы, 

сделанные в разные временные пространства и различными переводчиками. «Catch-22» был написан в 

1955 году, его первый перевод под названием «Уловка-22» был сделан М.Виленским и В.Титовой в 1967 

году, а второй перевод под названием «Поправка-22» был совершен А.Кистяковским в 2015 году. 

Прошло полвека со времени первой публикации и перевода романа на русский язык. Не удивительно что 

существует большая разница между двумя переводами. Эта разница чувствуется в стиле автора, во 

времени, в отношении к происходящему, в подборе слов и словосочетаний, в использовании перевод-

ческих трансформации и стилистических приемов, которых можно увидеть в нижеследующих примерах. 

Не вооруженным глазом можно заметить разные переводы названия романа. У М.Виленского и 

В.Титовой он звучит как «Уловка-22», а у А.Кистяковского как «Поправка-22». Власть имущие творят 

произвол и самоуправство, извращая законы, как им удобно, а простой беззащитный человек вынужден 

подчиняться. Это неписанный закон капиталистических джунглей. Отсюда и название романа - «Уловка-

22». А название «Поправка -22», более современная версия предложенный А.Кистяковским. Одним из 

героев романа является CaptainBlack, который в более позднем переводе, то есть в переводе 

А.Кистяковского звучит как Капитан Гнус, хотя в более раннем переводе он переведен как Капитан Блэк. 

Имя является «говорящим», он полностью выражает характеристику персонажа, несет в себе дополни-

тельную информацию, эмоциональную окраску. По нашему мнению, это и есть языковая креативность, 

где переводчик не просто  очень хорошо справляется со своей задачей, но и придает переводу какой-то 

шарм, красочность, необычность.  
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Заключение.Таким образом, лингвокреативность – это разновидность креативности которая связана 

с языковой способностью, имеет отношение к речемыслительной деятельности человека, его 

возможности создавать языковые знаки, совокупно образующие тот или иной язык, языковую систему, и 

продуцировать речевые произведения различных уровней структурно-содержательной сложности. Это 

новый подход  который широко используется в современной художественной литературе, и особенно 

важен в переводе текстов данного жанра. Ведьхудожественные текстыобладают такими чертами, как 

ироничность и интертекстуальность, высокая степень эмоционально-экспрессивной окрашенности, 

образность языкового ряда, жанровая оригинальность, что делает их привлекательными для анализа. 

Сложность переводческой деятельности в ее межсемиотическом плане обусловлена в первую 

очередь, тем, что в процессе перевода необходимо передать всю этнокультурологическую и социо-

мировоззренческую самобытность оригинала, сведя до минимума возможность проявления энтропии и 

помех, так как переводчик как «субъект межкультурной коммуникации» в межъязыковом взаимодей-

ствии с учетом лингвокультурологических расхождений в контактирующих при переводе языков, 

призван преодолевать лингвоэтнические барьеры, возникающие в ходе обеспечиваемого им процесса 

межкультурной коммуникации  [7, 127]. 

Перевод литературы абсурда, как художетсвенный текст, является одним из новейших 

направленийна сегодняшний день. В наши дни абсурд, будучи метафорой бессмысленности суще-

ствования, предполагает наличие множества смыслов. Прежде всего потому, что принципы организации 

культуры и искусства, базирующиеся на абсурде, осознаются ныне как некая мировоззренчески-

эстетическая модель, которая всякий раз актуализируется в культуре в кризисные, переломные периоды 

ее развития. Абсурд, не отвергая иных возможностей художественно-мировоззренческих сдвигов в 

культуре, построенных на сугубо рациональной модели, несет с собой не столько «позитивные» 

изменения, сколько более объемный и многозначный взгляд на мир, некую примиряющую 

надисторичность. 

Перевод  – сам по себе сложный речемыслительный процесс, требующий тщательного анализа, 

поиска соответствующих языковых единиц, подбора наиболее подходящего эквивалента слова и 

словосочетаний. Которые в свою очередь красиво сочетались с жанром, смыслом и намерением 

автора.Перевод литературы абсурда является одним из сложнейших видов перевода художественной 

литературы. Так как литературу абсурда не все поймут с первого прочтения, он требует глубокого 

понимания, хотя и кажется легким и непринужденным. Соответственно для перевода абсурда, языковая 

креативность или лингвокреативность играет особо важную роль.  

При этом верным представляется замечание В.И. Карасика о том, что высокая степень языковой 

креативности наблюдается не только на высококультурном уровне писателей, журналистов, учителей, но 

и в языковой игре нестандартных языковых личностей на низовом уровне культуры [8, 13]. Словотвор-

чество позволяет языковой личности почувствовать себя свободной в отношении используемого 

языкового материала. Но в то же время эта свобода относительна и ограничивается как общими 

составляющими коммуникативной ситуации (формой коммуникации, участниками коммуникации, 

целями коммуникации и пр.), так и факторами более частного порядка: коммуникативной интенцией 

автора произведения.   

Американская литература абсурда, как художественный текст, представляет для переводчиков 

особую трудность именно вследствие расхождений культурных и речевых традиций носителей исходного 

языка и переводного языка. Здесь необходимо подчеркнуть уникальность литературы абсурда. Для 

литературы абсурда характерны наличие игры слов, юмористическое содержание, фантастические 

образы, неологизмы, отсутствие логики и т.п. По нашему пониманию лингвокреативность – это 

остроумие в выборе слова, благодаря которому становятся возможны различные языковые трюки и 

простые мысли приобретают совершенно иной вид.  
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Аңдатпа 

Алдымен орыс тіліне аударылып, сосын җазаҗ тіліне аударылғанда фильмдегі сҿздердің мағынасы 

недҽуір ҿзгерістерге ҧшырап бастапҗы мағынасын жоғалтуы мҥмкін. Бҧл ҿз кезегінде фильмнің 

кҿркемдік дҽрежесіне нҧҗсан келтіретіні сҿзсіз. Ондай жағдайда фильмді шығару барысында җаржы 

жҧмсаған, немесе осы фильм ҥшін еңбек еткен шығармашылыҗ топтың да, ҽкімшілік топтың да наразы-

лығына негіз бар. Ағылшын немесе басҗа тілдегі фильмдерді аударғанда Ресейлік киногерлер сҿзбе-сҿз 

аудармаға емес кҿп жағдайда оның мағынасына жҥгінеді. Біздің җазаҗ аудармашылары да ағылшын 

тілінен аударғанда осы тҽсілді пайдаланғандары жҿн болар еді. Біздің мемлекетіміздің ҽлемдік тілдердің 

ішінен даралап ағылшын тілін жаппай меңгеруге ден җойып отыруының да басты себебі осында. Ҿйткені 

киноиндустрия саласында ағылшын тіліндегі фильмдердің орны озыҗ екені бҽрімізге белгілі. Сондыҗтан 

да киноны тамашалаушы җакымды адастырмай, сол фильмнің айтар ойын, берер рухани җҧндылығын 

толығымен ҿз тілімізде жеткізу аудармашылар ҥшін жауапты міндет. Ҽсіресе фильмнің атауын аудар-

ғанда аса ыждахатты болғандары дҧрыс. Ҿйткені бір жарым-екі сағат кҿлеміндегі кҿркем фильмнің 

немесе бірнеше бҿлімдерден тҧратын сериялдардың негізгі мағынасының тҥйінделер тҧсы фильмнің 

атауында. Ол тек җана фильмнің мҽн-мағынасын жеткізу ҥшін емес, оған деген кҿрермен ыҗыласын арт-

тырушы негізгі җҧрал. Біз бҧл саламен арнайы айналысҗан маман емеспіз. Біраҗ кҿрермен ретінде 

кҿңіліміз толмаған кейбір фильмдердің атауларына тоҗталып, ол туралы ҿз ойымызды айта кетуді жҿн 

санадыҗ. 

Кілт сӛздер: җайта оралған 17 жас, Георгий Ромеоның ҿлілер мекені, жоғалғандар, 100 ару, 

мҧҗталмас рух, ҿлімді жеңген, ҿлім шеңбері, җатерлі кҥрес. 
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PECULIARITIES OF FILM DISCOURSE TRANSLATION 

 

Abstract 

Translation of movie titles is a very important branch of translation in our time. Most of the novelties are 

translated into Kazakh. Quite often, it is impossible to literally or literally translate a name without losing brevity, 

capacity or meaning. The title reflects the general tendencies of transfers and often differs by various substitutions 

and changes. The title is a way to give the viewer the opportunity at first glance to find out whether to watch this 

movie. Based on this, the title should be characterized by the accuracy of the expression of the meaning of the 

film, that is, the clarity and simplicity of the form - it should be clear to any reader. Attracting the attention of 

viewers, any movie title should be easily perceived, read without difficulty. The author chose the most interesting 

ones for research from a variety of film titles and learned that the names of famous films can be examples of 
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translator's mistakes or, on the contrary, can be real works of translator's art. the author also presented some 

possible versions of all movie titles and compared them with their originals. 

Keywords: 17 again, George Romeo‘s land of the dead, die hard, 100 girls, the ring, lost, fair game. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КИНОДИСКУРСА  

 

Аннотация 

Перевод названий фильмов является очень важной отраслью перевода в наше время. Большинство 

новинок переведены на казахский язык. Довольно часто невозможно буквально или буквально перевести 

имя, не теряя краткости, возможностей или смысла. Название отражает общие тенденции переводов и 

часто отличается различными заменами и изменениями. Название – это способ дать зрителю возможность 

с первого взгляда узнать, стоит ли смотреть этот фильм. Исходя из этого, название должно характеризо-

ваться точностью выражения смысла фильма, то есть четкостью и простотой формы – это должно быть 

понятно любому читателю. Привлекая внимание зрителей, любой заголовок фильма должен быть легко 

воспринят, прочитан без труда. Автор выбрал наиболее интересные для исследования из множества 

названий фильмов и узнал, что названия известных фильмов могут быть примерами ошибок переводчика 

или, наоборот, могут быть настоящими произведениями искусства переводчика. Автор также представил 

несколько возможных версий всех названий фильмов и сравнил их с оригиналами. 

Ключевые слова: Папе снова 17, Земля мертвых Георгия Ромео, Остаться в живых, 100 девчонок и 

одна в лифте, Звонок, Крепкий орешек, Игра без правил. 

                                                             

Кіріспе. Адамдар, халыҗтар, ҧлттар арасындағы ҽлеуметтік, экономикалыҗ, рухани, ғылыми, мҽдени 

җарым-җатынастың алмасу, айырбастау, ел танудың җҧралы болған аударманың кҿркем кино ҽлемінде де 

алатын орны айрыҗша.  

Кҿркем фильм кеңістік пен уаҗытты жеңуге мумкіндік беріп, елдер мен халыҗтарды бір-біріне 

жаҗындатып җана җоймай,сондай-аҗ кҿркем шығармашылыҗтың бірінші жаппай аудиовизуалды тҥріне 

айналды. 

 Кез келген кинофильм шетелде шығармашылыҗ жҽне коммерциялыҗ жетістікке жетуі ҥшін сапалы 

аударманы җажет ететіні айҗын. Җазіргі таңда кҿптеген шетел ҿнімдері җазаҗ тіліне аударылып экран 

беттерінде жарыҗҗа шығып жатыр. Алайда, бҥгінгі кинематографымыз бен телеарна саласында шетелдік 

кҿркем кино ҿнімдерін җазаҗ тіліне аудару мҽселесі арнайы ғылыми тҥрде толыҗ зерттелмегендіктен, 

җазіргі таңда тың таҗырыпҗа айналып отыр. Ҽрине, җазаҗ киносы аударма ҿнерінде біраз жетістіктерге 

жеткендігін жоҗҗа шығара алмаймыз. Кҿптеген білгір, сҿзге шешен мамандардың арҗасында ҽлемге 

танымал ғажайып туындылар җазаҗ тілінде сҿйлеп жатыр. Дегенмен, кинофильмдерді аудару барысында 

кейіпкерлер җазаҗ тілінде біркелкі тонмен, бірсарындылыҗпен сҿйлегені оҗиғаның эмоциональды ҿңін 

бҧзып,  жағымсыз ҽсер җалдыру мҽселесі бір болса, екінші жағынан, кейбір аудармалар кҿрермендерді 

негізге алмай дҽлме-дҽл аударылып, статистикалыҗ нормаларды бҧзып, җазаҗ җауымының җҧлағына оғаш 

естіледі. 

Фильмдерді ағылшын тілінен тікелей җазаҗ тіліне аудару несімен маңызды? 

Алдымен орыс тіліне аударылып, сосын җазаҗ тіліне аударылғанда фильмдегі сҿздердің мағынасы 

недҽуір ҿзгерістерге ҧшырап бастапҗы мағынасын жоғалтуы мҥмкін. Бҧл ҿз кезегінде фильмнің кҿркемдік 

дҽрежесіне нҧҗсан келтіретіні сҿзсіз. Ондай жағдайда фильмді шығару барысында җаржы жҧмсаған, немесе 

осы фильм ҥшін еңбек еткен шығармашылыҗ топтың да, ҽкімшілік топтың да наразылығына негіз бар. 

Ағылшын немесе басҗа тілдегі фильмдерді аударғанда Ресейлік киногерлер сҿзбе-сҿз аудармаға емес 

кҿп жағдайда оның мағынасына жҥгінеді. Біздің җазаҗ аудармашылары да ағылшын тілінен аударғанда осы 

тҽсілді пайдаланғандары жҿн болар еді. Біздің мемлекетіміздің ҽлемдік тілдердің ішінен даралап ағылшын 

тілін жаппай меңгеруге ден җойып отыруының да басты себебі осында. Ҿйткені киноиндустрия саласында 

ағылшын тіліндегі фильмдердің орны озыҗ екені бҽрімізге белгілі. Сондыҗтан да киноны тамашалаушы 

җакымды адастырмай, сол фильмнің айтар ойын, берер рухани җҧндылығын толығымен ҿз тілімізде жеткізу 

аудармашылар ҥшін жауапты міндет. Ҽсіресе фильмнің атауын аударғанда аса ыждахатты болғандары 

дҧрыс. Ҿйткені бір жарым-екі сағат кҿлеміндегі кҿркем фильмнің немесе бірнеше бҿлімдерден тҧратын 
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сериялдардың негізгі мағынасының тҥйінделер тҧсы фильмнің атауында. Ол тек җана фильмнің мҽн-

мағынасын жеткізу ҥшін емес, оған деген кҿрермен ыҗыласын арттырушы негізгі җҧрал. 

Әдістеме. Біз бҧл саламен арнайы айналысҗан маман емеспіз. Біраҗ кҿрермен ретінде кҿңіліміз 

толмаған кейбір фильмдердің атауларына (тоҗталып, ол туралы ҿз ойымызды айта кетуді жҿн санадыҗ: 

 «17 Again» – «Папе снова 17». Җазаҗ тілінде «Җайта оралған 17 жас» десек ҧтымды болар еді.   

«George Romeo's land of the dead» – «Земля мертвых». Бҧл жерде орыс тіліндегі аудармада кейіпкер-

дің есімі алынып тасталған. Оны осы кҥйінде орысшадан җазаҗ тіліне аудара салу фильмге де, фильмнің 

атауына да нҧҗсан келтіреді. Бізге оны «Георгий Ромеоның ҿлі мекені» деп аударсаҗ ҧтымды болар еді.   

«Lost» – «Остаться в живых». Бҧл атауды ағылшын тілінен «Жоғалғандар» деп ҿз мағынасында 

аудару ҽлдеҗайда ҧтымды. 

"Die Hard" – "Крепкий орешек". Осы фильмді орысша мағынасына җарап аудара салсаҗ «Җатты 

жаңғаҗ» болатыны белгілі. Ҿкініштісі солай аударылып та жҥр. Ал оның тереңірек мағынасына ҥңілсек, 

басты кейіпкердің җайсарлығы мен ҿліспей беріспейтін кҥрескерлігі туралы айтылып тҧр емес пе? 

Ендеше «Мҧҗалмас рух», «Ҿлімді жеңген...» деген атау фильмге деген җызығушылыҗты да, фильм 

мағынасын да аша тҥсер еді.  

"100 girls" - "100 девчонок и одна в лифте". Сонда орыс тіліндегі аудармадағы бір җыз тағы җайдан 

пайда болған? Мҥмкін аудармашы ҥшін бҧл аударманың бір мағынасы болса болған шығар, біраҗ фильм 

барысында біз мҧның еш җажеттілігін ҧҗпадыҗ. Сондыҗтан җазаҗ тіліне «100 ару» деп аударған болар едік.  

 "The Ring" – "Звонок". Җорҗынышты фильм жанры. Егерде сол кҥйінде орысшадан җазаҗ тіліне 

аудара салсаҗ җателікті җайталап җана җоймаймыз, керісінше җателікке җателік җосамыз. Бҧл фильмдегі 

негізгі ой ҿлім җыспағы емес пе? Ендеше җазаҗ тіліндегі фильмнің атауы «Ҿлім шеңбері». 

"Fairgame" – "Игра без правил". Триллер жанры. Негізі фильмнің басты кейіпкері адалдыҗҗа ҧмты-

лып. Сол ҥшін жапа шеккен, азап тартҗан адам. Сондыҗтан орыс тіліне осылай аударылғаны да тҥсінікті. 

Адамзатҗа җауіп тҿндіріп отырған аса җауіпті оҗиғаларды ойынға айналдырып отырған җатігез жандармен 

җай кҥрес те җатерлі. Сондыҗтан бҧл фильмнің җазаҗша атауы «Җатерлі кҥрес» болғаны дҧрсыс дер едік.    

Ҽрине бҧл фильмдерді мысалға алып, ҿз ойымызды ортаға салғандағы  маҗсатымыз җандай фильмді 

аударғанда да оның атауына аса мҽн беру керектігін тҥсіндіргіміз келген еді. Сонымен бір тілден бір тілге 

бірнеше рет аударылған шығарма ҿз мағынасын да, маңызын да ҽлсіретеді. Җалай болғанда да тҥпнҧсҗа-

дан аударуға җол жеткізу басты маҗсат. 

Кино мҽтінінің лексикасы кҥнделікті ҿмірде җолданылатын тіл, идиома, архаизм, вульгаризм, 

диалектизмдерге жаҗын [1, 6-8]. Кино аудармашысы ҥшін кино мҽтінінің кҿркемдігін тҿмендетпеу, автор 

ойын дҽл жеткізу, диалогтар сапасын, сҿз ерекшелігін, стилін саҗтау, сол дҽуірдің ҿзіндік сипатын жеткізу 

оңай шаруа емес. Кино аудармасындағы басты җиындыҗтың бірі фильмдегі персонаждар аударма тілімен 

сҿйлемейді. Сондыҗтан аудармашы тек мҽтінге ғана емес, бейнекҿрініске, ондағы айтылған ҽрбір сҿз 

артикуляциясына, кейіпкердің іс-җимылдарына мҽн беріп, сҿздер мен сҿйлемдердің дҽл немесе мағына-

лыҗ, балама аудармаларын табуы җажет. Ал балама табу аудармашының шығармашылыҗ шеберлігіне, сҿз 

табу жҥйесіне, сҿздік җорының байлығына байланысты [2,59]. 

 Ҥйіңіздегі кҿк жҽшіктен аптасына неше рет кино кҿресіз? Ҽйтеуір отандыҗ телеарналардың 

біреуіндегі ҧнағанын җарайсыз ғой. Сол фильмдердің дубляжы кҿңіліңізден шыға ма? Жалпы дубляжы, 

дыбысталуы туралы білетініңіз бар ма? 

 Җазаҗша дубляждалған фильмдерге җарағанда җазаҗша телебағдарламалардың рейтингі жоғары 

болғандыҗтан кҿбіне фильмдерді орыс тіліне аударады. Сондыҗтан җазаҗша аз, оған сҧраныс та аз. Рас 

җой, җазаҗша дубляждалған фильм кҿргенше, җазаҗша бағдарлама кҿрген җызығыраҗ сияҗты. Ҽлі җазаҗша 

аудармаларға сенбегендіктен бе, білмейміз… 

 Біз кҿбінде киноны орыс тілінен аударамыз, аударма саласындағы җателіктердің басым кҿпшілігі де 

содан болады. Мысалы, тҥріктің киносын орысшаға аудардыҗ. «Ассаламуалейкҥм» дегенді орысшада  

«Здраствуйте» деп аударған, ал оны орысшадан җазаҗшаға аударғандар «Сҽлеметсіз бе» җылып жіберген. 

Міне җателік җайда жатыр. Бҧның барлығы тҥпкі мағынасымен бастапҗы ана тілінен аудармағанның 

салдары. Сондыҗтан біздің айтарымыз, ҽр киноны мҥмкіндігінше оның тҥпнҧсҗа тілінен аударуға кҥш 

салғанымыз жҿн.  

  Җазаҗстан Республикасының «Мҽдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоҗсандағы N 207 Заңына 

бірҗатар толыҗтырулар енгізілді. Осы заңның "Фильмдерді прокаттау тіліне җатысты 28-4 бабында былай 

деп жазылған: 

1. Җазаҗстан Республикасының аумағында барлыҗ фильмді прокаттау җазаҗ тілінде жҽне басҗа да 

тілдерде жҥзеге асырылады. 
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2. Ҧлттыҗ фильмдерді прокаттау җазаҗ тілінде жҽне җажеттігіне җарай басҗа да тілдерде жҥзеге 

асырылуға тиіс. 

3. Шетел телеарналарынан ретрансляцияланған фильмдерді җоспағанда, прокаттау маҗсатында 

Җазаҗстан Республикасының аумағына ҽкелiнетiн (жеткiзiлетiн) барлыҗ фильмдерге 2012 жылғы 1 

җаңтардан бастап җазаҗ тiлiнде дубляж жасалуға тиiс. 

 Одан беріде не ҿзгерді? Бҧл заң  кҥшіне енбей тҧрып, 2011 жылы Җазаҗстан кинонарығына                  

АҖШ-тың «Cars 2» атты мультфильмі кірген болатын. Біздің тілге «Кҿліктер 2» деп аударылды. 

Мультфильмнің ҽлем бойынша 39-шы дубляж тілі бізге тиесілі. Дҽл сол жылы Җазаҗстан Республикасы 

ҿз Тҽуелсіздігінің 20 жылдығын атап ҿтіп жатҗан. «Болашаҗ» Җауымдастығы, «Меломан» компаниясы 

жҽне «Алтын Җыран» халыҗаралыҗ җайырымдылыҗ җоры бҧны бізге осы мерекеге сый ретінде тарту 

еткен болатын. 

«Жаңа ҿрмекші адам» фильмінің кинотеатрларда жҥре бастағанына да кҿп уаҗыт бола җойған жоҗ. 

Ҽзірге «ҿрмекші адам» тҿңірегінде айтылып жатҗан пікірлер жаман емес. Ғаламтор бетіндегі пікірлер де 

сан алуан. Кейбіреулер фильмнің сапалы тҥсірілгенін айтып жатса, енді біреулер фильмнің җазаҗ тіліндегі 

нҧсҗасының сапалы екендігін айтады.   

Сонымен, кҿптен кҥткен екінші "Жаңа Ҿрмекші-адам" да Җазаҗстанға жетті.   

Нәтиже. Аударма тікелей ағылшын тілінен жасалды дегенге сену җиындау. Ҽйтпесе атауы неге 

орысшадан аударылған: "Высокое напряжение" - "Кернеген җуат"? Тҥпнҧсҗадан толығымен аударылса, 

жай ғана "Жаңа Ҿрмекші-адам 2" болар еді ғой?! Ҽлде біз бҧл жерде бірдеңені жете тҥсінбей отырмыз ба? 

Җате тҧстары: 

Питер ҥлкендерге "СЕН" деп сҿйлейді. 

Тҽржімада эмоция аздау. 

Җалжыңдар җазаҗ аудиториясына "тҽндеу" емес. 

Җай дҽуірді алсаҗ та, аударма мҽселесі ҿзекті таҗырып болған. Ел мен елді, тілдер мен тілді, мҽде-

ниеттер мен мҽдениеттерді байланыстыратын аударма саласы туралы Пушкиннің айтҗан классикалыҗ 

аныҗтамасынан артыҗ жеткізе алмасымыз хаҗ: «Аудармашылар – мҽдениетті бір елден екінші елге 

тасымалдап жеткізетін почта аттары» [3, 45]. 

Ең басты җиындыҗ – ҿзге тілде шыҗҗан, мҽдениеті, менталитеті басҗа фильмді ҿзіміздің җазаҗ тілді 

кҿрерменге ыңғайлау. Ҿйткені супер җаһарман, батырлар, олардың тіршілігі, балалары мен ҽкелерінің 

сҿйлесуі, жауыздардың ҿзін-ҿзі ҧстауы – барлығын біздің кҿрерменге лайыҗты, тҥсінікті тілмен жеткізу 

керек. Мҽтінді җатты ҿзгертуге де болмайды.   

Біздің кинотеатрларға арналып жасалған кҽсіби дубляждың кемшілігі – кҿрермен тарапынан 

җызығушылыҗ жоҗ. Ҿзіміздің җазаҗ тіліміздегі фильмдерді тамашалауға кҿп адам келмейді. Есесіне, 

орысша дыбысталған фильмдердің -премьерасына келетіндердің җарасы кҿп. Бҧл не? Ҿз тілімізге сенбеу 

ме, ҽлде менсінбеу ме? Ең басты кемшілік осы. 

«Гараж» сатиралыҗ комедиясы. 1979 жылы режиссер Эльдар Рязанов тҥсірген бҧл фильм – җимыл-

җозғалысы аз, тек сҿз астарынан-аҗ ой тҥюге җҧрылған кҥрделі дҥние. Мҧндай шығарманы җазаҗшалауды, 

жалпы, кҿркем аударма ісін жетік меңгерген, уытты сҿзге икемі бар, басҗа тілдегі тҧраҗты сҿз тіркесінің 

тҥпкі мҽнін дҽл бере алар җазаҗша баламасын җателеспей таба білетін нағыз кҽсіби маманға жҥктеу 

орынды болар еді. Ҿкініштісі, «Гаражды» сондай білікті тҽржімешінің аударғаны байҗалмайды. 

Мҽселен, фильмдегі ғылыми-зерттеу институты жанынан җҧрылған «Фауна» гараж-җҧрылыс 

кооперативінің таң атҗанша созылатын жиналысында ҥлескерлердің бірі Карпухин: «Мы здесь все 

боремся за место под солнцем… в виде гаража!» – деп айғай салады [4, 141]. Ал кооператив басҗармасы 

басшыларының бірі Сидорин оған: «Место под солнцем на юге – в Сочи! Перерыв!» – деп, шулаған 

жҧртты сҽл тынышталуға шаҗырады. 

Тҽржіме авторы бҧл диалогты былай аударыпты: 

«Карпухин: Біз бҽріміз мҧнда кҥн астындағы жер ҥшін кҥресіп жатырмыз! 

Сидорин: Кҥн астындағы жер ме? Тҥстіктегі ме? Сочидағы ма? Ҥзіліс!» 

Біріншіден, мҧндағы «кҥн астындағы жер» деген не сҿз? Бҧдан җазаҗ кҿрермені не ҧға алады? «Кҥн 
астындағы Кҥнікей җызды» білеміз, «кҥн астындағы жерді» білмейміз. Җазаҗ тілінде мҧндай сҿз тіркесі 

жоҗ. Ал орыс тіліндегі бҧл фразеологизм җандай мағына береді? Тҽржіме авторы бҧл мҽселеге аса бас 
җатырғысы келмеген секілді. Ҽлгі җанатты сҿз орыс тілінде де шын мҽніндегі «кҥн астындағы жерді» 
меңземейді. 2006 жылы шыҗҗан «Орыс тілінің ҥлкен фразеологиялыҗ сҿздігінде» оның екі тҥпкі 
мағынасы келтіріледі: «1. Толыҗҗанды ҿмір сҥру мҥмкіндігі… 2. Җоғамдыҗ ортадағы лайыҗты орын». 
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Осы мағыналарды ала отырып, кинодағы ҽлгі айғайды айтҗызуға мҽжбҥрлейтін шиеленіскен ахуалмен 
салыстыра җойса, жаңағы җанатты сҿзді җазаҗ тҥсінетіндей етіп аударудың жолы табылмас па еді? 

35 жыл бҧрын таспаланған фильмнің мазмҧнын җайталап жату артыҗ болар, біраҗ, мҧндағы «место 
под солнцем» – жоғарыдағы жайлы орын да, майлы җызмет те, ғажайып жағажай да емес, 32 адамның 
енді салына бастайтын 28 гаражға таласы екенін еске сала кетейік. Демек, бірнеше адам гаражсыз җалмаҗ. 
Басҗарма олардың ішіндегі ең җорғансыздарын тізімнен сызып тастайды. Ал гараж иеленетін таңдау-
лылардың ішінде бҧл институтта мҥлде жҧмыс істеп кҿрмеген базар директоры, дипломат, ҽскери 
шенеунік секілді ҽлдебір «пысыҗайлар» да жҥр (бҽлкім, фильмдегі «блатные» деген сипаттаманы осылай 

аударуға болар ма еді, ал тҽржіме авторы «бҿтендер» деп келтіріпті). Еш кінҽсіз, еш себепсіз тізімнен 
сызылған ҽлгі тҿрт байғҧс ҽділетсіз шешімге җарсы шығып, ҿз хаҗылары ҥшін кҥреседі. Басҗалары ҥшін 
шешімнің ҿзгермегені жаҗсы, ҿйткені, ҿздеріне бҧйырып тҧрған гараждан айрылып җалғылары келмейді. 

Демек, салғастыра айтҗанда, бҧл жердегі «место под солнцем» – «гараж ҥшін талас» екені мҽлім емес 
пе? Ал ол дегеніңіз – ҧлттыҗ ҧғымға салғанда, ҧлтараҗтай ғана жер. Яғни, ҽркімнің «бҧйырар» деп ҥміт-
тенген ҿз несібесі. Сонда бағанағы Карпухиннің айғайын «Мҧнда ҽркім ҿзінің ҧлтараҗтай жері ҥшін 

жҧлысып жатыр!» десе җайтер еді, мҽселен? 
Рас, бҧлай етсек, Карпухин мен Сидориннің диалогы ҥйлеспей, бірі Айға, бір сайға җарап җалар еді. 

Бірі «ҧлтараҗтай жер» туралы айтса, екіншісі җайдағы бір «Сочиді» айтып, «лағып» тҧрған боп шығады. 
Мҧндайда кинотҽржіме ісінің майталмандары баяғыда былай ететін: диалогтың бірінші сҿйлемі бекіді ме, 
демек, енді екінші сҿйлем соған җайтарылған жауап, содан туындаған сҿз болып, жымдасып кетуі керек. 
Яғни, тҥпнҧсҗадағы екінші сҿйлем ҽу бастағы ҿз мҽнінен босатылып, аударылған алғашҗы сҿйлемнің 

жетегіне еруге тиіс. Егер, мысалы, біз Карпухиннің сҿзін ҿзіміз ҧсынған бағытта аударсаҗ, онда Сидорин-
нің жауабын соған сайма-сай ету ҥшін Сочиді мҥлде былай ысырып тастауға тура келеді. Сонда біздің 
ойымыздағы жаңа диалог шамамен былай шыҗҗан болар еді: 

«Карпухин: Мҧнда ҽркім ҿзінің ҧлтараҗтай жері ҥшін жҧлысып жатыр! 
Сидорин: Жҧлысатын орынды тапҗан екенсіңдер! Жетер! Ҥзіліс!» 
Мҧның бҽрін «Шіркін, егер «Гараж» фильмін аудару бізге жҥктелсе, сҿйтер едік, бҥйтер едік…» деп 

маҗтану ҥшін жазып отырған жоҗпыз. Бҧл кҥнде «Сынауға келгенде бҽрің шеберсіңдер, ал соның 
баламасын неге ҧсынбайсыңдар?» деген де айыптаулар жиі естілетін болды. Соған жауап ретінде, ҽрі 
алуан нҧсҗаларды оҗырманның да талҗысына салу маҗсатында ҿзіміз «бҧрыс» деп шешкен ҽрбір 
аудармаға ҿз балама-ҧсынысымызды җосымша пікір ретінде келтіріп отырмыз. Жҽне «біздің нҧсҗамыз 
ғана дҧрыс!» демейміз. Біздікі – ой салу, тҥрткі ғана. 

Талқылау. Ер адамның екінші бір жігітке «сҥйіктім» деуі мҥмкін бе? Җазір Батыс фильмдерінде жиі 

кездесіп жҥрген ҽлгі «біртҥрлі» кейіпкерлер болмаса, кҽдімгі ер-азаматтар арасында тіпті мҥмкін емес 
жағдай. Сонау 1979 жылы тҥсірілген кеңестік кинода ондай сҿздің айтылуы – ашыҗауыз аңҗаудың ҿзі 
сенбейтін ҿтірік. «Гараждың» кейінгі жылдары ғана тҽржімеленген җазаҗша нҧсҗасында мҧндай сҧмдыҗ 
бар. Егер орысшасын еске тҥсірмегенде, естен тануымыз ғажап емес еді. Сҿйтсек, ҽлгі Сидориннің 
ҽлдебіреуге кекесінмен «Миленький…» деген сҿзін (екі-ҥш рет кездеседі) тҽржіме авторы «Сҥйіктім…» 
деп «җазаҗшалапты»! Бҧған не дерсіз? Мысҗылдап тҧрған кейіпкер җарсы алдындағы адамға «сҥйіктім» 

дей ме? «Ҽй, шырағым…», егер бҧл тым җазаҗы боп кҿрінсе, «Жарҗыным…» деп, ҽрі җарай ҽңгімесін 
жалғаса, кейіпкер кекесіні мен ой мазмҧны жарасымын тауып кетпес пе еді? Тҽржіменің сапасыз, олаҗ, 
орашолаҗ екені осы айтылған җателіктерден-аҗ айҗындалып тҧрған шығар. 

Ҽрине ҽрбір мемлекеттің даму кезеңіне тҽн тҥрлі процестердің болып жатуы заңды җҧбылыс. Ондай 
кезеңдердің ҿзіне лайыҗ җателіктері де болады. Дегенмен сол җателіктерді тҥзеп еліміздің ҿркендеуіне 
ҥлес җосу ҽрбір саналы жастың җасиетті борышы. Сол атҗарылар шаруаның бір саласы біз ҽңгіме еткен – 

аударма фильм саласы. 
 Аударма фильмдердің жер бетіндегі ынтымаҗ пен бейбітшілікке җосар ҥлесін айтпаған кҥннің ҿзінде, 

жер шарының бір тҥкпіріндегі адамдардың екінші бір тҧсындағы адамның жанын ҧғынуына тигізер ҽсері 
мол.  Сонымен бірге ҽрбір тілдің җасиетін арттырып, оның дамуына тигізер игілігі җаншама [5, 44]. 

Қорытынды. Тҽуелсіздік алған отыз жылға жуыҗ кезеңде бҧл салада җол жеткізген жетістіктеріміз аз 
емес. Ҽйтсе де негізгі бағындырар биіктер ҽлі алда.   

Мҧндайда кҿбінесе кешегі кеңес ҥкіметі жылдарындағы җазаҗфильм киностудиясындағы дубляж 
цехында жҥргізілген җарҗынды жҧмыстар еске тҥседі. Бір айдың ішінде жиырмадан астам фильмді җазаҗ 
тілінде дубляж жасап, оны жедел арада республика кҿрерменінің назарына ҧсынып отыру ҿте ҥлкен 
жҧмыс. Сол жылдарда осы саладағы білікті режиссерлар: Җ.Ҽбусейітов, Ф.Атушев, М.Ҽбусейітова, 
Д.Тінҽлина, Җ.Мерғазиев, т.с.с. болса, ҿзінің җайталанбас ҥнімен ҽртҥрлі ҧлттың кейіпкерлерін җазаҗ 
тілінде сҿйлеткен актерлер: Б.Җалтаев, А.Ысмайылов, М.Җҧланбаев, Ҽ.Ҿмірзаҗова, Ф.Шҽріпова, 
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М.Баҗтыгереев, А.Кенжеков, Т.Тасыбекова, Н.Мышбаевалар болатын [6, 158]. Олардың ҥнімен жазылған 
фильмдер сирек те болса «Ел арна» экранынан беріліп тҧрады. Сол кездегі ҿз жҧмысына деген жауап-
кершілігін, шеберлігін сезінесің, риза боласың. Алдағы жылдарда жас буын сахна шеберлерінен осындай 
табыстар кҿрсек деген арман ҧялайды кеудеде. Аударма фильм, дубляж саласы актерлердің шеберлігін 
арттырып, ҿнерін шыңдайтын ҿзіндік мектеп екені белгілі. Ендеше осы бір мектептің іргетасы берік 

болып, мҽртебесі ҧлғая берсе екен. 
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Аңдатпа 

Бҧл маҗала саяси сҧхбат материалдарын аудару барысындағы тиімді аударма стратегияларын 
аныҗтауға бағытталған. Сҧхбаттар бҥгінгі уаҗытта кең етек жайған тележурналистика саласының 
ажырамас бҿлігіне айналғаны аныҗ. Саяси сҧхбат жанрын пҽнаралыҗ ғылым ретінде зерттеу җазіргі 
аударма саласының жҽне лингвистиканың ең ҿзекті мҽселелерінің бірі, ҽсіресе Җазаҗстандай халыҗаралыҗ 
аренадағы белсенділігі жоғары мемлекет ҥшін маңызды. Сҧхбаттардың пайда болып, олардың журналис-
тиканың ажырамас бҿлігі ретінде дамуын тарихта бірнеше кезеңге бҿліп җарастырады. Бҧл аяда саяси 

сҧхбаттар арҗылы мемлекет басшылары мен саяси сала ҿкілдері ҽлемдік ахуалдарға байланысты ҿз   
кҿзҗарастарын, жоспарлары мен мҥдделерін білдіре алады. Сондай-аҗ маҗала сҧхбаттың жеке жанр ретін-
де җалыптасу кезеңдері жҽне осы саладағы ғалымдарының жасаған зерттеулеріне негізделетін болады. 

Тірек сӛздер: саяси, сҧхбат, адарма, стратегиясы, медиалингвстика, Бҧҗаралыҗ аҗпарат кҿздері.  
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INTERPRETATION STRATEGIES FOR INTEPRETING POLITICAL INTERVIEWS FROM 

ENGLISH INTO KAZAKH 

 
Abstract 

This article is devoted to determine effective interpretation strategies for interpreting political interviews. 
Today, interviews have become an integral part of today's television journalism broadcasts. Studying the genre of 
political interviews as interdisciplinary science is one of the most topical issues in interpretation and linguistics 
spheres nowadays especially in Kazakhstan because of an active participation of our state in tackling international 
issues. In this regard political interviews are significant resources for expressing political interests of the certain 
states along with opinions and intentions of world leaders and politicians. The article also will focus on key 

periods of developing interviews as the separate genre and researches that were made by scholars.  
Key words: political interview, interpretation strategies, media studies, media resources. 
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СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРВЬЮ С АНГЛИЙСКОГО 

НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ 
 

Аннотация 

В статье поднимается вопрос определения  эффективных стратегий перевода при переводе  

политических интервью. Понятно, что интервью стали неотъемлемой частью сегодняшних передач 

телевизионной журналистики. Изучение жанра политических интервью как междисциплинарной науки 

является одним из наиболее актуальных вопросов в сфере перевода и лингвистики в настоящее время, 

особенно в Казахстане, благодаря активному  участию нашего государства в решении международных 

проблем. В этой связи политические интервью являются значительно важным  ресурсами для выражения 

политических интересов определенных государств наряду с мнениями и намерениями мировых лидеров и 

политиков. В статье также будут рассмотрены ключевые периоды развития интервью как отдельного 

жанра и исследования, которые были проведены учеными в этой отрасли.  

Ключевые слова: политическое интервью, стратегии интерпретации, медийные исследования, 

медиаресурсы. 

 

Сҧхбаттар бҥгінгі уаҗытта кең етек жайған тележурналистика саласының ажырамас бҿлігіне айнал-

ғаны аныҗ. Сҧхбаттар аудиторияға аҗпарат жеткізу, җоғамды җызыҗтыратын жҽне халыҗаралыҗ деңгейде 

маңызды сҧраҗтарға жауап алу маҗсатында ҧйымдастырылады. Олардың ҿткізілу маҗсаттары мен 

форматтары тҥрлі бағыттарда ҧйымдастырылуы мҥмкін. Сҧхбаттар замануи журналистиканың ажырамас 

бҿлігіне айналған  тележурналистиканың жеке дара тармағы. 

Егер сҿздердің семантикасына назар аударатын болсаҗ, «inter» – ҿзара җатынасты бағыттас, ал 

‗view‘сҿзінің мағынасы  –  «кҿзҗарас», «пікір» болады. Демек, сҧхбат – кҿзҗарас, дерек, аҗпарат алмасу. 

Бҧл ҧғымның одан ертерек этимологиясына ҥңіліп, оның англо-герман тіліндегі  ‗entreveue‘ деген сҿзден 

бастау алып, ал кейінірек француз тіліндегі  ‗entrevue‘ деген сҿзде жалғасын тапҗанын білуге болады. 

Бҧндағы – ‗entre‘ (арасында, бағыттас) жҽне ‗voir‘ (кҿру, кҿзҗарас) деген мағынаны білдіреді. Бҧл сҿздің 

жаплы кең мағынасында   «кҿзбе – кҿз кездесу» деген мағынасы бар [1, 205]. Орыс немес җазаҗ тілдерінде 

«интервью» жҽне «сҧхбат» деген ҧғымдар аясы кҿбінесе журналистика саласымен шектелсе, Еуропа 

халыҗтарында, ҽсіресе ағылшын жҽне француз тілдерінде ‗interview‘ сҿзінің җолдану салалары одан да 

кең болып табылады. Бҧл жҧмысҗа орналасу барысындағы жҧмыс берушінің орналасушыға ҧйымдас-

тыратын бетпе-бет кездесу немесе җҧҗыҗ җорғау органдарының тергеу барысында кҥдіктілерден алатын 

жауап алу ҥдерісі. Бҧл ҧғымның Батыс Еуропа жҽне Америка җҧрлыҗтарындағы җолданылуы да  саяси 

салада ҿте белсенді болған. Мысалы, ―interview‖ деп XVI-XVII ғасырларда ҽр тҥрлі мемлекеттердің 

монархтарының жеке кездесуін атаса, XVIII-XIX ғасырларды монархтардың ғана емес, жалпы саясат-

керлердің кездесуін атайтын болған. Ал XIX ғасырдың басынан «сҧхбат»  ҧғымының сол уаҗытта кең 

етек жая бастаған журналистика саласында җолданылу кезеңі басталған болатын. Жалпы он тоғыз – 

жиырмасыншы ғасырлардан бастап журналистиканың аҗпараттыҗ җана емес, насихаттыҗ маҗсатта 

җолданылу ҥдерісі басталған болатын. Ҽсіресе, АҖШ, Ҧлыбритания жҽне бірҗатар дамыған Батыс Еуропа 

мемлекеттерінде журналистиканың рҿлі тез айҗындала бастады [2, 203]. 

Сҧхбаттардың пайда болып, олардың журналистиканың ажырамас бҿлігі ретінде дамуын тарихта 

бірнеше кезеңге бҿліп җарастырады. Ежелгі кезең: Греция ғалымдары Сократ пен Платонның фило-

софиялыҗ диалогтары бҽрімізге мҽлім. Осы ғалымдарды сҧхбат идеясын бірінші рет жҥзеге асырған деп 

санау журналистикада ҿзіндік дҽстҥрге айналды. Диалогтар  философиялыҗ ҽдебиеттің негізгі формасы 

ретінде XIX ғасырдың ортасына дейін жалғасын тапҗан болатын. XIX ғасырдың басы: Тарихтың осы 

кезеңінен бастап сҧхбаттың алғашҗы журналистикалыҗ белгілері пайда бола бастады. Олар: арнайы 

сҧраҗтар, ҽдептілік  клишесі, стилистикалыҗ ерекшеліктер, риторикалыҗ тҽсілдер. Осылайша, җазіргі 

таңға дейн ҿзектілігін жоғалтпаған журнадисткадағы ―сҧхбат‖ тҽсілінің җарҗынды даму кезеңі басталды.  

Бҧл заманның беліглі сҧхбат алушыларына Дэвид Юм, Джордж Беркли, Блез Паскаль, Фридрих Шлегель 

сияҗты адамдарды жатҗызуға болады. Алайда, толығымен җазіргі тҥрдегі сҧхбаттарға айналу ҥшін  жаңа 

жанрға ҽлі де уаҗыт керек болды. Мысалы, 1880 жылы Карл Маркстан алынған сҧхбатҗа тек оның 

―Капитал‖еңбегінен алынған бірнеше дҽйексҿздер кірген болатын.  Сҧхбат жанрындағы нағыз серпін 

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=entreveue&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/wiki/entrevue#French
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кҿрнекті ағылшын жазушысы Оскар Уайлдтың бастауымен орын алды. Лондонда 1884 жылы жазушы, 

ҽрі драматург Оскар Уайльд сол кездегі сҽн жҽне стиль таҗырыбындағы «The Women‘s World» журналы-

ның бас редакторы болып тағайындалды. Оскар Уайлд алғашҗы болып ағылшын аудиториясын сол 

кездегі ―җҧпия бҿлісу‖деп аталған айдарды шын ыҗыласпен оҗуға шаҗырды. Бҧл айдар – журналистика-

дағы сҧхбат тҽсілінің кең етек жаюына оң ҽсер бергені сҿзсіз. Бонд – стрит тігіншілері мен Пикадилл 

җалпаҗ тігушілері осы журнал арҗылы сҽн саласындағы ҿзінің җҧпияларымен жҽне ойларымен бҿлісуге 

мҥмкіндік алды. Кейінірек, халыҗ җызығушылығына бҿленген жаңа жанр җоғам ҿмірінің басҗа тармаҗ-

тарына да ҿте бастады. Бҧл сҧхбат жанрының алғашҗы җарҗынды даму кезеңі болды.Җарапайым халыҗ 

сол кезден бастап Оскар Уайльдтің еңбегіне бола лордтар палатасында немесе премьр – министр 

кабинетінде җандай таҗырыптар җозғалып, талҗыланып жатҗанын біле бастады. Уайльд жҽне оның 

җызметкерлерімен алынған алғашҗы сҧхбаттарға бола Британия халҗы саясат, ҿнер жҽне спорт сала-

ларында җандай жаңалыҗтар болып жатҗанын жҽне аса танымал тҧлғалардың белгілі бір жағдайларға 

байланысты пікірлерін білуге мҥмкіндік алды.  Кейінірек бҧндай жаңа журналистикалыҗ тҽсіл белгілі  

британдыҗ ―The Times‖ газетіне де таралды. Сҧхбаттардың жаңалыҗтардың басҗа тҥрлеріне җарағанда 

оҗырмандар тарапынан ҥлкен җызығушылыҗҗа ие екеніне ешкімнің кҥмҽні болмады.  

Келесі жҥз жыл ішінде сҧхбаттардың даму җарҗыны одан ҽрі ҧлғая тҥсті. Сҧхбаттар газет немесе 

журнал беттерінде ҽрдайым жеке-дара жҽне ерекше орынға ие болып келе жатты. Җазіргі кҥнге шейін 

журналистика саласында бағалы сыйлар кҿбінесе сҧхбат алушы журналистерге беріледі. XX ғасырдан 

җазіргі кҥндерге дейн. Жиырмасыншы ғасырда сҧхбат алу саласының журналистиканың жеке тармағына 

айналуы аяҗталды жҽне бҧл жанрдың халыҗҗа ҿте җызыҗ екені аныҗ болды. Алғашҗы рет сҧхбаттарды 

җолдану аясы одан ҽрі кеңейе бастады. Мысалы, баспасҿз җҧралдарының ―тҿртінші билік‖ болуын 

җолдана білген саясаткерлер сҧхбат алуды саяси насихаттау маҗсатында ҽрдайым җолдана бастаған.  

Журналистика саласының дамып, жаңа технологияларды җолдана бастау кезеңімен җатар сҧхбаттар-

дың да кҥрделеніп, тҥрленуі тҧспа-тҧс жҥріп отырды. Сҧхбат адам ҿмірінің барлыҗ дерлі ҽлеуметтік ҿмірін 

җамтитын болды. Җазіргі таңда сҧхбат алу тҽсілі ҽрдайым форматы, уаҗыт ҧзаҗтығы, стилдері бойынша 

ҿзгеріп отырса да, бҧл ҥдеріске җатысушы екі тҧраҗты тарап бар – сҧхбат алушы жҽне сҧхбат беруші. 

Жоғарыда айтылғандай, сҧхбаттар ҿздерінің җолдану аясы бойынша ҿте ҽртарапты жҽне ҽмбебап 

болып табылады. Сҧхбаттар пҽнаралыҗ жанр болғандыҗтан, оларды ҽртҥрлі салаларда зерттеу ҽрдайым 

ҿзекті болып табылады. Оларды журналистика саласында зерттеу җаншалыҗты маңызды болса, психо-

логия, социология,  лингвистика  саласында да зерттеу ҿзекті таҗырыптардың бірі болып келді. Җазір, 

аударма саласының дамуына орай сҧхбаттардың адекватты аударылу жолдарын іздестіру осы саланың 

негізгі басымдылыҗтарының біреуіне айналып отыр.  

Таҗырыптың ҿзектілігіне сай «сҧхбат» ҧғымы бойынша жҥргізілген зерттеулер лингвистика тҧрғы-

сынан жҽне журналистика тҧрғысынан җарастырылатын болады. Журналистикадағы бҧл тҽсілді зерттеу 

науҗаны Екінші дҥниежҥзілік соғыстан кейін орын алған болатын. Бҧл кезде ҽскери җауіп тҿмендеп, 

дҥнижҥзі халыҗтары җоғамдыҗ ҿмірдің басҗа салаларына назар аудар бастады. Университеттер мен 

институттарда социология, психология, аударма, журналистика сияҗты ғылым салаларын белсенді тҥрде 

оҗыту ҥдерісі белең алды. Сҧхбат барлыҗ осы ғылым салаларымен тығыз байланысты дара ғылым 

тармағына айналды. КСРО -да журналистика саласын, оның ішінде сҧхбаттарды зерттеу жиырмасыншы 

ғасырдың алпысыншы жылдары кең етек жая бастады. Осы аяда кҿрнекті публицист, журналист 

Ильченко С.Н. Жасаған зерттеулерді ерекше атап ҿткен жҿн. Ҿзінің ―Интервью в журналистике: как это 

делается‖ (1975) атты еңбегінде автор ҿзінің кҽсіби тҽжірибесіне жҥгіне отырып, сҧхбат җҧру ерекше-

ліктері мен форматтарын ашып суреттейді. Ол жалпы сҧхбат деген ҧғымға ҥш келесідей аныҗтама берген 

еді: кҽсіби журналистиканың бір тҽсілі, эфирлік кҿрсетілімде дара журналистикалыҗ бірлікті ҧйымдас-

тыру формасы, жазбаша жҽне баспасҿз басылымдардың бір тҥрі. Бҧл еңбектерден кейн  Ломоносов 

атындағы Мҽскеу мемлекеттік университеті сҧхбат таҗырыбындағы еңбектерге кҿп назар аудара бастай-

ды. Университетте басып шығарылған  «Телевизионная журналистика» оҗулығында келесідей аныҗтама 

беріледі: «журналисттің саясат, ҽлеуметтік немесе басҗа тҧлғалармен ҽңгіме җҧруға негізделген публицис-

тика жанры». Алайда кейінірек бҧл аныҗтама жоҗҗа шығарылды, себебі ол тым шектеулі жҽне  сҧхбаттың 

толыҗ когнитивті, аҗпараттыҗ рҿлін жеткізген жоҗ болатын.  

2000 жылдардың басында сҧхбат жанрына  җатысты жаңа зерттеу техникалары җолданыла бастады. 

Сҧхбат жанр ретінде журналистикада дамып җана җоймай, бҧл саланың шегінен шығып, психология, 

социология сияҗты ғылымдармен җиылыса бастады. Осындай бағыттағы  маңызды еңбектердің бірі 2003 

жылы Лукина М. жазған «Технология интервью» оҗулығында кҿрініс тапты. Бҧл кітапта жаңа сҧхбат 

тҥрлері, ҧйымдастыру формалары, технология мен механизмі сипатталып җана җоймай, оның менталдыҗ 
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тҧрғыдан адам санасына ҽсері, сҧхбат алу барысындаға сҧхбат берушінің психологиялыҗ ерекшеліктерін 

аныҗтау сияҗы нҧсҗаушы материалдар да кҿрініс тапты. Лукина М. кітабында журналисттерге сҧхбат 

беруші тҧлғаларды җалай тыңдау керек жҽне  җалайша оҗырман сҧхбатты оҗып, җабылдайды деген сҧраҗ-

тарға жауап берген. Бҧл еңбек җазіргі таңға дейн ҿте ҿзекті жҽне журналистика саласында нҧсҗаушы, 

негізгі оҗулыҗтардың бірі болып мойындалған. Сҧхбаттардың пҽнаралыҗ жанр болуы олардың тіл 

білімінде кеңінен зерттеле басталуына алып келді. Медиалингвистика немесе media language studies  

ғылым салаларында сҧхбаттарда җолданылатын тіл ерекшеліктері жҽне олардың лингвистикалыҗ 

җырлары зерттеліп, танылады.  Ҽрине, сҧхбаттарды лингвистикалыҗ  тҧрғыда зерттеген ғалымдар ішінде 

кҿптеген Ресей ғалымдарының жазған еңбектері де бар. Добросклонская Т.Г. еңбегінде аталған факторлға 

жеке сараптама жасалып, олардың медиалингвистикалыҗ ортаға беретін ҽсері талҗыланады. Солардың 

ішінде жалпы бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдарының даму җарҗыны осы факторлардың бірі ретінде сурет-

теледі:«Медиалингвистика саласы бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдар тілі немесе бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары 

ҿндіретін жҽне медиа җҧралдары арҗылы (телевизиялыҗ немесе ғаламтор жолдары) тарататын мҽтіндер-

дің барлығын тҧтастай җамтиды. БАҖ тілі – бҧл лингвостилистикалыҗ җасиеттер мен белгілердің җандай 

да бір жиынтығымен сипатталатын тҧраҗты тілішілік жҥйе. 

Ҥлкен мҽртебеге жҽне замануи таралу тетіктеріне ие бола отыра, БАҖ җҧралдар тілі аҗпараттыҗ 

җоғамда ҧлттыҗ тіл ролін атҗарады. Ол ҽдеби нормалардың җҧрылуына жҽне адамдардың санасына 

саясаттың, идеологияның, мҽдениеттің җабылдануына ҿзіндік ҽсерін тигізеді.» 

Добросклонская Т.Г. сондай-аҗ медиалингвистикаға келгенде, бҧл жанрдағы тілге жасалатын 

сараптамалардың ҥш деңгейін аныҗтайды: 

«Җазіргі уаҗыттағы аҗпараттыҗ технологиялырдың тілдік ҥдерістерге ҽсерін бағалай отыра, ҥш 

деңгейлі саратаманы бҿліп, ажыратуға болады: 1) геолингвистикалыҗ (аты айтып тҧрғандай, БАҖ-тың 

жалпы ҽлемдегі жҽне жеке аймаҗтардағы лингвомҽдени жайғдайға ҽмері сараланады), 2) интерлингвис-

тикалыҗ (тілдердің ҿзара байланысы жҽне ҿзара сабаҗтастығы, жеке сҿздерді белгілі бір тілге транс-

формациялау механизмдері мен ҽдістері җарастырылады), 3) интралингвистикалыҗ (немесе тілішілік 

сараптама – белгілі бір лингвомҽдени ареал ішіндегі тілдік ерекшеліктерді зерттеуге мҥмкіндік беретін 

сараптама тҥрі)» [2, 203]. 

90-жылдардың ортасында кҥрт орын алған ҽлеуметтік жҽне экономикалыҗ  ахуалдың ҿзгеру сал-

дарынан ағылшын тіліндегі бҧхаралыҗ аҗпарат җҧралдары Җазаҗстанда да ҿзінің тҧраҗты орнын таба 

бастады. Ал бҧндай ҽлемдік аҗпарат кеңістігінің жаһандануы ағылшын тілінің  тек адамзат салаларының 

тҿңірегінде айтарлыҗтай кең етек жаюына алып келіп җана җоймай, сондай-аҗ бҧл тілді жалпылай 

мойындалған халыҗаралыҗ җатынастар тілі – lingua franca ретінде  бекітті [3,200]. 

Медиалогия саласында сҧхбат тҽсілін зерттеуге ат салысҗан ғалымдар җатарында Гарольд Иннис 

жҽне Маршалл Маклуан (Канада), Пьер Бордо (Франция), Лутз Хачместер (Германия), Сиджу Сэм 

(Индия) сиҗты ғалымдарды жҽне олардың еңбектерін атап ҿткен жҿн [4, 105]. 

Аталған еңбектер арасында индиялыҗ Сиджу Сэм жазған ―On science and mass media‖ еңбегін ерекше 

атап айтуға болады. Аталған оҗулыҗта ғылым мен медиалингвистика арасындағы байланыс кҿрсетіледі. 

СэмС. пайымдауынша медиалингвистика ҽрбір ғылым саласындағы пайда болатын жаңа ҧғымдарды 

ҿзіне сіңіре алатын ҽмбебап тетік болып табылады (История интервью и его проведения, Электронды 

ресурс). 

Ал ағылшын тіліндегі сҧхбаттардың җҧрылымдыҗ ерекшеліктеріне келетін болсаҗ, олар ҽдеттегі 

сҧхбаттар сияҗты ҥш бҿлімнен тҧрады: кіріспе бҿлім (таҗырыппен таныстыру), негізгі бҿлім (сҧраҗтар 

жҽне талҗылау) жҽне җорытынды бҿлім  (сҧхбатты җорытындылау жҽне аяҗтау) [5, 151]. Алайда, җазаҗ 

немес орыс тіліндегі сҧхбаттардан ағылшын тіліндегі сҧхбаттардың осы бҿлімдерінің уаҗыт бойынша 

ҧзаҗтығында бірҗатар ерекшеліктер бар. Чарли Роуз, Шон Хеннети жҽне Фарид Закариа сияҗты белгілі 

журналистердің алған сҧхбаттарын зерттей келе, келесідей ерекшеліктер аныҗталды: кіріспе бҿлімінің 

ҧзаҗтығы 35 секунд – 1минут, негізгі бҿлім – 20 жҽне 40 минут , җорытынды – 0:2-0:4 секунд. Җазаҗ тілін-

дегі сҧхбаттар: кіріспе – 15 жҽне  30 секунд , негізгі бҿлім – 19-30 минут, җорытынды бҿлім – 10-20 

секунд. Ағылшын тіліндегі сҧхбаттардың орташа ҧзаҗтығы 45 минут  минут жҽне җазаҗ тіліндегі сҧхбат-

тарға җарағанда бҧл тілде жҥргізілетін сҧхбаттарды кіріспе бҿлімдері ҧзаҗ, ал җорытында бҿлімдері җысҗа 

болып келеді. 

Ағылшын тіліндегі саяси сҧхбаттардағы  лексикалыҗ ерекшеліктер җазіргі геополитаикалыҗ жағдай 

мен халыҗаралыҗ җауымдастыҗта кҿтеріліп отырған җҧндылыҗтар жҽне басылымдылыҗтарға тікелей 

байланысты. Ал бірҗатар спецификалыҗ ерекшеліктер жайлы айтатын болсаҗ, ҽлем саясаткерлерінің 

баяндамаларында немесе сҧхбаттарында жиі кездесетін сҿздер бар екенін аныҗтауға болады (Рекс 
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Тилерсонның Гуамдағысҧхбаты). Җолданылатын ҧғымдар ҽдетте белгілі бір мемлекеттің идеологиясымен 

тығыз байланысты болады. Мҽселен, АҖШ саясаткерлерінің сҿздерінде жиі кездесетін җатарына: unity, 

freedom, liberty, democracy, security, safety, homeland, strength, strong,  growth, diplomatic сияҗты ҧғымдар 

кіреді. 

(1) The president is sending a strong message to North Korea in language the Kim Jong-un can understand, 

because he doesn‘t seem to understand diplomatic language. 

(2) Президент Солтҥстік Кореяға Ким Чен Ын тҥсінетін тілде оқыс ҥндеу жолдады. Ҿйткені ол 

дипломатиялыҗ тілді тҥсінбейтін тҽріздес. 

Саяси сҧхбаттарда жиі кездесетін ҧғымдар мен саяси терминдерді келесі категорияларға бҿлуге 

болады: 

Партия атаулары: 

Labourparty – Лейбористикалыҗ партия 

Communistparty – Коммунистикалыҗ партия  

Ҧйымменодақатаулары: 

European Union – Еуропалыҗ Одаҗ 

United Nations  – Біріккен Ҧлттар Ҧйымы 

Саяси шендер: 
President – Президент 

Secretary of State – госсекретарь 

Саяси жҥйе немесе ахуалды білдіретін ҧғымдар: 

Democracy – демократия 

Crisis- дағдарыс 

Халықаралық бағдар, модельдер мен келісімшарттар: 
Sustainable development – тҧраҗтыдаму 

Paris agreement – Парижкелісімшарты 

Сонымен, сҧхбат – публицистикалыҗ жанр, журналистің бір немесе бірнеше тҧлғамен ҽңгімесі. Егер 

сҿздердің семантикасына назар аударатын болсаҗ,  «inter» – ҿзара җатынасты бағыттас деген мағынаны 

берсе, «view»  сҿзінің мағынасы – «кҿзҗарас», «пікір» дегенді білдіреді. Демек, сҧхбат – кҿзҗарас, дерек, 

аҗпарат алмасу. Сҧхбат – кҿп җырлы жанр. Бҧл сҧхбаттың аҗпараттыҗ жанрға да, талдамалы жанрға да 

җатыстылығын дҽлелдейді. Сҧхбат ҿзіндік жеңілдігіне  җарамастан, белгілі бір стратегия мен тактикаға 

бағынуды талап ететін кҥрделі жанр. Сҧхбат біздің кҿзҗарасымыз бойынша ғана жеңіл, себебі, аҗпарат 

алудың кҿзі ғана болып кҿрінеді. Сҧхбаттың жеке жанр ретінде җалыптасуы он тоғызыншы ғасырдың 

ортасынан җазіргі кҥнге дейн орын алды. Лондонда  Оскар Уайльдтің бастауымен шығарылып отырған 

кішігірім җалалыҗ газетте җолданылған алғашҗы сҧхбат формалары бҥгін психологиялыҗ ,когнитивті, 

лингвистикалыҗ, саяси, социологиялыҗ тҧрғыдан зерттелетін кҿпбағытты кең салаға айналған болатын.  

Жанрлардың җҧрылуы кезінде, яғни белгілі бір жанрға жатҗызу ҥшін публикациялардың болашаҗ сипат 

алуымен жанр аттарын айыра білу кезек. Публикациялардың ҽлі де жанрлыҗ аныҗтама алмаған жаңа 

тобының җатаң принциптік негізі жоҗ жҽне белгілі заңдылыҗҗа сҥйенбейді. Сҧхбат журналистиканың бір 

жанры деп җарамас бҧрын, алдымен оның даму тарихына толыҗталған жҿн. Журналистикадағы кез 

келген жанрдың даму ҥрдісі негізінен техниканың дамуымен, радио мен телевидениенің пайда болуы 

жҽне таралуымен тығыз байланысты. 

Сҧхбат жанры кҿпҗырлы болғандыҗтан, оны журналистика саласынан да, аударма жҽне лингвистика 

саласынан да зерттеген мамандар мен ғалымдар кҿп. Батыс мемлекеттер мен Азияның дамыған елдерінде 

сҧхбаттарды лингвистикалыҗ жҽне аударма саласынан зерттеу жиырмасыншы ғасырдан белсенді 

жҥргізіліп жатса, біздің елде бҧндай зерттеулер енді ғана ҿз бастауын табуда. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ 
 

Аннотация 

В последнее время исследования перевода сосредотачивалась в основном на художественных 

текстах, и намного меньше на научно-технических. В данной статье рассматривается параллельный 

корпус научно-технических текстов, краткий обзор классификации корпуса текстов.Научно –технические 

параллельные тексты являются не тольковажным источником лингвистической информации, который 

помогает решать проблемы лексико-грамматической сочетаемости, преодолевать орфографические, 

пунктуационные, лексические трудности и трудности, связанные с выбором оптимальной граммати-

ческой конструкции в переводной язык, также призван помощь лучше понять различные механизмы и 

алгоритмы получения качественного продукта. Ведь использование научно-технических параллельных 

текстов дает возможность изучить использующихся в переводческой практике эквивалентов, сравнить 

исходные тексты и переводы, исследовать стратегии, которыми пользуется переводчик для разрешения 

различных грамматических и стилистических несоответствии языка оригинала и языка перевода, тем 

самым поднимая на уровень выше переводные словари и обучение научно техническому переводу. По 

теории и практике практическая пригодность «научно–технических параллельных текстов» в алгоритме 

переводческой работы имеет немаловажное практическое значение, представляя собой чрезвычайно 

интересный языковой ресурс, который полон терминологией.  

Ключевые слова: научно-технические параллельные тексты, научно-техническое знание, 

параллельные корпуса текстов, качество перевода 
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SCIENTIFIC AND TECHNICAL PARALLEL TEXTS 

 

Abstract 

Recently, translation studies have focused mainly on literary texts, and much less on scientific and technical 

ones. This article describes a parallel corpus of scientific and technical texts, a brief overview of the corpus 

classification of texts. Scientific-technical parallel texts are not only an important source of linguistic information, 

which helps to solve problems of lexical and grammatical compatibility, overcome spelling, punctuation, lexical 

difficulties and difficulties associated with choosing the optimal grammatical structure in the translation language, 

is also intended to help better understand various mechanisms and algorithms for obtaining a quality product. 

After all, the use of scientific and technical parallel texts makes it possible to study equivalents used in translation 

practice, compare source texts and translations, explore the strategies used by the translator to resolve various 

grammatical and stylistic inconsistencies between the original language and the translation language, thereby 

raising the translation dictionaries and teaching scientific technical translation. According to theory and practice, 

the practical suitability of ―scientific and technical parallel texts‖ in the translation work algorithm has an 

important practical value, representing an extremely interesting language resource, which is full of terminology. 

Keywords: scientific and technical parallel texts, scientific and technical knowledge, parallel corpus of texts, 

translation quality 
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ҒЫЛЫМИ-ТЕХХНИКАЛЫҚ ПАРАЛЛЕЛЬ МӘТІНДЕР 

 

Аңдатпа 

Бҥгінгі кҥні аударма зерттеулері негізінен ҽдеби мҽтіндерге,  ал ғылыми жҽне техникалыҗ жағынан 

ҽлдеҗайда аз болды.  Бҧл маҗалада ғылыми жҽне техникалыҗ мҽтіндердің параллель корпусы, мҽтіндерді 

корпус жіктеуі туралы җысҗаша шолу берілген. Ғылыми-техникалыҗ параллельді мҽтіндер лексикалыҗ 

жҽне грамматикалыҗ ҥйлесімділік мҽселелерін шешуге, емле, пунктуация, лексикалыҗ җиындыҗтарды 

жҽне аударма тілінде оңтайлы грамматикалыҗ җҧрылымды таңдаумен байланысты җиындыҗтарды жеңуге 

кҿмектесетін лингвистикалыҗ аҗпараттың маңызды кҿзі болып табылады, сонымен җатар ҽртҥрлі 

механизмдерді жаҗсы тҥсінуге кҿмектеседі.  Сапалы ҿнім алу алгоритмдері. Ғылыми жҽне техникалыҗ 

параллельді мҽтіндерді җолдану аударма практикасында пайдаланылатын эквиваленттерді зерттеуге,  

бастапҗы мҽтіндерді жҽне аудармаларды салыстыру, аудармашы җолданатын тҥпнҧсҗа тілмен аударма 

тілдерінің арасындағы грамматикалыҗ жҽне стилистикалыҗ келіспеушіліктерді шешу ҥшін җолданылатын 

стратегияларды зерттеуге мҥмкіндік береді,  осылайша аударма сҿздіктерін жҽне ғылыми-техникалыҗ 

аудармаларды оҗыту.  

Кілт сӛздер: ғылыми жҽне техникалыҗ параллель мҽтіндер, ғылыми-техникалыҗ білім, параллель 

корпус мҽтіндері, аударма сапасы 

 

 Введение. В быстротечном веке технологии, развития науки и информатизации, возникает 

необходимость правильного подбора лексических единиц, терминов и аббревиатур. В свою очередь, 

создание терминологических справочников отстает, что вызывает проблемы у переводчиков и в 

результате – противоречивые и разнообразные переводы во многих научных, технологических или 

технических областях.Любой перевод вне зависимости от его направленности, будь то доклад, 

диссертация, статья или договор должен не только учесть все тонкости стиля первоисточника, но и 

суметь передать их на иностранном языке. 

Особые сложности составляют научно-технические переводы, где ―язык науки определяется целью 

функционального стиля научной прозы, который заключается в доказательстве гипотезы, в создании 

новых концепций, раскрыть внутренние законы существования, развития, отношений между различными 

явлениями и т. д., следовательно, используемые языковые средства, как правило, объективны, точны и 

неэмоциональны, лишены какой-либо индивидуальности; есть стремление к наиболее обобщенной форме 

выражения‖, [1]. Основная сложность переводов научно-технических текстов заключается в делении на 

множество новых и более специализированных стилей в результате прогресса технологий и более 

высокой специализации. Дилемма между воссозданием его формы или буквальным переводом научно-

технических текстов, наряду с другими факторами, связанными с предоставлением научного перевода, 

приводит к его усложнению  

Некоторые особенности научно-технических текстов, как употребление большого количество 

специальных терминов (специальные и общеязыковые терминологические сокращения), наличие 

арсенала условных обозначении (схемы, формулы), сложность и разнообразие синтаксических структур 

представляются трудностями при переводе научно-технических материалов. 

Обсуждение. Научно-технические тексты нередко становятся объектом перевода, идостаточное 

количество текстового материала для получения параллельного корпуса текстов чрезвычайно широко 

распространены и довольно разнообразны, как по форме, так и по содержанию- от текста с техническими 

характеристиками до туристической брошюры. 

Говоря о параллельных научно-технических текстах, следует рассмотреть само понятие 

―параллельный‖. Сам термин ―параллельный‖в теории и практике перевода появляется лишь изредка. 

Впервые термин присутствует в терминологическом издании, подготовленном группой канадских 

исследователей: Жаном Делилем, Ханнелоре Ли-Янке и Моникой Кормье – Terminologiedеlatraduction [2], 

там он приведен как ―texteparallèle‖ с соответствиями: английским ―paralleltext‖, испанским ―textoparalelo‖ 

и немецким ―paralleltext‖. Итак, параллельный текст – это ―текст на целевом языке, принадлежащий к 

тому же жанру, что оригинальный текст и/или посвященный той же проблематике, из которого 

переводчик может выписать термины, выражения и сведения, нужные ему для выполнения перевода‖ [3]. 
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Практическая пригодность использования параллельных текстов переводчиком, вытекает не из факта 

перевода, а из сосуществования, параллельного функционирования таких текстов в данной предметной 

области. Тексты на параллельных языках могут быть определены тремя разными способами: 

1. Ресурсы, включающие язык оригинала, а также один или несколько переводов. 

2. Ресурсы, которые включают два или более переводов, но не исходный язык. 

3. Ресурсы, которые публикуются одновременно на нескольких языках, когда нельзя определить 

исходный язык. Примерами могут быть документы, выпущенные международными организациями на 

нескольких языках. 

Работа и обработка параллельных текстов состоятиз трех этапов: 1) двуязычные веб-сайты 

идентифицируются либо вручную [4], 2) либо через поисковую систему [5]; 3) страницы на двуязычных 

веб-сайтах выровнены с использованием структурных сигналов [2] или методов поиска документов [6, 7] 

и содержащие большие коллекции параллельных текстов называются параллельными корпусами. 

Рассматривая об параллельных текстах, нельзя не отметить классификацию различных типов корпусов в 

исследованиях перевода, предложенный ученым из Манчестера Бейкером, который выдвигает три 

основных типа корпусов (схема 1): сопоставимые, многоязычные и параллельные корпуса [8]. 

 сопоставимые корпуса, которые ―состоят из двух отдельных наборов текстов на одном языке: 

один корпус состоит из оригинальных текстов на соответствующем языке, а другой состоит из переводов 

на этот язык с данного исходного языка или языков‖ (стр. 234); 

 многоязычные корпуса - это ―наборы из двух или более одноязычных корпусов на разных языках‖ 

(стр. 232). 

 параллельные корпуса - состоят из ―оригинальных исходных языковых текстов на языке A и их 

переведенных версий на языке B‖ (стр. 230); 

 

 
Типология корпусов по Бейкеру (1995)                                                                  (схема 1) 

 

Параллельные корпуса текстов составляются из оригинальных текстов на языке А и переводов этих 

текстов на язык Б. Для параллельных корпусов текстов выделяется ряд подтипов: 1) тексты на языке А и 

их переводы на язык В; 2) тексты на языках А и В и их переводы соответственно на языки В и А; 3) 

только переводные тексты на языках А, В, С … Х, оригинальные тексты были написаны на языке D [9]. 

―Использование параллельных корпусов, очевидно, положительно влияет на процесс обучения 

переводу. Благодаря множеству встречающихся вариантов перевода интересующей лексической единицы 

или словосочетания, понижается тенденция приравнивания их какому-то одному эквиваленту на языке 

перевода. Параллельный корпус также может внести ясность при выборе приемов перевода‖. 

Параллельные корпуса переведенных текстов могут использоваться как ресурс для автоматического 

извлечения терминов и терминологических словосочетаний из научно –технического материала, при этом 

стоит отметить затраченное на поиск необходимого эквивалента в процессе перевода, значительно 

сокращается. Такая работа тем более эффективна, что поиск эквивалента в соответствующих словарях и 
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выбор подходящего варианта из порой внушительного ряда словарных эквивалентов иначе заметно 

увеличили бы время перевода [10]. 

Результаты. 
Авторы научно-технических текстов на языке оригинала и его параллельный текст пишут с целью 

или намерением сообщить, или объяснить. Они часто представляют информацию, не выражая личной 

точки зрения или позиции по теме. Научный текст объясняет научную тему, такую как физико-хими-

ческие свойства древесины или сушка дерева. Научные журналы, учебники по науке и эксперименты 

являются примерами научных текстов. Технический текст содержит подробную информацию о 

конкретной теме или о том, как выполнить конкретную задачу. Руководства пользователя, инструкции, и 

брошюры являются примерами технического текста. В процессе перевода один и тот же научный текст 

оригинал и параллельный текст применяется переводчиком для получения текста перевода. 

Опыт преподавательской деятельности и анализ параллельных текстов привели нас к мысли о том, 

что они могут быть использованы не только в методике обучения иностранному языку, а также отражать 

всю многогранность и комплексность процессуального характера переводческой деятельности. 

Межъязыковом сравнение языковых средств выражения в научном жанре, как подчеркивает 

В.Коллер [11] для переводчика основной целью является улучшение качества переводов, должно 

опираться главным образом не на материал переводов, а именно на материал параллельных текстов, 

выявляющих ―нормы класса текстов‖ в данном языке, что в итоге приводит к правильному построению 

перевода, которое не сводится к сумме правильно построенных предложений. Ведь переводчик научно-

технических текстов всегда стоит перед проблемой восприятия и переработки чужого ментального 

содержания, поскольку в своем переводном тексте он не излагает собственные идеи, но лишь вербализует 

идеи, сформулированные автором оригинала, пользуясь параллельными текстами с целью извлечения из 

них терминологию данной области знаний. Т.А. Фесенко подчеркивает, что воспринимаемый 

переводчиком исходный текст никогда не будет наполнен для него тем самым смыслом, который 

вкладывал в него автор, поскольку каждая культура имеет в своей основе собственную систему 

стереотипов, образов и когнитивных систем, а за каждым невербальным знаком стоит фрагмент образа 

мира данной конкретной культуры [12].  

Заключение. 

ПТТ могут стать надежным источником информации для решения наиболее частых научно–

технических переводческих проблем, возникающих при переводе специализированной литературы на 

иностранный язык.Применение и метод анализа параллельных текстов для переводоведения одна из 

наиболее важных и весьма эффективных решении в вариативном соответствии данной исходной единицы 

в переводе и имеет немаловажное теоретическое значение при описании явления вариативности 

перевода. Использование параллельных текстов более полезно, когда применяемая в данной области 

науки терминология имеет более эклектический характер, или, когда она более автономна, а, 

следовательно, имеет меньше точек соприкосновения с другими областями знаний. Однако для ответа на 

этот вопрос необходимы дальнейшие эксперименты на материале текстов из других областей науки, 

которые будут рассмотрены в последующих работах. 
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Аңдатпа 

Тілді ҧлттың тарихымен, мҽдениетімен, рухани җазынасымен, бір сҿзбен айтҗанда, дҥниетаныммен 

тығыз җарым-җатынаста, бірлікте алып җарастырсаҗ җана біз ҧлттыҗ тілдің табиғатын шынайы танитын 

боламыз; тілдік жҥйенің җҧрылымы мен җыр-сырына тереңдеп барамыз. Тілді, тілдік бірліктерді адами 

факторлармен, адами җҧндылыҗтармен бірлікте җарастыру – тіл білімінің алға тартып отырған басты 

бағыттарының бірі. Соңғы жылдары адами факторларға ерекше мҽн беріп, тіл иесінің тілдік бірліктерді 

дҧрыс, ҧтымды җолдану, мҽн-мағыналарын терең тҥсіну мҽселесін жиі сҿз ете бастады. Ҽсіресе ҧлттыҗ 

җҧндылыҗтарға җатысты мҽдени деректерге кҿп кҿңіл бҿлініп, тіл бҧрынғысынша тек тҧлғалыҗ (форма-

лыҗ) жағынан ғана емес, сонымен бірге ол мағыналыҗ, ҧғымдыҗ, ҿрістік, концептілік тҧрғыдан жиі 

зерттелініп жҥр. 

Кілт сӛздер: тілдік жҥйе, тілдік бірліктер, рухани җазына, ҧлттыҗ тіл, адами факторлар.  
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CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE KAZAKH AND ENGLISH LANGUAGES 

 

Abstract 

When we look at the history, culture, spiritual treasures of the nation, in a word, in a close relationship with 

the outlook, we will know the nature of the national language; we go deeper into the structure and structure of the 

language system. One of the main directions of linguistics is to consider the language, the language units together 

with human factors and human values. 

In recent years, wehave focused on human factors and have often talked about the problem of the correct 

language, the rational use of language units, the deep understanding of the meaning of the language. Particular 

attention is paid to cultural data on national values, and language is still more often studied not only in terms of 

personality (formal), but also in terms of meaning, conceptuality, field, conceptuality. 

Keywords: linguistic system, linguistic units, spiritual treasure, national language, human factors. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЗАХСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Аннотация 

Если мы посмотрим на историю, культуру, духовные ценности нации, одним словом, в тесной связи с 

мировоззрением, то узнаем природу национального языка; мы углубляемся в структуру языковой 

системы. Одним из основных направлений лингвистики является рассмотрение языка, языковых единиц 

вместе с человеческим фактором и человеческими ценностями.В последние годы мы сосредоточились на 

человеческих факторах и часто говорили о проблеме языка, рационального использования языковых 

единиц, глубокого понимания значения языка. Особое внимание уделяется культурным данным о 

национальных ценностях, и язык все чаще изучается не только с точки зрения личности (формальной), но 

также с точки зрения значения, концептуальности, поля. 

Ключевые слова: языковая система, языковые единицы, духовное достояние, национальный язык, 

человеческий фактор.  

 

Кіріспе. Тіл – адамзаттың баға жетпес җҧндылыҗтарының бірі, ол – дҥниетанымның җҧралы, ойлау-

дың, ойыңды жеткізудің җҧралы. Тіл җоғамдыҗ сананы җалыптастырады. Сондыҗтан да, тіл – җоғамдағы 

тарихи, мҽдени, рухани, ҽлеуметтік ҿзгерістердің айнасы іспеттес. 

Жаhандану деп аталатын ҥрдіске байланысты җазіргі заманда ҽр этностың тілі мен мҽдениетін җалай 

да саҗтап җалу керек деген мҽселе туындап отыр. Бҧл мҽселенің енді ғана мемлекеттік мҽртебе алған җазаҗ 

тілі ҥшін де маңызы зор. Этностың тілін саҗтау, ҧлттыҗ мҽдениетін саҗтау – сол ҧлт ҿкілдерінің міндеті. 

Бҧл – сайып келгенде, рухани мҽні бар тілдіктерді, халыҗ ҥшін аса маңызды ҧлттыҗ җҧндылыҗтарды 

саҗтау деген сҿз. Ҿйткені халҗымыздың мҽдениеті тек материалдыҗ бҧйымдар (заттар) арҗылы ғана емес, 

тілдік аҗпараттар арҗылы да айғаҗталады.  

Җазаҗ тілінің мемлекеттік тіл мҽртебесін алып, җоғамдыҗ җызмет ҿрісінің жанданып-жаңғыруына 

байланысты оның ішкі мазмҧны, мҽн-мағынасы, ҽлеуметтік жағы – бҽрі-бҽрі тілді халыҗтың тарихымен, 

мҽдениетімен, ҧлттыҗ ҧғым-тҥсінігімен байланыстырып, оны алдыңғы җатарға шығарады. Біраҗ тілдік 

материалдарды тілдік тҧрғыдан ғана, яғни тілдің ҿз ішінде, оның җҧрылым-җҧрылысы, ішкі заңдары 

негізінде ғана зерттеу жеткіліксіз. Олай еткен жағдайда ҧлттың тҧрмыс-тіршілігі, шаруашылығы, мҽде-

ниеті, ҧжымдыҗ тҽжірибесі, материалдыҗ жҽне рухани байлығы назардан тыс җалып җойған болар еді. 

Тілді ҧлттың тарихымен, мҽдениетімен, рухани җазынасымен, бір сҿзбен айтҗанда, дҥниетаныммен 

тығыз җарым-җатынаста, бірлікте алып җарастырсаҗ җана біз ҧлттыҗ тілдің табиғатын шынайы танитын 

боламыз; тілдік жҥйенің җҧрылымы мен җыр-сырына тереңдеп барамыз. Тілді, тілдік бірліктерді адами 

факторлармен, адами җҧндылыҗтармен бірлікте җарастыру – тіл білімінің алға тартып отырған басты 

бағыттарының бірі. Соңғы жылдары адами факторларға ерекше мҽн беріп, тіл иесінің тілдік бірліктерді 

дҧрыс, ҧтымды җолдану, мҽн-мағыналарын терең тҥсіну мҽселесін жиі сҿз ете бастады. Ҽсіресе ҧлттыҗ 

җҧндылыҗтарға җатысты мҽдени деректерге кҿп кҿңіл бҿлініп, тіл бҧрынғысынша тек тҧлғалыҗ (форма-

лыҗ) жағынан ғана емес, сонымен бірге ол мағыналыҗ, ҧғымдыҗ, ҿрістік, концептілік тҧрғыдан жиі 

зерттелініп жҥр. 

Зерттеу жҧмысының теориялыҗ жҽне ҽдістемелік негізі ретінде ҿріс теориясының негізін салушы – 

Й.Трир, оның идеясын жалғастырушылар – В.Порциг, С.Ухман, С.Ульманн, А.Мартине, У.Вейнрейх 

сияҗты шетел ғалымдары мен А.А. Уфимцева, Ю.Н. Караулов, А.В.Суперанская, Ю.Д. Апресян, Г.Щур 

сияҗты кеңес ғалымдарының, тіл білімінің лексикология, семасиология, фразеология жҽне когнитивтік, 

антропоцентристік, лингвомҽдениеттанымдыҗ салаларына җатысты В.фон Гумбольдт, Э.Сепир, Б.Уорф, 

Л.Вайсгербер сияҗты шетел ғалымдары мен И.С. Торопцев, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, Е.С. Кубрякова, 

В.В. Воробьев, В.А. Маслова, В.А. Воркачев сияҗты орыс ғалымдарының, сондай-аҗ, тіл білімінің 

теориялыҗ, ҽдіснамалыҗ жағынан җалыптасуы мен дамуына жҽне тілдегі лексика-семантикалыҗ топтарды 

салыстыра, салғастыра зерттеуде елеулі ҥлес җосып келе жатҗан Ҽ.Җайдар, М.М. Копыленко,                          

А.Е. Карлинский, С.С. Җҧнанбаева, С.Е. Исабеков, З.Җ. Ахметжанова, Б.Җалиев, М.Т. Сҽбитова,                       
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Җ.Т. Рысалды, Т.Аяпова, А.Ислам сияҗты отандыҗ ғалымдарымыздың еңбектерінде баяндалған 

теориялыҗ җағидалар басшылыҗҗа алынды. 

Әдістер. Зерттеу таҗырыбының ерекшелігі мен маҗсатына байланысты бҧл жҧмыста синхрондыҗ 

тҧрғыдағы сипаттамалы, салыстырмалы, салғастырмалы, җҧрылымдыҗ (структуралыҗ), кей жерлерде 

компоненттік талдаулар мен статистикалыҗ ҽдістер жҽне жҥйелеу, топтау, бағалау, талдау (семасио-

логиялыҗ) тҽсілдері җолданылады. 

1.1 Җазаҗ жҽне ағылшын тілдеріндегі тағам атауларына салғастырмалы талдау 

Ресми мҽліметтерге җарағанда сиыр еті елімізде ҿндірілетін барлыҗ еттің 40-45 пайызын җҧрайды 

екен [1]. Бҧл – халҗымыз сиыр етін басҗа мал еттерінен аз җолданбайды деген сҿз.  

Җазаҗ сиырдың жас етін асып та (асҗан ет), җуырып та (җуырдаҗ), басҗа тағамдарға, мҽселен, кеспеге 

җосып та, сондай-аҗ, отҗа җаҗтап та (кебеп, орысшасы – шашлык) жей береді. Ал ҧзағыраҗ уаҗытҗа 

саҗтағысы келсе, оны сҥрлеп (сҥр ет) немесе ыстап (ысталған ет) пайдаланады.  

Сҥр ет [jerked beef, air-dried meat, jerk] – етті тҧздап, жел җаҗтырып, җоңыр салҗын жерде кептірген ет. 

Мыс.: Жылҗы етінің сҥр иісі кеңсірік жарады.  

Ысталған ет [smoked beef] – тобылғы, җарағай, арша, шырша ағаштарының тҥтініне җойып, җаҗталған, 

кептірген ет. Мыс.: Ыстаған тҥк етпейді, җайта етің бҧзылмайды. 

Борша [rich beef cuts] – ҥлкен-ҥлкен етіп кесілген, бҿлек-бҿлек кесек ет. Мыс.: Ҽлиман бізге ҥш мезгіл 

тҥтін тҥтетіп, дастарҗан жаяды, бір борша етпен бҽріміздің бҥйіріміз шығатын бір җазан дҽмді тамаҗ 

істейді. 

Җаҗпыш [jerked and smoked beef] – жалпаҗ етіп тілініп, сҥрленген май [Мҧҗанов, 1979]. Мыс.: Җыстан 

җалған біраз җаҗпыш бар еді, содан җуырдаҗ җуырып, шай җайнатып җояйын (З.Аҗышев, Жесір). Оның 

орнына алаҗандай җаҗпыш салған. 

Җазаҗ сиыр етінен бҧлардан басҗа да ҽсіп, бҧжғын, тҥймеш, шҧжыҗ деген сияҗты толып жатҗан 

ҧлттыҗ тағамдар жасайды [2, 76]. 

Бҧжғын [beef fillet cut and put into stomach] – турап, җарынға, бҥйенге салып асҗан жҧмсаҗ ет. Бҧл кей 

жерде бҧжы деп те аталына береді.  

Ҽсіп [beef fillet farced and put into large guts] – малдың жҧмсаҗ еттерін, іш майын турап, бҥйенге салып 

пісірген тағам. Ҿте дҽмді болады. Мыс.: Җазанда ҽсіп җайнап жатыр. 

Тҥймеш – кесілген еттерді келіге тҥйіп немесе тоҗпаҗпен жанышҗылап, содан кейін тҧздап, дҽмдеп, 

җарынға немесе ішекке салып саҗтайды. Керек кезінде суға җайнатып пісіреді. Ҿте бағалы тағам. Мыс.: 

Толыбайдың җоржынына сыбағаң деп җос җазы, тҿстік, тҥймеш, сыҗпа җҧрт салды.  

Шҧжыҗ [sausage] – майлы етті турап, тҧздап, бҧрыштап, ішекке тыҗҗан ет. Мҧны кҿп уаҗыт саҗтауға 

болады. Мыс.: Шҧжыҗты сҥрлеп кҿп уаҗытҗа саҗтауға болады. Ол негізінен жылҗы етінен жасалады. 

Алдыңнан кҥлім җағып җарсы алатын, Ҽр ҥйдің ай шырайлы аппағы бар, Ҽрдайым ҽдейілеп җонағына, 

Сары шҧжыҗ сыбағаға саҗталынар.   

Җазіргі кезде сиыр етінен тҧшпара (пельмен), манты, котлет, гуляш, рагу, шницель, бифштекс, биф-

строган, тефтели, т.б. тағамдар жасайды.  

«Meat» сҿзі ежелгі ағылшын тіліндегі mete деген сҿзден шыҗҗан. Бҧл сҿздің мағынасы жалпы тағам 

атауын білдіреді. Ол дат тілінде mad, швед тілінде mat формасында келеді. Тар мағынасында тек җана 

жануарлардың жаңа сойған еті деген мағынада соңғы бірнеше ғасырдың ішінде кеңінен җолданылуда              

[3, 27]. 

Сиыр етінің тҧтас бҿлігін җазаҗ тілінде ҧша десе, ағылшын тілінде ол beef деп аталынады. Ағылшын 

тілінде осы тҧтас еттің ҽрбір бҿлігі җазаҗ тіліндегідей ҽртҥрлі атауға ие. Олар: sirloin [сҥбе, жоғары бағалы 

жаҗсы ет], top rump [жанбас басының жоғарғы бҿлігі], flank [бҥйір еті], best rib [сиыр ҧшасының арҗа арты 

бҿлігі], chuck [сиыр етінің мойын еті], topside silverside [сойылған сиырдың тҧтас сан етінің жоғарғы 

бҿлігі], aitchbone [җҧйымшаҗ сҥйек], brisket [тҿс ет, тҿстік], rump steak [ромштекс, сиыр ҧшасының артҗы 

жанбас бҿлігінің кесек еті], neck [мойын еті], shin [алдыңғы сираҗ еті], leg [артҗы сираҗ еті], т.б.   

Ағылшын тілінде бҧзау еті ерекше атауға ие [veal] жҽне оның кесектері бҿлек-бҿлек атаулармен 

аталады. Олардан ҽртҥрлі тағам ҽзірленеді. Мыс.: shoulder [жауырын еті], knuckle [сан еті], loin [сҥбе еті], 

scrag end [мойын еті], best end of neck [мойын етінің ең тҽтті жері], breast [тҿс еті, тҿстік], fillet [сҥбе еті], 

т.б. 

Сиыр еті ҽртҥрлі жолдармен ҽзірленеді жҽне саҗталады. Ерте кездегі оны саҗтаудың бір тҽсілі: сиыр 

еті тҧздалып, содан соң кептіріліп, немесе оны тҧзды суға немесе тҧздыҗҗа салу арҗылы саҗталатын. 

Җазіргі кездің ҿзінде осы ҽдіс ҽлі де болса кеңінен пайдаланылады. Кептірілген етті кепкен тҥрінде де 

пісіріп немесе соусҗа салу арҗылы жібітіп барып тағам ҽзірленетін. Консервілеу ҽдісі шыҗҗанға дейін 
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басҗа елдерде соғысып жҥрген ҽскерге тамаҗ ретінде тҧздалған ет теңіз арҗылы жіберілетін болған. 

Консервілеу ҽдісі шыҗҗан уаҗыттан бастап етті дҥниенің кез-келген бҧрышына жіберу оңайға тҥсетін 

болды.  

Солтҥстік Америкада сиырды бҧзау кезінде сояды (veal) жҽне олардың тез жетілуі жҽне тез салмаҗ 

алуы ҥшін ҽртҥрлі дҽрілер пайдаланылады. Содан еттің тҥсі ашыҗ тҥсті болады. Осы етті олар кҿбіне 

грильге пісіреді немесе җуырып пайдаланады.  

Ағылшын халҗы сиыр етін җуырып (fried steak), отҗа җаҗтап немесе грильге пісіріп (grilled steak), 

сорпаға җосып (beef and potato soup), җайнатып (boiled beef), бҧҗтырып (stewed beef, braised chuck steak), 

ҽртҥрлі жемістермен араластырып (braising), жай отта пісіріп (simmering) пайдаланады. Сонымен җатар, 

сиыр етінен шикі кҥйінде beefsteak tartare жҽне beefsteak à l'americaine тағамдарын ҽзірлейді. Сиыр еті 

сыра, шарап сияҗты алкогольді сусындар җосу арҗылы да ҽзірленеді.  

Сиырдың барлыҗ дерлік мҥшелері тағамға пайдаланылады. Батыстың тағам ҽзірлейтін кітаптарында 

мидан, җанынан, жҥрегінен, бҥйрегінен, бауырынан, ҿкпесінен, тілінен жҽне т.б. мҥшелерінен ҽзірленетін 

тағам тҥрлері кҿптеп кездеседі.  

Сонымен бірге, кҿптеген елдерде арнайы сиыр басынан ҽзірленген ірімшік [head cheese] дайындалған 

жҽне аяҗтарынан сорпа ҽзірленген. Бҧл кҿп пайдаланылмайтын бҿліктерден тағам ҽзірлеу шаруа отбасы-

ларында кҿп тараған. Ол отбасылар жоғары таптың пайдаланбайтын мҥшелерінен ҽртҥрлі тағам тҥрлерін 

ҽртҥрлі дҽмдеуіштер җоса отырып ҽзірлеген.  

Ағылшындар кҥнделікті жҧмыс кҥндері отбасылыҗ ҥлкен ас мҽзірін жасай алмаса да, жексенбі кҥні 

тҥскі асҗа міндетті тҥрде сиыр етінен ҽзірленген roast beef тағамын ҽзірлейді. Дастарханға җойыларда 

соуспен бірге ҧсынылатын бҧл тағам җазіргі кездегі ағылшындардың ең сҥйікті тағамы. Осының ҿзінен 

біз ағылшындардың ҿміріндегі басҗа еттерге җарағанда сиыр малы етінің җаншалыҗты орын алатынын 

кҿре аламыз.   

Ағылшындардың сиыр етінен ҽзірленетін негізгі тағамдары: roast beef, beef curry, Yorkshire pudding, 

brown stew, hamburgers, shepherd‘s pie, grilled steak, fried steak, beef and potato soup, beef creole, Steak 

Charlotte, beef stroganoff, beef pudding, beefsteak, beefsteak with wine sauce, roast beef with vegetables, fillet of 

beef in pastry, minced beef cakes, roast potatoes, beef stew with dumplings, salted brisket of beef, salted silverside 

of beef, boiled fresh brisket or silverside, stewed steak, chuck wagon stew, beef olives, braised chuck steak, beef 

goulash, steak and kidney pudding, steak and kidney pie, London beef bake, quick casserole, pot roast, Greek pot 

roast, bumper beef pot, crusty beef carbonnade, vinegared beef, Aloyau, all-day wrap roast, crispy beef rolls, crisis 

mince, kid‘s curry, beef and tomato pie, hot dogs, kebab, meat balls, т.б. сонымен бірге шетел аспаздарының 

ҽзірлейтін sukiyaki, Swiss loaf тағамдарыда ҿте ҽйгілі жҽне халыҗ оларды сҥйіп жейді.  

Roast beef [ростбиф] – җуырылған сиыр еті, соуспен бірге ҧсынылады. Мыс.: The Sunday dinner 

traditionally includes roast potatoes accompanying a roasted joint of meat such as roast beef, lamb, or a roast 

chicken and assorted vegetables...  

Crusty beef carbonnade – сырада бҧҗтырылған сиыр еті.   

Ағылшын халҗы бҧзау етінен басҗа да тағамдар ҽзірлейді. Жаңа туған бҧзауды 3 айға дейін 

бордаҗылап, оның етінен ҿте дҽмді тағамдар жасайды. Бҧзау етінен ҽзірленетін тағам тҥрлері: veal chili, 

Sloppy Joe, veal balls with cabbage, veal stuffed peppers, veal balls stroganoff, veal pie, dill pickle veal loaf, veal 

balls in barbecue sauce, veal ball stew, rolled veal loaf, veal ribs, Chinese veal ribs, veal cutlet, veal scalloponi, 

veal sausage pattie, veal patties, breakfast veal sausage, veal patties in barbecue sauce, spicy veal sausage 

casserole, veal sausage and eggplant, veal sausage pizza, veal and eggplant stew, chopped liver, т.б (Rouse, John 

E., 1990).   

Sloppy Joe – бҧзау етінен ҽзірленген сэндвич. Мыс.: It may be ground then formed into patties (as burgers 

or croquettes), loaves, or sausages, or used in loose form as in "Sloppy Joe". 

Нәтижелер. Ҽрбір халыҗ ҿзі жаҗсы таныған нҽрсесіне ат җоя білген. Тҿрт тҥлік малға, ҽсіресе сиыр 

малына ат җоюға келгенде җазаҗ халҗы да, ағылшындыҗтар да алдына жан салмаған халыҗтар. Сиыр 

малының тегіне, жасы мен жынысына, тҥр-тҥсіне, ерекше белгілері мен ауруларына җарай җазаҗ халҗы 

мен ағылшын халҗы оларды сан алуан лексика-семантикалыҗ топтарға (ҿрістерге) бҿліп, саралаған. 

Соның нҽтижесінде мыңдаған жеке сҿздер, жҥздеген фразеологизмдер мен маҗал-мҽтелдер туған. Туып 

җана җоймай, олардың бҽрін җастерлеп, асыл мҧра ретінде бағалап, кҿзінің җарашығындай саҗтап, 

жетілдіріп, дамытып, келер ҧрпаҗҗа жеткізіп отырған.   

Біздің негізгі маҗсатымыз – тарихымызға, мҽдениетімізге арҗау болған, ғасырдан-ғасырға, ҧрпаҗтан-
ҧрпаҗҗа ауысып келе жатҗан осы тілдік байлыҗты жинаҗтап, реттеп, жҥйелеп, олардың мҽн-мағына-
ларын, ҧғым-тҥсініктерін ашып беру жҽне ҽлгілердің ҧлттыҗ дҥниетанымымыздағы атҗаратын рҿлін 
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кҿрсету болатын. Осы маҗсатҗа жету ҥшін сиырға җатысты тілдік материалдарды тҿрт тарауға бҿліп, 
җазаҗ жҽне ағылшын халҗының сиыр малы туралы ой-санасын, ҧғым-тҥсінігін, кҿзҗарасын, бір сҿзбен 

айтҗанда, екі ҧлттың сиыр малы туралы дҥниетанымын шамамыз келгенше жан-жаҗты кҿрсетуге кҥш 
салдыҗ. 

1.2 Җазаҗ жҽне ағылшын тілдеріндегі бҧйым атауларына салғастырмалы талдау 
Сиыр малынан сҥт пен еттен басҗа да ҽртҥрлі ҿнімдер ҿндіріледі. Солардың бірі – сиыр терісі 

[cowhide].  
Сиыр терісінен җазаҗ халҗы тҧрмысҗа җажетті саба, кҿнек, җауға, торсыҗ, баспаҗ, бҧлҗыншаҗ, 

сҥйретпе, тулаҗ, шарыҗ, кҿн, бҧлғары, тарамыс, т.б. бҧйымдар жасайды [4., 2]. 
Ҽрине, бҧлардың ҽрҗайсысына аныҗтама беруге болар еді. Біраҗ ол кҿп орын алады. Сондыҗтан 

кҿрсетілген бҧйымдардың бастыларына ғана, онда да җазаҗ халҗының ҧлттыҗ ерекшеліктерін 
кҿрсететіндеріне ғана аныҗтама бергенді жҿн кҿріп отырмыз.  

Саба [waterskin] – жылҗының, сиырдың терісінен жҥнін җырып, илеп, ыстап, пішіліп тігілген, җымыз 
ашытатын ыдыс. Ҽдетте саба пирамида пішіндес болады. Оны тҿрт җырлы етіп, тҥбін бҿлек тігеді. Сабаға 

кем дегенде 50-60 литр бие сҥті сыюға тиіс. Мыс.: Баппен иленген теріні арнаулы ҽдіспен шырша не 
җарағай бҥрінің тҥтініне ыстап, тҥп жағын жалпаҗтау, мойнын ҧзынша етіп тігіп, саба жасайды да, оған 
кҥні бойы сауылған биенің саумалын җҧйып ашытады [4]. 

Кҿнек [piggin, milk bucket, milk pail] – ірі җараның шикі терісінен тігіп, келіге керіп, ыстап, ҽрлеп 
жасаған бие саууға арналған шҥмекті шелек. Негізінен бие саууға арналады. Кҿнек жеңіл болады жҽне 
җаңылтырдан жасалған ыдыстардай даңғырламайды. Сондыҗтан, «Кҿнектен шошыған бие оңбас, Кҿптен 

бҿлінген ҥй оңбас», – дейді халҗымыз.   
Җауға [bucket, pail] – җҧдыҗтан су тартып алуға арналған кҿн шелек. Ҽдетте җауғаны ірі җараның 

мойын терісінен жасайды. Оның жҥнін жібітіп, шелінен тазалаған соң, сол малдың сауыр терісімен 
мойнаҗты тҥптеп, тарамыспен тігеді. Мыс.: Җҧдыҗтан аспалы җауғамен су тартып жатҗан ҽйелдерді кҿріп, 
кешегі бейбіт ҿміріңе җайтып оралғандай боласың. 

Торсыҗ [leather bottle, water bottle, water bag] – ірі җараның мойын, жон, сауыр терісінен жасалған 

ыдыс. Алдымен терінің иін җандырып, тҥбін тігісін ішіне җаратып тігеді де, ішіне җҧм толтырып, кептіріп 
җатырады. Сыртын җошҗар мҥйіз оюмен ҿрнектейді. Оған җымыз, сусын җҧяды. Жолаушылар, малшылар 
пайдалануға җолайлы. Мыс.: Ауыз су жоҗ, торсыҗ пен җарынға җҧйып апарған суымыз бітіп җалды.   

Басбаҗ [pail] – баспаҗтың, тананың бас терісінен тҥгін сыртына җаратып жасаған ыдыс. Оған җҧрал-
сайман, темір-терсек (таға, шеге, т.б.) немесе тҧз салады. Теріні илемей-аҗ жасай береді. Мыс.: Ауыз 
ҥйдегі җара җазанда җара су шымыр-шымыр җайнап жатады. Осы жетеді-ау деген шамамен апам 

баспаҗтан бір ауыз тҧз алады да, тастап жібереді.  
Бҧлҗыншаҗ [a kind of bucket, pail] – сиырдың сан терісінен жасалған ыдыс. Оны жасау ҥшін малдың 

артҗы санын шашасына дейін мес җылып сойып алады да, теріні еттен, шелден (терінің жҧҗа май 
җабатынан) тазартып, тҥп (сан) жағын арасына шҥберек салып тарамыспен немесе жылҗының җҧйрыҗ 
җылымен тігеді. Ал сираҗ жаҗҗа келетін тар жағына (аузына) ағаштан тығын жасайды. Ішіне кҥл 
толтырып, аузын тығындап, кҿлеңкеде кептіреді. Ҽбден кепкеннен кейін кҥлді тҿгіп, ыдыстың ішін 

ыстайды. Содан соң оның ішін шаймен жуып, ашыған айран җҧяды да, бірнеше кҥн җойып җояды. Терінің 
шикі дҽмі кеткеннен кейін ішіне шыжғырған (сҧйыҗ) май җҧйып шайҗап алып, пайдалана береді. Оған 
жолға, сапарға шыҗҗан адам сусын (айран, җойыртпаҗ, шалап, т.б.) җҧйып алады [5, 97]. 

Бҧлҗыншаҗ аталу себебі оны ішіне сусын җҧйып, ердің җасына не адам иығына іліп җоятын 
болғандыҗтан, ол ҧдайы «бҧлҗынып» жҥреді. Атау уҽжі – оның җимыл формасы.  

Сҥйретпе [scraper bucket] – ірі җараның мойын немесе сауыр терісінен жасалған ҥлкен ыдыс. Оған 

кҿбінесе җымыз җҧйылады. Мыс.: Ат ҥстінде ҧзағыраҗ жҥріп сусаған Балуан-Шолаҗ осы ҥйге тҥсерде бір 
сҥйретпе җымызды жалғыз ішерліктей болған еді. 

Тулаҗ [dried cowhide] – иленбеген шикі теріні керіп, кептіріп жасаған бҧйым. Оны жҥн сабауға 
пайдаланады, тҿсеніш жасайды. Мыс.: Тҿрде ешкі мен бҧзау терісінен жасалған ҥш-тҿрт тулаҗ, бір ескі 
киіздің сілемі. Сиыр терісі тулаҗты тҿрге ҧзыннан тҿсеп тастапты. 

Шарыҗ [cowhide shoes] – сиыр малының иленбеген шикі терісінен (кҿннен) җарадҥрсін тҽсілмен 

жасалған аяҗ киім. Алдымен тҥгін сыртына җаратып пішіп алады да, жиектерін бҥгіп, содан кейін җалып-
җа салып, кептіріп җояды. Ҽдетте шарыҗты ҿгіздің маңдай терісінен, пҧшпағынан немесе сауыр терісінен 
жасайды. Оны кей желде шҽркей деп те атайды. Сиырдың бас терісінен дайындалатын аяҗ киімнің бір 
тҥрін шоҗай деп атайды. Мыс.: Кҿн шарыҗты җайта киіп алып: – Раҗмет, ағай! – дедім де, жҥріп кеттім. 
Кҿйлектер бой-бой, кҿн шарыҗ. Кҥн жеген арҗа, шоң кеуде. Сырҗырап балтыр, җол талып, Мызғиды 
жҧлдыз сҿнгенде [6, 12].   
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Жағлан – ірі малдың кҿнінен не шикі терісінен жасалған сандыҗ тҽрізді ҥй жиhазы.   
Тарамыс [string, shoe-thread] – сиыр сойғанда оның желке, тірсек сіңірлерін сылып алып, кҿлеңке 

жерде кептіреді де, оны ағаш балғамен ҧрып, ҧзын-ҧзын талшыҗтарға айырады. Сол берік талшыҗтарды 
жіп ретінде пайдаланып, теріден, бҧлғарыдан, кҿннен жасалған бҧйымдарды тігеді. Мыс.: Басын 
кҿтерейін деп еді, тарамыспен іліктіре-іліктіре салған җырыҗ жамау кҿн етіктей җҧрысҗан дене жібермеді. 

Ҥйден біз ала кеп, ешкінің кепкен сіңірінен тарамыс шираттым.  
Сиыр терісінен бҧлардан басҗа да, атап айтҗанда, бҧлғары, кҿн, җайыс, таспа, жҥген, ноҗта, шылбыр, 

тізгін, тартпа, ҥзеңгі бау, җҧйысҗан, ҿмілдірік, җанжыға, салпыншаҗ, җамшы, бҥлдірге, делбе (божы), 
шілия, җамытбау, җҧлаҗбау, тамаҗбау деген сияҗты толып жатҗан бҧйымдар жасайды.  

Сиыр малының мҥйізі де, сҥйегі де, тҧяғы да ҿнеркҽсіп ҿндірісі ҥшін җажетті, җҧнды шикізаттар 
болып табылады. Оның җиы, тезегі, кҿңі отынға жҽне тыңайтҗышҗа пайдаланылады.  

Аҗселеу Сейдімбектің айтуынша, сиыр мҥйізінен алынатын ҿнімдердің ҿзі бір тҿбе. Ел жайлауға 
кҿшерде мҥйіздерді сазға, ми батпаҗҗа кҿміп кетеді. Җыстауға җонып, җол босаған соң, ҽлгі жҧмсарған 
мҥйіздерден ожау, җасыҗ, шаҗша, кездік сап, піспек, тараҗ, тиек, т.б. заттар жасайды. Ол ҥшін саздан 
шығарып алған мҥйіздерді жылы суға салып жуады. Тазарған, жҧмсарған мҥйіздерден тездетіп (кҿп 
уаҗыт ҿтсе җатып җалуы мҥмкін), ҽртҥрлі бҧйымдар жасайды. Мысалы, сиыр мҥйізінен ҽсіресе кҿбірек 
жасалатын бҧйымдар: насыбай шаҗша, шаш тараҗ, җасыҗ т.б. Мҥйіз җалдыҗтарынан жҥген сағалдырығын 

бекітетін тиек жасайды. Мҥйіз ыдыстарға (ожау, җасыҗ) сҥттің ҿңезі жабыспайды, астың дҽмін бҧзбайды, 
шыбын җонбайды.   

Тері – адамзаттың бірінші киіміне пайдаланған материалы. Ерте кездегі адамдар теріні су җҧтысына 
да пайдаланған. Археологтардың зерттеулеріне сҥйенсек, ерте кездегі Египеттіктердің жерленген орын-
дарынан ҽшекейленген теріден жасалған жазғы аяҗ киім табылыпты. Жиырма бес жҥз жыл бҧрын грек-
тердің тері ҿңдейтін зауыттары болғаны, оның иісі жағымсыз болғандыҗтан, ол зауыттар җаладан тыс 

жерлерге орналастырылғаны аныҗталып отыр.   
Орта ғасырларда Англия тері жасау мен теріні шетелге шығару жҿніндегі орталыҗҗа айналды. Кейбір 

Америкалыҗ ҥндістер тері ҿңдеу жҿнінен алдына жан салмайтын. Олар ҿңделген теріні киімге, кемелерге 
пайдаланған. XVIII ғасырға дейін тері ҿңдеу ерте замандағы жетістіктерден кенже җалып җойған еді.  

Ағылшындыҗ ҧлы ғалым Хамфри Дейви (Sir Humphry Davy) тері ҿңдеуге гемлок пен мимоза җабығы, 
каштан ағашы мен квебрахо ағаштарын җолдануға болатынын аныҗтады. Оның бҧл ашҗан жаңалығы 

американдыҗ тері ҿңдеушілерге тиімді болды. Ҿйткені, Американың ормандары гемлок пен квебрахо 
ағаштарына толы еді. XIX ғасырда американдыҗ Августос Шультс (Augustos Schultz) пен Роберт Фордер 
(Robert Foerderer) ағылшындыҗ ҽріптесінің жаңалыҗтарын жетілдіре тҥсті. 1809 жылы Американың 
Массачусетс җаласының тҧрғыны теріні тез ҿңдейтін җондырғы ойлап тапты.  

Җазіргі таңда АҖШ дҥние жҥзінде жасалатын 2,500,000,000 аяҗ киімнің 600,000,000 данасын 
жасайды, ол жалпы кҿрсеткіштің тҿрттен бір бҿлігін җҧрайды.     

Сиыр терісінен (талыс) [cowhide] җазіргі кезде кҿбіне аяҗ киім [shoes], кҥрте (жакет) [jacket], пальто 
[coat], кҿйлек [dress], җол сҿмкелерін [handbag] жҽне белдіктер [belt] жасайды. Теріден тігілген жолға 
арналған ҥлкен сҿмкелер [leather luggage] саяхат жасағанда бірден-бір таптырмайтын зат. Теріден 
жасалған жиhаздар [leather furniture] ҥйде, кеңселерде жҽне автокҿліктерде җолданылады.  

Стадиондардағы, гольф клубтардағы, жаттыҗтыру залдарындағы спорт җҧралдарының, доптардың 
кҿбі теріден жасалған. Сонымен җатар, кеңсе заттарының да бір җатары, атап айтҗанда, блокноттардың 

мҧҗабасы, тҥрлі җаламсаптар, орындыҗтар, ҥстелдер мен арнайы кеңсеге арналған  дивандар мен кресло-
лар жасалады. Ал җазіргі замандағы җыс мезгілінде киілетін тҥрлі җысҗы сыртҗы киімдер, атап айтҗанда, 
теріден тігілген тон (дубленка), плащ, кҥрте, шалбар жҿнінде сҿз җозғау ҽжептеуір орынды алар еді.  

Сиырдың җҧйрығынан шыбын ҧрғыш [fly whisks], жуан җылдарынан [the fringe hair] арҗан [ropes] 
жасалады, кепкен тезегі [the dried dung] отынға [fuel] пайдаланылады.  

Бҧзау терісі (шҿншік) [calfskin] сиыр терісіне җарағанда жҥнінен тез арылады жҽне салмағы да жеңіл, 

ҿте берік жҽне ҿте ҽдемі. Сондыҗтан ол ең җымбат аяҗ киімдер, җол сҿмкелерін тігуге җолданылады. Бҧзау 
терісі негізінен АҖШ пен Еуропада ҿңделеді.  

Талқылау. Сиыр малына җатысты атаулар җазаҗ тілінде де, ағылшын тілінде де мол. Ерте кезде 
адамдар жануарлардың терісінен басҗа материалдарға җарағанда аяҗты җорғау ҥшін ең берік жҽне 
ыңғайлы аяҗ киімдер тігуге болатынын аныҗтады. Ҿйткені ол ҧзаҗ уаҗытҗа шыдамды, денсаулыҗҗа 
пайдалы жҽне ауа кіргізіп тҧратын материал. Җазіргі кездің ҿзінде ғалымдар аяҗ киім тігуге басҗа 

материалдар ойлап тапса да, оның ішіндегі ең тиімдісі теріден жасалған аяҗ киім болып отыр. Соның 
нҽтижесінде җазіргі кезде таза теріден тігілген аяҗ киім ҿте бағалы заттардың санатында. Дҥние жҥзіндегі 
терінің шамамен бестен тҿрт бҿлігі аяҗ киім ҿндірісіне жҧмсалады (Гарри Зархи). 
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Җысҗасы, җазаҗ халҗы сиырдың терісінен, мҥйізінен, сҥйегінен ҽртҥрлі шелектер, су җҧятын ыдыстар 
сияҗты кҿптеген бҧйымдар жасаса, ағылшын халҗы ондай бҧйымдарды темірден, пластмассадан жасаған. 

Мҥйізден, сҥйектен жасаған бҧйымдар ағылшын халҗында жоҗ десек те болады. Есесіне теріден жасалған 
бҧйымдар ағылшындарда ҿте мол. Бҧл – аталған екі халыҗтың тҧрмыс-тіршілігінің ҽрҗилылығына 
байланысты болса керек. 

Оларды сиыр малының жасы мен жынысына җатысты атаулар, сиыр малына тҽн тҥр-тҥс атаулары, 
сиыр малының дене мҥшелерінің атаулары, сиыр малынан алынатын ҿнім атаулары, сиыр малының ауру 
атаулары, сиыр малының жемшҿп, азыҗ атаулары, сиыр малына салынатын ен, таңба атаулары жҽне сиыр 

малына җатысты теңеулер, фразеологизмдер жҽне маҗал-мҽтелдер деген сияҗты лексика-семантикалыҗ 
топтарға бҿлшектей, топтай беруге болады. Ендеше, сиыр малына җатысты атаулар жан-жаҗты, ҽрі 
тҥбегейлі зерттелуге җҧҗылы екен.  

Зерттегенде бҧрынғыдай тек лексика-грамматикалыҗ немесе лексика-семантикалыҗ тҧрғыдан ғана 
емес, оларды дҥниетанымдыҗ тҧрғыдан да зерттегенді маҗҧл кҿрдік. Ол ҥшін біз сиыр малына җатысты 
тілдік бірліктерді ірі-ірі екі аспектіде, атап айтҗанда, лексика-семантикалыҗ жҽне дҥниетанымдыҗ 

аспектіде җарастыруды маҗсат тҧттыҗ. Ҽсіресе сиыр малына җатысты тҧраҗты тіркестер (фразеологизм-
дер мен маҗал-мҽтелдердің т.б.) мен теңеулердің дҥниетанымдыҗ жағына, яғни тілдік бірліктерді зерттеу-
дегі антропоцентристік бағытҗа кҿп кҿңіл бҿлгенді дҧрыс кҿрдік. Ҿйткені җазаҗ тілінде де, салғастырмалы 
тіл білімінде де тілдік бірліктер дағдылы ҽдістермен (лексикалыҗ, морфологиялыҗ, синтаксистік тҧрғы-
дан) аз зерттелініп жҥрген жоҗ. Ал тілді сол тілде сҿйлеуші адамның ҿзімен, оның аҗыл-ойымен, санасы-
мен, рухани җҧндылыҗтарымен, бір сҿзбен айтҗанда дҥниетанымымен байланыстыра зерттеу – енді ғана 

җолға алынып жҥрген жаңа бағыт. Сондыҗтан, ҿзіміздің негізгі кҥшімізді кҿбінесе осы жаңа бағытҗа 
жҧмылдыруды жҿн деп есептедік. 

Қорытынды. Зерттеу нҽтижесінде мынадай тҧжырымдар жасауға болады:  
1. Жиналған тілдік материалдарға җарағанда җазаҗ жҽне ағылшын тілдеріндегі сиыр малына җатысты 

атау сҿздер (тҥбір, туынды, біріккен, кҥрделі сҿздер мен тҧраҗты тіркестер) ҽжептеуір кҿп екен. Олардың 
жалпы саны – 1671.    

2. Җазаҗ жҽне ағылшын тілдеріндегі сиыр малына җатысты атаулар да басҗа заттардың атаулары 
сияҗты тҧрмыстыҗ җажеттіліктен туған. Адам бір нҽрсеге ат җойғанда оны осы тҽріздес басҗа заттардан 
ажырату ҥшін җояды. Сиыр малына җатысты атаулар да наҗтылы заттар мен ҧғымдарды арнайы 
сҿздермен (атаулармен) белгілеп җою маҗсатында жасалған.  

3. Сиыр малына җатысты атаулар екі тілде де ерте кезде пайда болған. Оның дҽлелі: біз сҿз етіп 
отырған атаулар җазаҗ жҽне ағылшын тілінің сҿздік җорының тҿрінен ойып тҧрып орын алғандығы жҽне 

олар ҽртҥрлі туынды сҿздер мен фразеологизмдердің, маҗал-мҽтелдердің, теңеулердің жасалуына, сан 
җилы бейнелі, образды, ауыс мағыналарының тууына негіз болғандығы.  

4. Сиыр малына җатысты екі тілдегі атаулар мен тҧраҗты тіркестер тек аталған тілдердің байлығын 
ғана кҿрсетіп җоймайды, олар сонымен бірге тіл иелерінің сиыр малына җатысты дҥниетанымы мен ҧғым-
тҥсініктерін де кҿрсете алады. 

5. Екі тілдегі сиыр малына җатысты барлыҗ атаулар (жасы мен жынысына җатысты атаулар, тҥр-

тҥстеріне, дене мҥшелері мен ҿнімдеріне җатысты атаулар, т.б.) мен басҗа да тілдік бірліктерді (фразео-
логизмдер, маҗал-мҽтелдер, теңеулер, т.б.), соларға байланысты ҧғым-тҥсініктерді тҧтастай алсаҗ, олар 
«сиыр» деп аталатын ҥлкен бір концепт җҧрайтындығына кҿзіміз жетеді. 

Жалпылай алғанда, жҧмыста җазаҗ жҽне ағылшын тілдеріндегі сиыр малына җатысты атаулар мен 
тҧраҗты тіркестерге, маҗал-мҽтелдерге шамамыз жеткенше жан-жаҗты талдау жасауға кҥш салдыҗ. Олар-
дың мағыналарын, ҧғым-тҥсініктерін, җолдану ерекшеліктерін, ҽсіресе җазаҗ жҽне ағылшын халҗының 

тҧрмыс-тіршілігі мен дҥниетанымындағы атҗарған рҿлін саралап кҿрсетуге ат салыстыҗ. 
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Abstract 

The article devotes to analysis of functional and structural aspects of Internet advertisements as definite social 
entirety, which constantly relating to outside environment. The object of research is Internet as a new 
communicative environment and the advertisement space the same time. In work classification of Internet 
advertisement by information carrier and types of providing information is performed; main reasons of using 
internet advertisements and its advantages are described; characteristic of verbal and nonverbal components of 
advertisement is given and also modern linguistic is concerned where classification of Internet advertisement by 
information career and types by providing information are considered; hypermedia ability of the Internet forming 
social behavior media defines the main difference as the communicative space of the other options for 
communication of information in the media; communication model of traditional ways of mass media. Means of 
attracting attention in advertising communication are described in detail in the article.  
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ЗАМАНАУИ  БАЙЛАНЫС  КЕҢІСТІГІНДЕГI  ҒАЛАМТОРЛЫК  ЖАРНАМА 

 
Аңдатпа 

Маҗала ғаламторлыҗ жарнаманың функционалдыҗ-җҧрылымдыҗ аспектілерін талдауға арналған, оны 
ҥнемі сыртҗы ортамен ҿзара ҽрекеттесетін белгілі бір ҽлеуметтік тҧтастыҗ ретінде талдайды. Зерттеу 
нысаны жаңа коммуникациялыҗ орта жҽне жарнама кеңістігі ретінде ғаламтор болып табылады. 
Жҧмыста ғаламторлыҗ жарнаманың аҗпаратты тасымалдау жҽне жеткізу тҥрлеріне җарай жіктеу жҧмысы 
жҥргізілген, сонымен җатар ауызша жҽне ауызша емес компоненттерінің сипаттамалары келтірілген. 
Сонымен җатар, маҗалада заманауи лингвистикаға да тоҗталған, онда аҗпаратты тасушы кҿзіне җарай 
жҽне аҗпратты жеткізу тҥрлеріне җарай ғаламторлыҗ жарнаманы жіктеген; интернеттің ҽлеуметтік мінез-
җҧлҗты җалыптастыратын аҗпаратты жеткізуде гипермедиялыҗ җасиетін жҽне оның коммуникативті 
кеңістік ретінде БАҖ арҗылы аҗпарат таратудың басҗада нҧсҗаларынан негізгі айырмашылығын аныҗ-
тайды; медианың дҽстҥрлі байланыс моделі. Маҗалада жарнамалыҗ коммуникацияларға назар аудару 
тҽсілдері егжей-тегжейлі сипатталған. 

Кілт сӛздер: жарнама, ғаламторлыҗ жарнама, ауызша жҽне ауызша емес җҧралдар, аҗпарат 
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ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА В СОВРЕМЕННОМ КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу функционально-структурных аспектов интернет-рекламы как 
определенной социальной целостности, постоянно взаимодействующей с внешней средой. Объектом 
исследования является Интернет как новая коммуникативная среда и как рекламное пространство. В 
работе осуществляется классификация интернет-рекламы по носителям и видам предоставления 
информации; описываются основные причины использования и преимущества  интернет-рекламы; дается 
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характеристика вербальным и невербальным компонентам рекламы. Затрагивают современную 
лингвистику, где рассматривают классификацию интернет-рекламы по носителям и видам 
предоставления информации;  гипермедийную способность Интернета в представлении формирующей 
социальное поведение информации и определяет его основное отличие как коммуникативного 
пространства от других вариантов передачи информации через СМИ; коммуникационная модель 
традиционных средств массовой информации. В статье подробно описываются средства привлечения 
внимания в рекламной коммуникации.  

Ключевые слова: реклама, интернет-реклама, вербальные и невербальные средства, информация 

 

Introduction. Steady tendency to disposition state borders, to extirpation language barriers and overcoming a 

huge distance between continents become reality nowadays with the availability global computer network, 

connecting any points of planets in seconds. Existence of modern society impossible realizes for everyone without 

such actions as World Wide Web and ubiquitous, penetrating into all spheres of life advertising. Moreover, 

Internet in the quality most dynamic developing communication channel has become an excellent field for 

dissemination of advertisement, having generated plethora of new forms, methods and technologies for creation 

and expansion of effective advertising materials. 

Advertisement takes one of the central places in modern public communication. It is not only basis most 

important item in revenues of many types mass media organization, but also forms noticeable of aggregate 

continent of modern media. At the same time many instruments and technologies of impact on the audience and 

interaction with the viewer, listeners, and readers nowadays with the users are tested, improved and progressed 

mass coverage for the first time ever. 

At the current stage Internet advertisement is the most dynamically developing, innovatory advertisement 

market share, losing at this time the signs of elitism, replaced by mass and universal accessibility. Being as an 

agent of influence it becomes a tool to human adaptation to new roles and values, a way to regulate control in 

different life scenarios. Advertisement is a reflection of urgent values, an agent, direction in life in the 

consciousness of modern humans, creating men‘s perceived lifestyle. Any changes in the advertisement, including 

the use of game communication are naturally expressed through of the changes, taking place in society. 

If we consider advertisement in the historical aspects it can be traced the relationship between the appearance 

of technical innovation of civilization and their reflection in the cultural form of the era. Advertisement transforms 

in the process of human activity, it‘s going into every field and is one of the tools for learning and creation of 

social and cultural realm, which is one of the first to acquire new dimension. 

Internet-advertisement is a wealth of valuable material for studying the English language in the modern 

multimedia discourse of mass culture, also the problems of creolized text and intersemiotic translation. Any types 

of English-speaking media texts, including advertising ones, take place a leading position in size and according to 

the influence in the world information flow. Being a phenomenon the Internet becomes the subject of mass 

communication that necessitates the development of the new lexicon. Thus, the Internet is an external stimulus to 

intralinguistic language capacity. The connection between the social and the intralinguistic can be viewed at any 

level of the language system, however vocabulary gives the most obvious and extensive material. 

The entire above are determined relevance of research which will be importance of exploring different types 

of advertising communication, being integral element of social communication. It came at an appropriate time 

further revealed by the fact that Internet advertisement has become in components life of modern human, effecting 

as well as communicative activity and worldview strongly.  

The purpose of this research is analysis functional and structural aspects of Internet advertisements as specific 

social integrity which interacts with external environment constantly. In accordance with this purpose was given 

the following objectives: to identify specific nature of verbal and nonverbal components of advertising messages, 

relating features its effect on a recipient; to analyze the degree problems of perceptions; to consider features of 

structure advertising messages as important element of Internet discourse; to implement classification of Internet 

advertisement by information carrier and types of providing information.  

The object of research is Internet as a new communicative environment and as advertising space. The subject 

of research is structural and functional features of advertisements acts in the Internet. The materials of research 

provided advertising formats in English in the Internet, developed and used for the period from 2012 to 2017.  

Theoretical and methodological basis of research provided basic research in the field of linguistic, 

advertisement, psychology, communication theo ry and sociology. Research is based on modern scientific  

opinion about basic characteristics from pragmatics  point of view  about statements or text (Е.Е. Anisimova,                           

I.N. Gorelova, G.M. Kostushkina,  N.N. Kokhtev, Y.S. Kubryakova, T.V. Matvyeeva, Y.V. Medvedeva,                    
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A.N. Nazaikin, U.K. Pirogova, O.V. Poimanova, D.E. Rozental,S.G. Ter-Minasova and etc.);   communication 

theory (U.S. Vernasdsaya, A.Deiyan, T.A. van Deik, O.S. Essers, E.V. Rommat, A.V. Sokolov); advertising 

psychologist (K.L. Lobe, I.N. Gorelov, A.N. Lebedev- Lubimov, R.I. Mokshancev, F.G. Pankratov, E.Pesotskiy, 

G.G. Pocheptsov, O.A. Feofanov, L.N. Khromov, F.V. Ulyanovskiyu);   sociology (U.S. Vernadskaya,                       

A.I. Dontsov, A. Maslou, V.L. Muzikant, E. Pesotskyi).  

Methods. For achieving this objectives are applied the following methods linguistic analysis in this work: 

systematic analysis, solid sampling method, and method structural analysis of collected materials, method 

composite and stylistic analysis, some of statistic data processing features.  

As one research method of the given problem is used systematic analysis, which was allowed to analyze 

Internet advertisement  as definite self – regulating social integrity, connecting with external environment 

constantly; to identify systematically important factors of subject research; to characterize Internet advertisement 

as specific form of social communication; to develop types of Internet advertisement classification.  

Method solid samplings were used in collecting factual material at the same time the research linguistic units 

were being chosen as they occurrence in the research process of advertising formats in the Internet. This method 

has been taken into consideration not only frequency, but common conditions to the functioning researched 

elements and influence of these conditions to the functioning process too that is given available information about 

statistic patterns of researching subsystems.     

According to the structural analysis research of advertising texts we can make a conclusion that advertising 

features like whole object is defined not features its parties but characteristic and types interaction of constituent 

elements.   

The purpose of composite and stylistic analysis is defined as establishment systematic language materials, 

forming style belongings of speech composition (quotation, texts).  In this we share the view of some researchers, 

who of them consider that stylistic analysis ―must not only focus on language factors, but on ways of its 

organization, its connections and relevance‖ that is why in the center of attention in stylistic analysis ―it does not 

stylistic characteristic, first of all structural and composite basis of text, and the second is constructive techniques‖ 

[1,135].    

In this interdisciplinary approach to problem decision and integrative research character have been required 

using modern methods inherent in cultural studies, philosophy and sociology:   

– comparative and historical method where analyzed the meaning internet advertisement as advertising 

communication in the process keeping and transformation traditional cultural values;  

– phenomenological method letting define the content and meaning researching phenomena; structural and 

semiotic method, allowed to research mechanics Internet functionalities and Internet sigh systems;    

– cultural and typological method allowed to research transformed internet advertisement as important 

cultural  factors in society, influencing on spiritual and emotional the world of man and influencing on reforming 

its convince, value orientation, esthetical ideals.  One of the main changes we can consider the Internet transition 

from information about object for consumption into consumer objects.  One of the visible proof of this process 

can be considered the appearance viral advertisement, can be also said   about ideological close nature of the 

Internet and advertisement it is a making new image as advertisement sells lifestyle, but Internet allows to make a 

new imaginary life and something new inside that is reflected in human existence in the social media.    

Use of these methods in deciding the objectives set in research have been allowed to identify that Internet as 

new, fast developed and changed virtual, network cultural environment with its codes and symbols.  

Results. The conclusions of this work expand subject research in the field of Internet and can be used in the 

further for theoretical and practical development in the field of cultural studies, advertisement, mass 

communication and information technology.  

Internet is a principal important and necessary form of public communication and model of operation of 

social actors.  Taking into account the latest developments of linguistic science ―Internet‖ defined like new, fast 

developed and changed virtual, network cultural environment with its codes and symbols.  Internet advertisement 

is communicative progress communication of information by electronical ways in the Web Internet, forming in 

the consciousness addressee stable psychological images and models, allowing the addressee to achieve definite 

economic, cultural, social and other aims. 

For linguistics the advertising message in the Internet is interesting not just as another field use of languages 

they may submit specially valuable by virtue of extreme brevity and a clear pragmatic setup in understandability 

and maximum impact that allows effectively for and to examine a much broader questions natural human 

language in the new conditions of the modern information society and its mass culture. 
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The advertisement impacts on a consumer   by introducing into his consciousness a certain range of concepts 

(informative but also emotionally colored character) about its object and the introduction of this object in its value 

system. Advertisement is able not only to reflect the current, but also to design a new, individual and different 

image. In other words meta–contents are ideological and ethical character and represent the image of the product 

and/or manufacturer. Different  stylistic means, figurative devices etc., there are here not only for themselves and 

not only to order to impress a reader; the use of  them  have one purpose and meta-semiotical content of  

individual  elements of the text come in a coherent picture.   

The analysis of advertising texts requires attracting large volume of information social and cultural 

characteristics. Importance of these data increases as the complexity of advertising, so it can be information about 

the manufacturer, cultural values in society, which the advertisement is addressed to, the target audience, who 

focuses on a component of the advertising series, history of products advertising and its roles and places in 

modern society.  

―The use of the  Internet advertisement is due to the following reasons: The relatively low cost; the possibility 

of rapid replacement of the content of advertising; orientation to clearly defined  task force; the possibility to be 

combined with optical and acoustic forms of information; the possibility of  bilateral connection between the 

advertiser and the consumer; high economic efficiency‖ [1, 5].  

Hypermedia ability of the Internet forming social behavior media defines its the main difference as the 

communicative space of the other options for communication of information in the media. In this information 

space works from the social, territorial or other restrictions. ―Sometimes there is a situation when the site adjusts 

the environment, but not the user accordingly, although ultimately the purpose of the site is to interest a person, 

but not a search engine. The manufacturer of goods or a service not only can give more complete information 

about himself/herself and the service, but get feedback from the consumer, and use information  available on the 

Web for his/her purpose, too. The communication model of traditional mass media does not contain a feedback 

loop, while Model of the Environment and Internet include pronounced feedback linkages. Internet advertisement 

through an advertising message redirects a flow significant for potential consumers, referring not to their 

consciousness, but to the subconscious‖ [2, 12]. 

Thus, great advantages of Internet advertisement opportunity include to monitor changes in business process 

within one day; to conduct instant interactive communication with the consumer; to carry out operational 

reorganization research, the ability to target distribution of goods and services to consumers; effective coverage of 

the target audience, etc.,  

In modern linguistics there are the following classification internet advertisement by information carrier  and 

types by providing  information: ―A text advertisement (while technology and spam): Text and graphic 

advertisement; Graphical advertisement; (with addressing modification and without); A graphical interactive 

advertisement; interactive windows (PoP and PoP UNDER); Methods of mailing/listing (white technology and 

spam); Pages advertising; Video advertising; Radio advertising; Advertisement in the games. Advertising 

techniques permeating all levels of modern culture permeate into the Web playing field, having been developed 

new forms of self–realization there, currently building on efficiency steadily. This is reflected in active use 

advertising companies of game banners and product placement in gaming spaces‖ [3, 24].    

To the means of Internet advertisement, we recommend to refer Web server, banners, advertising networks, 

e-mail, newsgroups, search engine and catalogues, Internet–auction. Having been proposed the list by us is not far 

from complete, as new funds are being developed, which will be added it on the availability of funds. 

The features of the advertising text is it cannot be understood as a linear sequences of signs: each type of 

advertising texts is keen to complicate the text structure due to a weird interweaving of semantic components, 

building a particular hierarchy of meanings, modeling text levels. In each case, the effect of marks affixed system 

leads not to simple amounts in terms, but to their complex combinations. The most interesting is the phenomenon 

of multilevel advertising text with the actualization of several topics, related to each level of meaning.   

Confrontation substantial semantics, forming advertising information and semantics, forming the basis the 

myth is most noticeable in the verbal component.  Stylistic means (expressive vocabulary, rhythmic organization 

of the text), design means (graphic techniques, type fonts), and semantic framework has a special place among the 

means of expressive effect because content and form in advertisement are important equally and inseparably. 

One of the key features of advertisement is a very significant role of its nonverbal component; it means 

images, photos, type fonts and other visual means. This role is so great that certain verbal elements of texts 

acquire emotional, expressive and evaluative overtones only through nonverbal elements. 

In the broadest sense, nonverbal means of speech, forming of communicative and pragmatical aspect of the 

text is considered the voice and its modulation, diction and articulating sounds; intonation, subdivided into 
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semantic based on  the structure of the sentence, and emotional; the tone, the melody of speech, tone of voice, 

speech rate, volume, pause are semantic, phrasal, psychological, artistic; distribution of accentuation and pauses in 

the utterance; laughter, crying, sighs, coughs, means of communication in the form of gestures, facial 

expressions– body language in general. They may be accompanied by own languages through communication (in 

this case advertising communication) or replace them. Paralinguistic form is classified font marking, including 

different special typographical signs, color composition and segmentation of the text is the actual modeling in the 

printed version.  For advertising text is important component of visualization of meaning becomes photos and 

other images.  

The visual component of the advertising text itself performs two main tasks are attracting attention (acting 

function) and visual representation (informative function). 

The visual and graphic image, as the lexical component is associative and can also cause meaningful 

associations, evoke a massive cultural associations, be filled with emotionally. Major advantage of this: at the 

same time the visual and graphic image can convey many values, meanings, and shades. It is especially important 

that graphic and visual elements develop associative and thinking ideas in the right direction. Certain stylistic 

elements will help to attribute the text as identified to a specific place or time, substantive component.  Meta-text 

components are also formed here. Some signs and symbols carry with them and unwittingly bring them back in 

the subconscious charge condensed emotional experience. This can be like an individual experience and a 

universal one, because graphic artists know emotional stress to carry lines, colors and other elements of the image. 

So, advertising design is more than just a visual representation of advertising information, and a nonverbal 

form of meaning transmission. It is the first is historical, as it reflects some kind  aesthetic priorities time the 

second is  functional, by itself points  the status of the company, the advertiser or product and also indirectly gives 

the status of the characteristics of information carrier  and its consumer audience, and the third is diverse, since it 

includes  semantics of the font, colors,  model and own image, the fourth is  loaded communicatively, and  it 

means semantically is large enough, because it combines direct and associative value.  

According to A.Y. Sherkovina, ―People just can't help noticing some of the events in their environment since 

they have a number of properties that act as irritants human‘s mental activity…‖ [4, 41]. These properties are 

exemplified by repeatability, intensity, unique, contrast, size. To attract attention of the recipient, the image or the 

text of the advertisement must meet these parameters.  

Repeatability is the multiple replication of an advertisement message with these changes that do not include 

it‘s the general style and emotional content.  Studies of the consumer‘s psychology   concluded that the only 

consumer‘s contact with the information is not enough to make purchase decisions. As a general rule such 

contacts must be more than five. Such a pattern noticed by the German psychologist T.Konig in his paper  

―Psychology of Advertising‖, published in the 20s of the XX century: ―the first time  is no one  notices, the second 

is notice, but  not read, the third  is  read, but scattered, the fourth are  read and think over, the fifth is  share  their  

thoughts with friends, the sixth is to think about the possible provision for the purchase, the seventh is to purchase 

goods. 

Essential for application of this method is basis contents are maintained of advertising messages the same 

product in advertisement. A complete change of text or pictures do not encourage attract attention, but on the 

contrary diffuses it. 

Another important characteristic of this method is that cannot be dispensed even if the company (product, 

brand) is well known. For sustainable success requires constant reminder about itself to the consumer.  

Demonstrations of the ways to consume goods or services sometimes draw the recipient‘s attention 

unwittingly. For instance, you pay attention to television commercials to demonstrate food consumption, 

cosmetics, perfumes, shoes, clothes etc., involuntarily. Demonstration of goods often takes place in the outlets, as 

well, where the potential buyer can take part in it directly. 

In contrast to this fact, in relation to the world around is paralinguistic, i.e. non-linguistic means can be 

created by using colors:  a contrast bright image objects is opposed to the general monotone background of the 

advertisement carrier.  Color, the simplest means of attracting attention and the strongest  another means of non-

verbal communication has an impact  upon the mental and physical recipient‘s condition,  bearing a wide range of 

information about the subject of advertising messages, and if it is a product of a certain company, it‘s attracted, 

too; address consumer audience; ideological and philosophical preferences. For example, two "red" brands 

highlight in their fields are Santa Claus and Coca-Cola have collectively become the most recognizable brand in 

any field. The red color is so associated with Cola that there is a legend, telling about Santa, who has stolen the 

color red from Coca-Cola. 
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Information uniqueness as a means of attracting attention in advertisement communication with a view to 

achieving the desired effect on a recipient is realized in the advertising text as a result of divergent logical links 

between the phenomena of reality, involved in the advertising message.  Thus, in people‘s minds formed a 

situation which was absent in their previous experiences, i.e. is unique. For example: Gillette advertising in China. 

It started by ―personal‖ video was posted in the Internet where the actress Gao Yanan helps her man to shave. 

Information about this hit the news, leading were being discussed like "transformation into a good girls in bad." 

Gillette took the opportunity and made a woman famous around the world for the first time. After that, the post 

was advertised the winner who was to shave Yanan. In two weeks the campaign occurred 237 million people, and 

this led to the fact Gillette has reached the highest level in history for the next two months sales.  

At the conscious level, a person perceives all material and non-material objects as figures and background 

(context). If habitual recipient‘s context is broken, and his attention and interest are intensified.  For achieving this 

affect, it is necessary to change the environment where you are used to see a product or service (change the 

conditions up to the opposite, use paradoxical of shapes‘ and background‘s combinations, swap object and 

background: make the background). For example, ―Greenpeace‖ depicts a monkey on packages on a white 

background stretching his paw to a bag with handles. Thus, when a person holds a bag, he holds the monkey‘s 

paw. Next to the monkey the phrase written on the bag like: ―Give me your hand‖. 

Discussion. For linguistics, advertising messages on the Internet are not only interesting as another area of 

language use, they can be of particular value to it because of its extreme brevity and clear pragmatic attitude 

towards comprehensibility and maximum impact force, which makes it possible to effectively raise and study 

much more general issues of existence of natural human language in the new conditions of the modern 

information society and its mass culture. 

To increase attention and interest, the position can be changed, the mutual disposition of people and goods, 

having offered the buyer to put himself in an unusual position in relation to the goods, having been  lodged the 

buyer inside the goods or  having been connected the buyer and the goods in a pair. This situation is typical for 

advertising goods in the field, for example, in outlets. 

The intensity of information is realized in advertising texts by non-verbal means through font selection. 

Intensity in print advertising is most often achieved using large headings. In advertising texts can be seen the use 

of non-standard fonts, different in size letters in one word or sentence, the using of multiple colors simultaneously, 

a combination of pictures and drawings with letters. Different social and political, economic, cultural, sports and 

other publications have taught readers that a large title indicates the importance of the message. Before starting to 

read a newspaper or magazine, a person is sure to look through the headlines. A great headline will keep the 

reader's eyes, and this is already a third of success. The intensity is achieved through the closer picture of the 

product and its name (brand), large font slogans appearing on the screen, off–screen text with emphasis on some 

words or phrases on the Internet. 

Different varieties with sizes, values, properties, signs towards their increase or decrease are possible both at 

the nonverbal level (increase or decrease of graphic images) and at the verbal level, when the authors use 

grotesque or hyperbole, or on the contrary reduce the properties to a minimum. 

Conclusion. Results of research where Internet advertisement provided in some aspects as a part economic, 

social and cultural environment and as most important factor, forming in modern society distinct world views, 

specific esthetical perception and new forms of social interaction have been allowed to achieve the aim and to 

decide relevant objective.  

There is a large number of both verbal and nonverbal means of attracting attention in advertising 

communication. However, it is very important to remember that any influencing communication, including 

advertising, in order to be successful, it should be clearly focused on the object of impact in accordance with its 

interests, needs and motives. Specialists conduct segmentation in the field of advertising, i.e. the division of the 

market into consumer groups. Whatever market segment the consumer does not belong, perception of the 

advertising message is always individual. 

Rapid growth of social media reflects problems mass communication in the modern society: transformation 

mass images about space and time; appearance a new social informational inequality; lack of time to socialization 

and at the same time lack of communication.  Advertisement in mass media works on overcoming such problems 

through the establishment of a virtual communicative space, without limit, status barrier and strict linguistic 

requirements.  
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Данная статья подготовлена в рамках реализации ПЦФ #BR05236839 по теме 

 ―Разработка информационных технологий и систем  

для стимулирования устойчивого развития личности как одна 

 из основ развития цифрового Казахстана‖ 

 

Аннотация 

В современном обществе СМИ можно определить как основное средство массовой коммуникации. 

Данное понятие включает в себя как печатные и электронные средства массовой информации, такие как 

газеты, журналы, телевизионные программы, фильмы, интернет-сайты, видеоигры. В сумме – это 

многочисленные способы обмена информацией, которые доступны большинству людей. В рамках 

проведения исследования по оценке влияния СМИ на социум был проведен социологический опрос 

населения Казахстана, одной из составляющих частей которого стало выявление предпочтений 

казахстанцев в выборе источника новостной информации c фокусом на электронные СМИ. Опрос 

проведен методом прямого анкетирования в период с июля по октябрь 2018 г.В данной статье 

рассмотрены глобальные тренды и изменения произошедшие в сфере медиа-потребления в последние 

годы и представлены результаты опроса. 

Ключевые слова: средства массовой информации, социологический опрос, новости, медиа-

предпочтения казахстанцев 
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PREFERENCES OF KAZAKHSTANI POPULATION IN THE CHOICE OF THE SOURCE OF NEWS 

 

Abstract 

In modern society, the media can be defined as the main means of mass communication. This concept 

includes both print and electronic media, such as newspapers, magazines, television, films, Internet sites, video 

games. In sum, there are numerous ways of sharing information that is available to most people. 

As part of a study to assess the impact of the media on society, a sociological survey of the population of 

Kazakhstan was conducted, one of the components of which was to identify the preferences of Kazakhstanis in 

choosing a source of news with a focus on electronic media. The survey was conducted by face-to-face 

questioning in the period from July to October 2018. 

This article discusses global trends and changes in the field of media consumption in recent years and 

presents the results of the survey. 

Keywords: mass media, sociological survey, news, media preferences of Kazakhstanis 
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Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым министрлігінің «Ақпараттық-талдамалық орталығы» АҚ 

 

ЖАҢАЛЫҚТЫҚ АҚПАРАТ КӚЗІН ТАҢДАУДАҒЫ  

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ АРТЫҚ КӚРУІ 

 

Аңдатпа 

Җазіргі җоғамда БАҖ-ты бҧҗаралыҗ коммуникацияның негізгі җҧралы ретінде атауға болады. Бҧл 

ҧғымға газеттер, журналдар, телевизиялыҗ бағдарламалар, фильмдер, интернет-сайттар, бейне ойындар 

сияҗты баспа жҽне электрондыҗ бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары кіреді. Нҽтижесінде – кҿптеген адамдарға 

җол жетімді аҗпарат алмасудың кҿптеген тҽсілдері. 

БАҖ-тың социумға ҽсерін бағалау бойынша зерттеу жҥргізу шеңберінде Җазаҗстан халҗының 

арасында ҽлеуметтік сауалнама жҥргізілді, оның җҧрамдас бҿліктерінің бірі электрондыҗ БАҖ-җа назар 

аудара отырып, жаңалыҗтыҗ аҗпарат кҿзін таңдауда Җазаҗстандыҗтардың җалауын аныҗтау болды.  

Бҧл маҗалада соңғы жылдардағы медиа тҧтыну саласында болған жаһандыҗ трендтер мен ҿзгерістер 

җарастырылған жҽне сауалнама нҽтижелері ҧсынылған. 

Кілт сӛздер: бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары, ҽлеуметтік сауалнама, жаңалыҗтар, Җазаҗстандыҗтардың 

медиа-җалаулары 

 

1. Введение. 

1.1. Выбор источников информации в мире 

Нельзя отрицать тот факт, что в современном мире скорость распространения и объемы информации 

значительно возросли. Существенные изменения претерпели и каналы распространения информации. 

Еще каких-то 20 лет назад, в конце 20-го века основными источниками получения новостей являлись 

телевидение, печатные газеты и радио, в то время как в начале 2000-х появился и укрепил свои позиции 

такой источник распространения новостей как электронные средства массовой информации. Изучение 

вопроса выбора источников новостной информации представляется актуальным также ввиду ежегодного 

роста распространения ―фейковых‖ новостей, охватывающих все сферы жизнедеятельности человека как 

в глобальном [1] , так и в казахстанском медиа-пространстве [2, 17]. Проблема преднамеренного или 

непреднамеренного распространения обманчивых, неподтвержденных или наполненных ошибками 

сообщений привлекает всеобщее внимание и в значительной степени формирует репутацию издания. В то 

время, как традиционные и авторитетные СМИ служат некоторым фильтром, слухи и клевета все равно 

распространяются с большой скоростью, в том числе благодаря социальным сетям [3, 216]. Исследования 

подтверждают, что недостоверные новости находят больший отклик и распространяются значительно 

быстрее, нежели правдивая и достоверная информация [4]. В немалой степени масштабам и скорости 

распространения информации в целом, и недостоверной в частности способствуют современные 

технологии, которые формируют совершенно новую культуру медиа-потребления за счет расширенного 

функционала мобильных приложений и удобства своевременного информирования пользователя о новых 

публикациях [5]. Это же подтверждается данными Института исследования СМИ Томсон Рейтер, согласно 

которым в настоящее время наблюдается тенденция получения новостей через мобильные приложения, 

растет интерес к новостным агрегаторами другим приложениям, позволяющим более рационально и 

оперативно распределять время на изучение новостей [6, 9]. Исследование Global WebIndex [7, 19] также 

отмечает преобладание цифровых СМИ над традиционными. В тоже время наблюдается рост аудитории и 

количества проводимого времени в процессе просмотра новостей в режиме онлайн у людей различных 

возрастных групп от 16 до 64 лет, по сравнению со временем, затрачиваемым на изучение печатных 

изданий. Эта тенденция прослеживается и среди казахстанского населения. 

2.2. Предпочтения в выборе источников новостной информации в Казахстане 

В Казахстане исследования в области предпочтений населения при выборе канала распространения 

новостей проводились и ранее. Первые упоминания об электронных источниках в качестве источника 

информации в исследованиях стали появляться в начале 2000-хгодов: по состоянию на 2005 

годколичество пользователей Интернет являлось незначительным всего 2,7% населения. Со временем 

ситуация изменилась, по данным комитета по статистике, в 2018 году данный показатель достигает уже 

81,3% (2019). Согласно исследованиюоб уровне доверия к новостям, проведенному Центром Социальных 
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Технологий (2005), основными каналами распространения информации являлись печатные газеты, радио 

и телевидение. Основной интерес представляли новости, освещающие политическую ситуацию в стране. 

Согласно опросу населения, в то время наибольшее доверие у респондентов вызывали новости, транс-

лируемые телевидением (63,8%), в частности 4-мя каналами республиканского значения. Наименьшим 

доверием у населения пользовались каналы развлекательного характера. На втором месте по уровню 

доверия выступали крупные газеты республиканского значения с большим тиражом. Для сравнения, 

интернет-сайты в тот период пользовались наименьшим доверием у населения, ввиду ограниченности 

доступа и отсутствия навыков пользования всемирной сетью. Согласно исследованию, старшее 

поколение к данному источнику информации относилось предвзято и с большим недоверием, независимо 

от того какую позицию в отношении освещения политической ситуации в стране они принимали. 

Последующие годы привнесли существенные изменения в выбор канала распространения 

информации. Претерпела изменение и актуальная тематика информативных новостей: если в начале 

2000-х годов преобладающий интерес вызывали новости о политической ситуации в стране, то к 

2015 году сфера интересов населения расширилась научно-познавательными, социальными вопросами и 

новостями культуры, шоу-бизнеса и информацией о происшествиях. Однако телевидение за весь 

исторический периодфункционирования остается основным каналом получения новостей для 48% 

респондентов и пользуется наибольшим доверием. На второе место выходит Интернет – 40% опрошен-

ных. Выбор радио и печатных газет за пять лет снизился до 7% и 4% соответственно. По сравнению с 

данными за 2012 г. (Опрос: Доверие медиа источникам, 2012) и 2014 г. (Медиа предпочтения казах-

станцев, 2014), расстановка позиций по уровню доверия не изменилась.Однако стоит отметить, что, по 

данным исследования ―Источники информации. Уровень доверия к СМИ. Восприятие профессии 

журналиста‖ (2015), уровень доверия к новостям электронных СМИ возрос с 24,4% до 40%. Проведенный 

опроснаселения ―Оценка влияния открытых информационных источников на социум‖ (2018)показал, 

чтоказахстанцы основных источников получения новостной информации поставили на первое место 

интернет-сегмент. Предпочтения населения в выборе источников новостной информации (см. Рисунок 1) 

распределилось почти равномерно между социальными сетями, телевидением и новостными интернет-

сайтами (30,3%, 29,8%, 29,5% соответственно), а печатные издания и радио утратили позиции (6,2% и 

1,5%). 

Цель и методология исследования 

Целью проведения опроса является определение основных каналов получения населением 

информации новостного характера и исследование особенностей сегмента новостных Интернет-сайтов. 

Помимо этого,был проведен анализ социального портрета среднестатистического читателя популярных 

электронных СМИ. Также в рамках исследования были выдвинутыследующие гипотезы: 

1. В общей структуре потребителей электронных СМИ новостного характера в Казахстане 

преобладает экономически-активное население 

2. Большинство населения доверяет новостным интернет-порталам. 

В качестве метода проведения исследования был выбран анкетный опрос (face-to-faceinterview) 

населения Республики Казахстан от 15 лет и старше, охватывающий 14 областей и 2 города 

республиканского значения (Нҧр-Султан и Алматы). Выборка опроса репрезентативная населению 

Казахстана: 3200 респондентов, равнонаполненнаягеографии опроса, из расчета по 200 респондентов в 

каждом из 16 регионов, без квоты на пол и возраст. 

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования показали, что предпочтения участников опроса при выборе основного 

источника получения информации почти с одинаковыми показателями разделились на три ведущих 

сегмента: социальные сети, блогеры (30,3%), телевидение (29,8%) и новостные интернет-сайты (29,5%) 

(Рисунок 1).  

Доля респондентов, предпочитающих получать информацию из печатных изданий, составила 6,2%. 

Другие каналы информации являются менее значимыми. 
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Рисунок 1. Укажите Ваш основной источник получения информации новостного характера?  
(% от общего числа опрошенных) 

 
Социально-демографический анализ результатов опроса позволил выделить некоторые особенности 

казахстанцев в предпочтениях/выборе информационных каналов. 

По результатам опроса, сравнительно высокую значимость в качестве источника информации для 

молодежи имеют социальные сети, блогеры. Исследование выявило зависимость пользования социаль-

ными сетями от возраста: чем моложе респондент, тем чаще для него социальные сети выступают в 

качестве основного источника информации. И, наоборот, чем старше респондент, тем реже он использует 

сетевые платформы (социальные сети, блоги) как источник новостной информации. Реже всего в 

социальных сетях проводят время сельчане и респонденты старшего возраста, чаще всего – молодежь  

(15-19 лет) и городские жители. 

Противоположная картина складывается в отношении телевидения. Частота просмотра телевизора 

прямо пропорциональна возрасту респондента, т.е., чем старше человек, тем чаще он смотрит телевизор. 

Реже всего телевидение смотрят школьники и городские жители, чаще всего – пенсионеры (65 лет и 

старше) и сельские жители. 

При составлении социального портрета среднестатистического читателя Интернет-сайтов 

выяснилось, что чаще всего к ним прибегают респонденты в возрасте 25-44 лет, имеющие высшее 

образование, а также представители других этнических групп населения.  

Газеты/журналы как канал информации популярны среди жителей сел, возрастных групп населения 

и представителей казахской нации. 

При определении частоты использования Интернет сегмента как источника новостной информации 

исследование показало, что более трети опрошенных испытывает постоянный интерес к получению 

информации о событиях в стране.Каждый четвертый интересуется подобной информацией минимум два 

раза в неделю (Рисунок 2).  

Постоянно интересуются информацией чаще всего респонденты-мужчины, старше 45 лет, с высшим 

образованием и жители сел. 

 

Рисунок –2. Как часто Вы читаете новости о событиях в Казахстане в интернет-источниках?  

(% от общего числа опрошенных) 
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Одной из задач исследования было определение поведенческих особенностей пользователей при 

потреблении информации. Опрос показал, что больше половины респондентов (58,6%) делают акцент на 

том, что надо просто быть в курсе и ограничиваются одним (максимум двумя) новостями о событии 

(Рисунок 3). Социально-демографический анализ результатов показал, что подобное поведение 

характерно чаще всего для городских жителей, женщин, представителей других этнических групп, из 

русскоязычной среды, и для респондентов в возрасте 15-19; 45-54 лет. 

21,6% опрошенных стремятся использовать расширенный список источников информации при 

потреблении новостей, чтобы детально узнать о происходящем событии. Пользование расширенным 

списком каналов информации больше всего характерно для респондентов в возрасте 35-44, с низким 

уровнем дохода, казахи, из казахоязычной среды. 

Только 16,3% имеют привычку следить за развитием ситуации вокруг события. Больше всех 

интересуются развитием ситуации имеющие среднее специальное образование, малообеспеченные, 

респонденты, свободно владеющие казахским и русским языками.  

 

Рисунок –3. Какое из утверждений лучше всего описывает Ваше поведение, связанное с 

сообщением о важном событии? (% от общего числа опрошенных) 

 
Вопрос доверия к источникам новостной информации показал, что на данный момент наибольшим 

доверием у жителей страны пользуется телевидение: 61,1% в той или иной мере предпочитают данный 

канал информации.И только 9% сказали, что не доверяют информации, транслируемой телевидением 

(Рисунок 4). Чаще всего недоверие ТВ высказывали жители Актюбинской, Мангистауской областей и 

г.Астана, в возрасте 20-35 лет, с низким уровнем материального достатка.  

 

Рисунок – 4. Доверяете ли Вы следующим источникам информации?  

(% от общего числа опрошенных) 

 
Новостным интернет-сайтам в той или иной степени доверяет 83% опрошенных. При этом, надо 

отметить, что большинство (53% из 83%)отметили, что ―скорее доверяют‖, и только 30% сказали 

утвердительное ―да‖ на вопрос о доверии новостным интернет-сайтам. Не доверяют интернет-сайтам 12% 
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опрошенных. Чаще всего это люди в возрасте от 55 лет и старше; среди респондентов в возрасте до 24 лет 

доля не доверяющих не превышает 7%. 

Несмотря на то, что газеты как основной источник информации используют только 6%, 77% 

участников опроса в той или иной степени доверяют печатным СМИ. 

Меньше всего доверия вызывают частные разговоры и социальные сети. Этим каналам в той или 

иной степени не доверяют 20% и 30% от общего числа опрошенных соответственно. В тоже время 

каждый пятый отметил, что доверяет этим каналам (23% и 22% соответственно), а 40% - что ―скорее 

доверяет‖ (45% и 42% соответственно). 

 

Рисунок 5.Какой из источников информации Вы считаете наиболее достоверным, правдивым? 

(% от общего числа опрошенных) 

 
Одной из задач исследования было определение количественных и качественных характеристик 

аудитории основных новостных сайтов. Были выделены 4 основных аспекта поведения в отношении 

новостных сайтов, которые позволяют определить популярность и размер аудитории новостных 

электронных ресурсов. 

По результатам опроса, лидерами, как по популярности, так и по доли регулярной аудитории 

является новостной сайт Nur.kz и интернет-портал Mail.ru (Таблица 1).  

61,8% пользователей интернета отметили, что они знают сайт nur.kz. Доля регулярной аудитории 

данного сайта (тех, кто регулярно пользуется сайтом) составляет 51,3%. 

Об интернет-портале Mail.ru осведомлены более половины опрошенных респондентов (57,3%). 

52,3% пользователей интернетом отметили, что они регулярно заходят на сайт.  

На третьем и четвертом месте соответственно разместились сайты Tengrinews.kz и Zakon.kz. Эти 

сайты знают каждый третий-четвертый интернет-пользователь (32,8% и 28%). На долю постоянной 

аудитории данных сайтов (тех, кто регулярно пользуется сайтом) приходится 24,1% и 16% 

соответственно. 

Популярность сайтов 365 info.kz, Азаттыҗрадиосы и Караван, варьируется на уровне 10%. Доля 

ежедневной аудитории данных сайтов составляет 4-5%. 

 

Таблица 1. – Скажите, какие казахстанские информационные/новостные/аналитические  

интернет-сайты Вы знаете/Назовите все интернет-сайты, которыми Вы пользовались хотя бы 

однажды/Назовите те интернет-сайты из перечисленных, которыми Вы пользуетесь регулярно? 

 (% от общего числа опрошенных) 

 

Название источника 

Знание Пользование 

хотя бы 

однажды 

Пользование 

регулярно 
Знание без 

подсказки 

Знание с 

подсказкой 

nur.kz 61,8% 27,9% 54,7% 51,3% 

tengrinews.kz 32,8% 29,4% 33,2% 24,1% 

CentralAsiaMonitor 5,3% 10,7% 5,8% 2,6% 

mail.ru 57,3% 30,3% 52,8% 52,3% 

zakon.kz 28,0% 36,3% 34,8% 16,0% 

Vласть 6,3% 16,4% 7,8% 3,1% 

61,1% 

34,7% 

22,4% 

20,7% 

8,2% 

6,1% 

,1% 

,2% 

2,9% 

Телевидение 

Новостные интернет-сайты 

Печатные СМИ (газеты, журналы) 

Социальные сети, блогеры 

Разговоры с родственниками, … 

Радио 

Никакой не достоверен 

Другое 

Затрудняюсь ответить 
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Название источника 

Знание Пользование 

хотя бы 

однажды 

Пользование 

регулярно 
Знание без 

подсказки 

Знание с 

подсказкой 

Forbes в Казахстане 8,2% 15,8% 8,3% 4,6% 

Радио Азаттыҗ 7,7% 9,3% 5,5% 4,9% 

Bnews.kz 6,8% 16,7% 8,9% 2,9% 

Капитал.kz 4,9% 12,4% 5,2% 1,5% 

365info.kz 9,9% 18,5% 12,6% 4,8% 

Caravan.kz 9,9% 18,5% 11,1% 4,5% 

Time.kz 6,0% 18,7% 8,7% 2,8% 

Эврика 2,5% 2,0% 2,3% 2,3% 

Другое 15,8% 26,6% 14,1% 7,7% 

Затрудняюсь ответить 4,3% 8,7% 5,1% 6,0% 

 

Итоги анализа социально-демографических характеристик активных пользователей наиболее 

популярных новостных сайтов представлены в Таблице 2.  

 

Таблица 2– Социально-демографический портрет активных пользователей популярных 

новостных сайтов (% от числа пользующихся сайтом регулярно) 

 

 
Mail.ru 

(~52%) 

Nur.kz 

(~51%) 

Tengrinews.

kz (~24%) 

Zakon.kz 

(16%) 

365info.kz 

(~5%) 

Радио 

Азаттық 

(~5%) 

Пол Женщины 
Не имеет 

значения 

Не имеет 

значения 

Мужчины Не имеет 

значения 

Не имеет 

значения 

Возраст 15-34 20-34 25-34 
35-44;  

45-54 

55-64;  

25-34 

45-54; 

20-24 

Этнос 

Другие 

этнические 

группы 

Казахи Казахи 
Казахи и 

русские 

Казахи и 

другие 

этнические 

группы 

Казахи  

Образование 

Неполное 

среднее (9 

классов) и 

Высшее 

Высшее Высшее Высшее Высшее 
Среднее 

общее 

Материальное 

положение 

Средний и 

ниже 

среднего 

уровень 

дохода 

Выше 

среднего 

уровень 

дохода 

Высокий 

уровень 

дохода 

Средний и 

выше 

среднего 

уровень 

дохода 

Высокий 

уровень 

дохода 

Выше 

среднего 

уровень 

дохода 

Язык общения  На русском 

На 

казахском; 

на 

казахском 

и русском 

На 

казахском и 

русском 

На 

казахском 

и русском 

На 

казахском 

и русском 

На 

казахском 

Местность 

проживания 
Село 

Не имеет 

значения 
Город Город Город Село 

 

Заключение. 

В работе были определены основные источники новостной информации для населения Казахстана,а 

также уровни их популярности среди населения, которая распределилась примерно равнозначно между 

следующими источниками: социальные сети, блогеры ~30%, телевидение ~30% и новостные интернет-

сайты ~30%. 

https://twitter.com/intent/user?screen_name=Kapitalkz
https://365info.kz/
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Предварительная гипотеза исследования по поводу структуры потребителей электронных СМИ 

новостного характера частично подтверждается за исключением социальных сетей. Среди потребителей 

почти всех видов электронных СМИ преобладает экономически-активное население. Потребители 

социальных сетей, в первую очередь, являются молодежью в возрасте до 24 лет и школьники. 

По результатам исследования были также определены наиболее популярные новостные сайты 

представлен социально-демографический портрет их среднестатистического читателя. 

Также по результатам опроса нашла подтверждение гипотеза о том, что в целом, новостным 

интернет-сайтам как каналам информации доверяет большинство казахстанцев – 30% сказали, что 

доверяют, а 53% скорее доверяют новостным интернет-сайтам. Не доверяют интернет-сайтам 12% 

опрошенных.  

И, тем не менее, по достоверности в восприятии населения интернет-сайты занимают только вторую 

позицию (35%), послетелевидения.  
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ КАЗАХСТАНСКИХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ 
 

Аннотация 

В современном информационном обществе СМИ выполняют функцию посредника между миром и 

человеком, в связи с этим дискурс СМИ является одним из наиболее актуальных типов дискурса, 

поскольку он соответствует социально значимой сфере коммуникации и играет важную роль в жизни 

социума.В статье рассматриваются проблемы, связанные с непрерывно развивающимися возможностями 

массовой коммуникации и их влияние не только на условия жизни, но и на способ мышления и систему 

восприятия информации современного человека.На примере контент-анализа письменных текстов 

казахстанских русскоязычных СМИ было выявлено содержание языковых единиц и представлена 

интерпретация текста.Качественному анализу подверглись словоупотребления, репрезентирующие 

социокультурную информацию в казахстанских русскоязычных СМИ. Особое внимание было уделено 

раскрытию семантики и оценочных коннотаций казахизмов как лингвокультурного феномена. 

Ключевые слова: контент-анализ, казахстанские русскоязычные СМИ, казахизмы 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ОРЫСТІЛДІ БАҚ-ның ЖАЗБА МӘТІНДЕРДІҢ КОНТЕНТ-ТАЛДАУЫ 

 

Аңдатпа 

Заманауи аҗпарраттыҗ җоғамда БАҖ ҽлем мен адам арасындағы дҽнекер җызметін атҗарады жҽне 

ҿзекті мҽселелерді талҗылайтын мҽтіндер жиынтығы, сондыҗтан БАҖ дискурсы җоғам ҿмірінде маңызды 

җызмет атҗарып,  җатысым аясында ҽлеуметтік маңызды аҗпаратты тасымалдайды. Маҗалада бҧҗаралыҗ 

коммуникацияның ҥздіксіз дамып бара жатҗан мҥмкіндіктері мен заманауи адамның ҿмір сҥру 

жағдайына ҽсерімен җатар оның аҗпаратты җабылдау жҥйесі жҽне ойлау ҽрекеттеріне ыҗпалы мҽселелері 

җарастырылады. Җазаҗстандыҗ орыстілді БАҖ-ның жазба мҽтіндердің контент талдау мысалдары 

негізінде тілдік бірліктердің мазмҧны аныҗталып, мҽтіннің интепртеациясы берілді. Җазаҗстандыҗ 

орыстілді БАҖ-ғы ҽлеуметтік-мҽдени аҗпаратты тасымалдайтын сҿз җолданулардың ішкі мазмҧны 

талданды. Лингомҽдени феномен болып табылатын казахизмдердің семантикасы мен бағалауыш 

коннотациясын ашып, талдауына ерекше назар аударылды. 

Тҥйін сӛздер: контент-талдау, җазаҗстандыҗ орыстілді БАҖ, казахизмдер 
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CONTENT ANALYSIS OF WRITTEN TEXTS OF KAZAKH RUSSIAN-LANGUAGE MEDIA 

 

Abstract 

In today's information society, the media serve as an intermediary between the world and man, and media 

discourse is one of the most relevant types of discourse, as it corresponds to the socially important sphere of 

communication and plays an important role in the life of the society. The article deals with problems related to the 

continuously evolving possibilities of mass communication and their impact not only on living conditions, but 

also on the way of thinking and the system of perception of the information of modern man. On the example of 

content analysis of written texts of Kazakh Russian-speaking mass media, the content of language units was 

revealed and interpretation of the text was presented. The qualitative analysis was carried out by word users 
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presenting sociocultural information in the Kazakh Russian-speaking mass media. Special attention was paid to 

the discovery of semantics and evaluation connotations of Kazakhisms as a linguocultural phenomenon. 

Keywords: content analysis, Kazakh Russian-speaking mass media, Kazakh words 

 

Введение. Одним из основных источников, формирующих образ страны во внешнем мире являтся 

СМИ, в которых наиболее ярко проявляются социокоммуникативные концепции культуры. СМИ 

акккумулируют в себе культурные знаки как социальные доминанты, которые обладают воздействующей 

функцией и отражают новую языковую реальность, оказывая существенное влияние на «формирование 

языка современности, языка социума» (В.Г. Костомаров, Ю.Н. Караулов, Г.Я. Солганик и др.). Язык СМИ – 

это язык власти и оппозиции (политический дискурс), язык науки, дипломатии, искусства, религии и т.п.  

Изучение общественно-политической картины мира, формируемой под воздействием СМИ, 

возможность взглянуть на общественно-политический дискурс с точки зрения когнитивно-прагмати-

ческих структур, использование концептуального подхода к языку власти, функционально-коммуника-

тивное описание общественно-политической лексики в условиях казахско-русского и русско-казахского 

двуязычия – все это способствует новому осмыслению лингвистических явлений, и вместе с тем иному 

пониманию общественно-политической коммуникации, ориентированной на медийную репрезентацию. 

Кроме того, социальная природа, общественные функции определяют роль языка масс-медиа как 

одного из важнейших инструментов процесса социализации языковой личности. Современный процесс 

общественно-политической коммуникации представляет соединение презентационных и манипулятив-

ных механизмов воздействия, способных направить на конкретное восприятие информации о социально-

политической реальности. Казахстанские лингвисты проявляют большой интерес к феномену 

медиадискурсаи  языка СМИ, проблемам изучения лексико-стилистических средств языка современных 

казахстанских русскоязычных газет в условиях казахско-русского двуязычия, что стало объектом 

научных исследований (В.И. Жумагулова, З.К. Ахметжанова, Э.Д. Сулейменова, Б.К. Момынова, 

Е.А. Журавлева, Г.П. Байгарина, М.С. Абишева, Р.А. Омарова. Ш.А. Сабитова, Б.Ж. Раимбекова, 

Г.К. Ихсангалиева, Г.К. Рахимжанова Д.С. Сурова, Г.Н. Кенжебалина, А.Җ. Таусогароваи др.). 

О специфике русскоязычных казахстанских газет В.И. Жумагулова пишет: «Русскоязычная 

периодика Казахстана представляет собой сформировавшуюся коммуникативную систему, в прерогативу 

которой входит публикация сведений о текущих событиях, а также обзор аналитических материалов. 

Функционирование в условиях суверенитета существенно изменило облик республиканской 

русскоязычной газеты, ее структуру и качественное состояние» [1,  23]. 

Необходимо отметить, что русскоязычные СМИ Казахстана являются компонентом культуры, 

несущим национально-специфическую окраску через национальные картины мира, отражающие 

специфику восприятия окружающего мира, национальные особенности мышления носителей русской и 

казахской культур.  

Методика. Проведение контент-анализа письменных текстов (из интернет-ресурсов). «Контент-

анализ текста (дискурса) определяется как техника исследования, позволяющая получить объективную и 

систематическую количественную оценку качественного содержания коммуникативных единиц. 

<...>Классическая схема контент-анализа заключается в том, чтобы по внешним количественным 

характеристикам текста на уровне слов и словосочетаний сделать правдоподобные предположения о его 

плане содержания и, как следствие, сделать выводы об особенностях мышления и сознания автора текста 

– его намерениях, установках, желаниях, ценностных ориентирах и т.д. Важным моментом в данном 

случае является то, что объектов контент-анализа являются не конкретные слова, а понятия, стоящие за 

ними, поскольку конечная цель – не выявление языковой структуры, а построение гипотез о структурах 

мышления и когнитивных процессах, стоящих за ними. В силу механизмов языкового варьирования одно 

и то же понятие может выражаться различными способами. Поэтому очень важно максимально учесть 

все возможные варианты формального языкового выражения нужного понятия или ценностной 

категории»[2, 103-104]. 

На наш взгляд, для достоверности данных контент-анализа как лингвистического метода следует 

раскрыть содержание ключевых слов в контекстах. 

Процедура проведения контент-анализа письменных текстов из интернет-источников: 
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 отбор фактического материала в поисковых интернет-ресурсах«Яндекс», «Google»; 

 вид периодического издания: газеты, публикации в благах; 

 тематика: политика, искусство, культура, спорт и т.д.; 

 монологические типы текстов газетно-публицистического стиля: статья, корреспонденция, 

информация, обзор печати, информация, заметка, рассказ, рецензия, очерк, фельетон, хроника, отчет, 

эссе, репортаж; 

 диалогические типы текстов: интервью; 

 лексико-семантические признаки; 

 грамматические признаки; 

 синтактико-стилистические признаки; 

 прагматические признаки; 

 графические признаки 

 обобщение и интерпретация статистического анализа. 

Качественному анализу подверглись контексты, репрезентирующие социокультурную информацию в 

русскоязычных СМИ. Поскольку изучение семантики и оценочных коннотаций языковых единиц пред-

полагает выделение контекстов, то, на наш взгляд, «в задачу контент-анализа как лингвистического метода 

входит процедура выделения контекстов, в которых включено исследуемое понятие, а также контекстов, в 

которых исследуемое понятие представлено опосредовано. Иными словами, основанием контент-анализа 

становится выявление концептуальной переменной (К-переменной), которая в конкретном тексте 

представлена своими значениями – языковыми представителями (репрезентатами)» [3]. 

Результаты. Казахско-русское двуязычие, характерное для языковой ситуации Казахстана, наиболее 

ярко проявляется в материале современных русскоязычных казахстанских газет. Контексты употребления 

русских и казахских слов в русскоязычной прессе Казахстана иллюстрируют трансформацию 

стилистических качеств слова, которые находятся в прямой зависимости от особенностей восприятия и 

оценки общественной значимости реалии. Происходит взаимодействие различных эмоционально-

ассоциативных рядов, что актуализирует эмоциональную экспрессию казахизмов. К примеру, семантика 

казахизма бастық в первоначальном значении  ‗начальник; руководитель; управляющий‘ претерпела 

значительные изменения и в контекстах, описывающих современные реалии,  употребляется практически 

с негативной оценкой и ассоциируется с образом коррумпированного чиновника. Тот факт, что слово 

«бастык» изъято из реестра государственных должностей, иллюстрирует пример семантической 

трансформации. Впервые АлиханБайменов предложил изъять из лексикона слово бастык. По его 

мнению, в народном представлении под этим словом кроется образ «небожителя, перед которым только 

дастарханы накрывают», поэтому этот термин следовало заменить на «басшы», «жетекші» 

(https://www.zakon.kz/4548141-slovo-bastyk-polnostju-izjato-iz.html). 

Употребление казахизмабастык в переносном значении с отрицательной коннотацией является 

следствием гиперсемантизации, т.е. индивидуально-авторского расширения содержательной структуры 

слова, придания ему таких новых значений и смыслов какими оно вне данного контекста не обладает. 

Трансформация предметно-понятийного содержания казахизмабастыки приобретение им других 

коннотаций для выражения иронического содержания производит комическое впечатление. Как правило, 

в заголовке газетных статей наиболее ярко, образно и лаконично представлена информация о содержании 

материала, что, в свою очередь, воздействует на читателя и вызывает его интерес к обсуждаемой 

проблеме. Ср.: «Все бастыи обиленчены?» (Экспресс К. 18.10.2017); «Не рубите, бастыки» (Время. 

31.10.2012); «Бастыки, ходите пешком» (Время. 12.07.2014); «Берите пример, казахстанские бастыки!» 

(Sportinfo.kz); «Наговорил на бастыков» (https://yk.kz/news/show/47818). 

Зачастую казахизмбастык выступает синонимам словаким, чиновник, руководитель. Ср.: «Кабинет 

бастыка предприниматель Абдрахманова покинула с его предупреждением оставить бизнес и не 

мешать властям. Но продолжила стучаться в разные двери, писала письма, объясняла свою позицию и 

спустя некоторое время… вновь оказалась в кабинете акимаИсмагулова» (Стас Киселев «Тяжба с 

душком». Время. 13.05.2015); «В Актау прошла презентация виртуального закрытого бизнес-клуба для 

руководителей крупных предприятий, одним словом, бастыков. Название у сообщества говорит само за 

себя –www. iBastyk.com. Помимо навороченного сервиса и диалоговой площадки, пользователям сайта 

будет предложен черный список работников, резюме которых даже не стоит рассматривать. Кроме 

https://www.zakon.kz/4548141-slovo-bastyk-polnostju-izjato-iz.html
https://yk.kz/news/show/47818
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того, участники клуба могут писать коллективные письма в мажилис или правительство. Есть на 

сайте и черный список работников, который бастыки будут пополнять самостоятельно, вписывая 

фамилии нерадивых сотрудников» (Экспресс К). 

Кроме того, тенденцией современного и нетрадиционного употребления казахизмовявляется  

созданные по словообразовательным моделям русского языка окказиональные новообразования как 

средство создания экспрессии и иронии. Ср.: «Служил Гаврила образцово везде, куда бы ни пришел: ему и 

на госслужбе клѐво, и в оппозиции – акжол. Он и в премьеры, вероятно, сумеет в скорости попасть, ведь 

в нем – молчалинская страсть: умеренность и аккуратность. Другого шефа и не нужно Агенству по 

делам госслужбы. Вот только не спешил бы впредь свое суждение иметь. Ведь в нашем племени 

бастычьем – народ простой, как ни крути…» (Виктор Верк «Баллада о госслужбе». Время. 18.08.2011); 

«Критика более чем справедливая. Желая выслужиться перед начальством, но не желая сильно 

напрягаться и включать мозги, многие казахстанские чиновники ‗руханижангырнулись‘но только в 

каком-то плохом смысле. Будем надеяться, что сделанные замечания заставят их как-то 

скорректировать свое поведение и «Модернизация сознания» станет по-настоящему работающей 

программой» (https://yvision.kz/post/796706). 

Использование казахизмов как средства комического восприятия действительности отражает 

национальные и культурные традиции народа, его духа, позволяет понять процессы формирования 

концептуальной модели мира в комическом ракурсе, выявить особенности восприятия мира в языковом 

сознании сквозь призму преломления стереотипов мышления. Рассматривая казахизмы как средство 

создания иронии,  юмора, комизма в русскоязычных СМИ, исследователи обращают внимание на 

факторы, способствующие их функционированию. Ср.: «В дискурсе русскоязычной сатирической прессы 

Казахстана наблюдается взаимовлияние казахского и русского языков, что является спецификой 

языковой ситуации республики, определяющей казахско-русское двуязычие» [1,  185-186].   

Обсуждение.Современные словообразовательные процессы, новая фразеология, изменения, 

происходящие в семантическом объеме языковых единиц, являются следствием усложнения образа мира 

и увеличение плотности информационного пространства. Увеличение сферы контекстных связей 

отражает новую волну заимствования культурологических реалий казахского народа. Как правило, 

экспрессивность языковых ресурсов реализуется в лексических единицах и их семантике. Традиционно 

казахизмами в печатных текстах СМИ называют безэквивалентную лексику, обозначающую 

национально-культурные реалии, которые не имеют эквиалентов в русском языке. Это самая 

многочисленная группа казахизмов, освоение которых русским языком имеет давние традиции и 

встречается еще в русскоязычной периодической печати второй половины XIX в. и в русских переводах 

произведений классиков казахской литературы.  

В настоящее время происходит интенсивное освоение русским языком новых политических и 

идеологических реалий современного казахстанского общества, что способствует увеличению казахизмов 

в русском языке посредством их активного функционирования в рускоязычных СМИ. В статье 

«Регионализация стандартных языков: от ‗советского‘ к ‗казахстанскому‘ варианту русского языка?» [4] 

Э.Д. Сулейменова на многочисленных примерах казахизмов в русскоязычном публицистическом 

дискурсе рассматривает возможность регионализации стандартного русского языка в Казахстане, которая 

может осуществиться при его соответствующей кодификации. «Казахизмы, осваиваемые русским 

языком, разнообразны, разнообразны и возможности их систематизации. Заметными стали, казахизмы, 

обозначающие новые политические и идеологические реалии, факты общественной жизни, культурно-

значимые объекты и сооружения (Елбасы, Акорда, Ордабасы, Байтерек, Хан Шатыры, Үкімет Үй и др.); 

обозначения административных единиц управления и самих управленцев (аким, акимат, мажилис, 

маслихат, мажилисмени др.); казахизмы, несущие культурно значимую информацию (бата, астау, 

садакаи др.) и т.д. Подобная тематическая группировка слов-реалий может расширяться, дробиться, 

подтверждаясь рядами до сих пор не лексикографированными примерами» [4, 142]. 

По мнению исследователей, архаичная лексика казахского языка (нукер, туленгут, мырза, хан, 

ханым) в языке современных СМИ употребляется в качестве «стилевых доминант в различных 

стилистических фигурах – тропах, в сильной стилистической позиции (на уровне текста) в заголовке, 

зачине, кульминации, концовке» [5, 30]. 

https://yvision.kz/post/796706


Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Филология ғылымдарының» сериясы, №3(69), 2019 ж. 

407 

На наш взгляд, казахизмы как заимствованные слова, обозначающие социокультурные реалии 

казахского народа и казахстанского общества, представляют собой лингвокультурный феномен. Если 

многие казахизмы в советское время находились на периферии лексической системы в силу своей 

неактуальности и считались наименее ассимилированными в семантическом плане заимствованиями, то в 

условиях современной языковой реальности казахизмы становятся социально и культурно-значимыми 

словами, представляющими собой лингвокультуремы.  

Заключение. Современная социокультурная ситуация характеризуется существенно возросшей 

значимостью информации, коммуникации, интенсифицикацией межкультурных контактов. 

Происходящие в последние годы социальные, политические, экономические изменения, а также бурное 

развитие средств массовой информации привели к преодолению культурных барьеров и вступлению в 

процесс взаимодействия с представителями иных культур. Именно поэтому русскоязычные СМИ 

Казахстана являются компонентом культуры, несущим национально-специфическую окраску через 

национальные картины мира, отражающие специфику восприятия окружающего мира, национальные 

особенности мышления носителей русской и казахской культур. 

На основе проведенного контент-анализа контекстов следует обозначить следующие новые 

тенденции употребления казахизмов в современных казахстанских русскоязычных СМИ: как элементы 

языковой картины мира, обозначение национально-культурных реалий; в качестве окказиональных 

новообразований с целью придания экспрессивности и оценочности содержанию высказывания;  как  

результат креативной деятельности автора, его индивидуализации с целью выражения субъективно-

оценочной информации; как средство иронии и выражения юмора и комического содержания при 

описании различных ситуаций, явлений; как элементы языковой игры, реализующей языкотворческую 

функцию. 
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БҦҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҦРАЛДАРЫ: ҚАЗАҚСТАН МЕН ҦЛЫБРИТАНИЯ 

 
Аңдатпа 

Адам аҗпаратсыз ҿмір сҥре алмайтыны белгілі. ХХІ ғасырда аҗпарат легінің кҿптігі сонша жаңалыҗ 
арналары бір-біріне жиі сілтеме жасап жатады. Кҥнделікті ҿмірде жаңалыҗтардан Бҧҗаралыҗ аҗпарат 
җҧралдары, Бҧҗаралыҗ коммуникация җҧралдары, медиа сынды сҿздерді жиі кездестіріп жатамыз. Біраҗ 
осынау бір терминдерді кҿпшілігіміз синоним сҿздер ретінде җолданамыз, тҥсінеміз. Тіпті җарапайым 

адамдарды былай җойғанда аталмыш терминдерді җолдану жағынан журналистердің ҿздері де җателіктер 
жіберіп жатады. Маҗалада җазаҗ журналистикасының терминологиясында жиі кездесетін Бҧҗаралыҗ 
аҗпарат җҧралдары, Бҧҗаралыҗ коммуникация җҧралдары жҽне медиа сынды сҿздердің ара-жігі 
ажыратылып, олардың ҧҗсастығы мен айырмашылығы жҽне Җазаҗстан мен Ҧлыбритания сҿздіктеріндегі 
бҧл терминдердің аныҗтамасы берілген. Жҽне зерттеу пҽні Ҧлыбритания Бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары 
болғандыҗтан, осы елдегі белді телеарналар мен басылымдарға, олардың җҧрылу тарихына жеке 

тоҗталып ҿтілген.  
Кілт сӛздер: Бҧҗаралыҗ коммуникация җҧралдары, Ҧлыбритания Бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары, 

Бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары туралы заң, медиа тҥсінігі ҥнделікті ҿмірде масс медиа, медиа, бҧҗаралыҗ 
аҗпарат җҧралдары, бҧҗаралыҗ коммуникация җҧралдары деген сынды ҧғымдармен жиі кездесіп 
отырамыз. Жалпы таҗырыпты ашардан бҧрын  аталмыш терминдерге аныҗтама беріп ҿткенді  жҿн 
кҿрдік. 
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MASS MEDIA: KAZAKHSTAN AND GREAT BRITAIN 

 

Abstract 
It is known that a person cannot live without information. In the 21st century, many news channels are often 

make a link to each other. In the news we often meet terms such as Mass media, media. But most of us use these 
terms as synonyms. Not only ordinary people, even the journalists make mistakes in the use of these terms. The 
article distinguishes between such words as mass media and media, which are often found in the terminology of 
Kazakh journalism. As well as their similarities and differences, the definition of these terms in the Kazakh and 

English dictionaries. And it tells about the history of the creation of British television channels and publications, 
as  the subject of the study is the British Medias. 

Key words: Mass media, United Kingdom‘s media, Law on Mass Media, description of media, definition of 
media 
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СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: КАЗАХСТАН И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 
Аннотация 

Известно, что человек не может жить без информации. В 21-м веке многие новостные каналы часто 

ссылают. В новостях мы часто встречаемся терминами, такими как Средство массовой информации, 
Средство массовой коммуникации, медиа. Но большинство из нас используют эти термины как 
синонимы. Не только простые люди, даже сами журналисты допускают ошибки в использовании этих 
терминов. В статье проводится различие между такими словами, как средства массовой информации, 
средства массовой коммуникации и медиа, которые часто встречаются в терминологии казахской 
журналистики, их сходства и различия, а также определение этих терминов в казахских и английских 
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словарях. И поскольку предметом исследования являются Средство массовой информации 
Великобритании, история создания британских телевизионных каналов и издании были выделены в 
частном порядке. 

Ключевые слова: средство массовой коммуникации, средство массовой информации 
Великобритании, Закон о средство массовой информации, понятие медиа 

 
Кіріспе. Белгілі бір мемлекеттің имиджін җалыптастыруда Бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдарының (БАҖ) 

алар орны ерекше. Бҧл БАҖ-тың негізгі функцияларының бірі. Сонымен Бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары-
ның кейбір функциялары олардың саяси җҧрамдас бҿліктерін айҗын кҿрсетеді: 

Аҗпараттыҗ функция – җоғамдыҗ ҿмірдің кез-келген саласына (экономикалыҗ, ҽлеуметтік, саяси, 
рухани) җатысты кез-келген аҗпаратты жинау жҽне беру. 

Җоғамдыҗ пікірді җоғамның кез-келген саласының тҥрлі җҧбылыстарын җалыптастыру функциясы 
(мҧнда кҿзҗарас җалыптастыру элементтері байҗалады). 

Білім беру җызметі – білім беру, адамның когнитивтік җабілеттерін кеңейту (мысалы, Тарих каналын 
тарату, ол, сонымен бірге, кейбір идеологиялыҗ компоненттерді де җамтуы мҥмкін). 

Мемлекеттік органдардың, саясаткерлердің, саяси партиялардың жҽне саяси саланың басҗа да 
субъектілерінің мінез-җҧлыҗ ҥлгілерінің «таралымы». 

Басҗарушы функция наҗты ҽлеуметтік, экономикалыҗ жҽне саяси міндеттерді шешу ҥшін массалар-
ды жҧмылдыру җҧралы болып табылады. Мысалы, ―Салыҗ тҿлеу жҽне бейбіт ҿмір сҥру‖, ―Орманға җоҗыс 
тастамаңыз‖, ―Жолдарда жҥрмеңдер‖ жҽне т.б. таҗырыптар бойынша бағдарламалар мен маҗалалар. 

Саяси маркетингтің функциясы – саяси тауарлардың (саяси идеялар, сайлаудағы кандидаттардың 
саяси бағдарламалары жҽне т.б.) ―сатылуы‖ [1].  

Кҥнделікті ҿмірде масс медиа, медиа, бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары, бҧҗаралыҗ коммуникация 

җҧралдары деген сынды ҧғымдармен жиі кездесіп отырамыз. Жалпы таҗырыпты ашардан бҧрын  
аталмыш терминдерге аныҗтама беріп ҿткенді  жҿн кҿрдік. 

Җазаҗстан Республикасының 1999 жылы 23 шілдедегі җабылданған заңында БАҖ-җа нелер жататы-
нын кҿрсетіп ҿткен. Аталмыш заңның 1-тарауы, 1-бабы, 4-тармағында ―бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралы – 
мерзiмдi баспасҿз басылымы, теле-, радиоарна, киноҗҧжаттама, дыбыс-бейне жазбасы жҽне интернет-
ресурстарды җоса алғанда, бҧҗаралыҗ аҗпаратты мерзiмдi немесе ҥздiксiз бҧҗаралыҗ таратудың басҗа да 

нысаны‖ деп кҿрсетілген. Жҽне осы баптың 5-тармағында ―бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралының ҿнiмi – мерзiм-
дi баспасҿз басылымының жеке нҿмiрiнiң немесе дыбыс-бейне бағдарламасының таралымы немесе 
таралымының бiр бҿлiгi, радио-, теле-, кинохроникалыҗ бағдарламалардың жеке шығарылымы, интернет-
ресурста орналастырылған аҗпарат» деп толыҗтырылған [2]. 

Жалпы БАҖ туралы ҽр елдің заңнамасынынң ҿз аныҗтамалары бар. Мысалы Батыста БАҖ-на кино да 
кірсе, Ресейде кино БКҖ-ға кіреді жҽне Ресейде 3 000 астам жазылушысы бар ҽрбір аккаунт (мейлі ол 

Фейсбукте болсын, мейлі Туиттерде) БАҖ ретінде җаралады. Ҽрине, бҧҗараға 5 000 оҗырманы бар бір 
журналдан гҿрі, 3 000 жазылушысы бар ҽлеуметтік желі җолданушысы анағҧрлым кҥшті ҽсер етуі мҥмкін 
[5,153]. 

Бҧҗаралыҗ коммуникация җҧралдарын жҽне ―БАҖ‖ шекараларын тҥсіну җоғамдағы ҥдерістерді 
тҥсінуге жҽне кҿптеген ҽлеуметтік фактілерді тҥсіндіруге мҥмкіндік беретін іргетас болып табылады. 
Бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары – бҧл барлыҗ ғылыми зерттеулердің негізін җҧрайтын ―медиа‖ терминін 

тығыз пҽнаралыҗ җарауды җажет ететін ҽлеуметтік жҽне техникалыҗ пҽндердің ҽртҥрлі ғылымдар мен 
ғылыми пҽндердің ҿкілдері ҥшін ғылыми җызығушылыҗ тудырады. БАҖ тҧжырымдамасы кҿптеген 
мағыналардан тҧрады, олардың ҽрҗайсысы сҿзсіз кейбір мҽселелерге назар аударады, сҿзсіз басҗаларды 
жасырады. ―Бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары‖ деген сҿз – бҧл ғылыми тҧрғыдан җарайтын терминдердің 
бірі, оның мағынасы айҗын деп есептеледі. Бҧл жағдай кез-келген ғылыми салаға җаншалыҗты җауіпті 
екенін дҽлелдеудің мағынасы жоҗ. Ҽдетте медиа-зерттеуші җосымша ҧғымдармен жҧмыс істеуі тиіс: 

бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары (БАҖ) жҽне бҧҗаралыҗ коммуникация җҧралдары (БКҖ). Бҧҗаралыҗ 
аҗпарат җҧралдары (бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары немесе бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары) бҧҗаралыҗ 
аҗпарат җҧралдарында ―бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары‖ жҽне ―бҧҗаралыҗ коммуникация җҧралдары‖ 
(жалпыға ортаҗ бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары) деп танылған терминдермен салыстырылады, біраҗ олар 
соңғы ауыстырмайды. Ҽлемде жалпыға бірдей җабылданған ҧғымдарды тек Ресейде (жҽне керісінше) 
җабылданғандарға аудару җажеттілігі җарастырылып отырған мҽселелердің ерекшеліктерін дҧрыс тҥсінуге 

кедергі келтіреді [6, 92]. 
Негізгі бӛлім. 

1.1 Медиа тҥсінігі 
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Медиа (ағылшын ―media‖) - аҗпаратты тасымалдау мен жеткізіп беру җҧралы. Ҽрі җарай, бҧл ҽмбебап 
аныҗтаманы тҥрлі ғылыми кҿздерге сілтеме жасай отырып дҽлелдейміз. 

Біріншіден, бҧл аныҗтаманы сыртҗы кҿздер тікелей жҽне біржолата растайды. Осылайша, ―Жаңа 
медиа сҿздігі, жаңа сандыҗ ҽлем‖ жҽне ―Медиа жҽне коммуникация сҿздігі‖ БАҖ-ты агенттер немесе 
аҗпарат алмасу, жіберу жҽне тарату арналары, сондай-аҗ ―олардың жазбаларының физикалыҗ формалары 
- җағаз, аудио кассета магниттік немесе оптикалыҗ диск  деп тҥсіндіреді. Екіншіден, ―бҧҗаралыҗ аҗпарат 
җҧралдары бірінші кезекте җарым-җатынас җҧралы‖ деген ҧстанымды дҽлелдеу ҥшін этимологиялыҗ 
факторды - кез келген байланыс җҧралдарының ортасын җарастырайыҗ. 

Этмологиялыҗ тҧрғыдан ―медиа‖ сҿзі ҽрдайым ортасында жҽне дҽнекерлеуші болуымен ерекшеле-
неді. Бір - тҥбірлік сҿздерді талдау арҗылы бҧған оңай кҿз жеткізуге болады: 

– Mediale (лат.) - орташа, ядро. 
– Medianum (лат.) - орташа бҿлік, орта. 
– Medianus (лат.) - ортасында, ортасында орналасҗан. 
– Mediatio (лат.) - медиация. 

– Mediator (лат.) - делдал. 
– Medium (лат.) - орташа; ортасында, аралыҗта, ортасындағы нҽрсе; җоғамдыҗ пайдаланудағы ортаҗ 

нҽрсе. 
– Medius (ортаңғы) - орташа, орта, орталыҗ, аралыҗ деңгейде орналасҗан; жалпы, җоғамдыҗ, җоғам-

дыҗ; медиация, делдалдыҗ; орташа, орташа. 
– Медиатор (музыкада) - гитарашылардың бір бҿлігі саусаҗпен ойнаудың орнына җолданатын шағын 

пластик немесе металл пластинка (бҧл жағдайда, медиатор орындаушының җолы мен ішектер арасында 
яғни ортада тҧр). 

– Медиатор (заң, психология, җоғамдыҗ җатынастар) - екі тарап арасындағы җаҗтығыстарды шешуге 
җатысатын адам. 

– Медиум - ҿлгендердің рухымен җарым-җатынас жасай алатынын мҽлімдеген адам. 
– Медиана (статистикада) - ҥлгіні сипаттайтын жҽне оның ортасында орналасҗан сан (медиана, ол, 

мысалы, таңдалған санды екі ауҗымға бҿледі) [7]. 
Ресми жҽне җисынды тҥрде бҧҗаралыҗ коммуникация җҧралдары ҽрҗашан бҧҗаралыҗ аҗпарат 

җҧралдары да болып табылады (бҧҗаралыҗ аҗпарат таратуға җабілетті болғандыҗтан) жҽне керісінше, 
бҧған бҧҗаралыҗ аҗпарат байланыс (яғни, біз байланысы туралы аҗпараттың <-> байланысының ҥздік-
сіздігі туралы айтып отырмыз). Екінші жағынан, осындай бҿліну осы екі терминнің ҽзірлеушілерінің 
нысаны мен мазмҧнын біріктіруге, сондай-аҗ аҗпаратҗа (мазмҧнға) җатысты җарым-җатынастың біртҧтас-

тығын (ҿзара ҽрекеттесу жҽне оның нысаны) баса кҿрсету ниетін білдіруі мҥмкін. Сондай-аҗ тар мағына-
да ―бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары‖ жҽне ―бҧҗаралыҗ коммуникация җҧралдары‖ терминдерін пайдалану 
ҥшін келесі дҽлел келтіре аламыз: кҿптеген ғылыми еңбектер осы ҧғымдарды аныҗтауға бағытталған 
(W3C / World Wide Web Consortium (W3C) консорциумының ресми сайты). Дегенмен, бҧл диссертацияны 
җарсылыҗсыз җабылдау мҥмкін емес, ҿйткені дҧрыс емес немесе ішінара дҧрыс аныҗтамаларды жиі җайта-
лап, сҿздердің жаңа мағынасы җалыптасады (басҗаша айтҗанда, бҧл жағдайда тікелей ғылыми җоғамдас-

тыҗта зерттеушілердің белсенді җатысуымен, ҽлеуметтік мифтердің феномені жҽне ішінара тҧжырым-
дамалар пайда болады). Автордың пікірінше, бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдарының терминдерінде айтылған 
белгісіздіктерге байланысты ресейлік зерттеушілер бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдарымен тікелей байланыста 
болған кезде осы аспектіні ҽртҥрлі жолмен айналып ҿтіп жатҗан ―медиа‖, ―БАҖ‖ жҽне ―БКҖ‖ деген аныҗ 
аныҗтамалардан аулаҗ болғылары келеді [5, 250]. 

Постсоветтік ғылыми дискурста җабылданған терминдерді ескере отырып, ―медиа‖ жҽне ―бҧҗаралыҗ 

аҗпарат җҧралдары‖ терминдері дҧрыс ғылыми тҧрғыда (кең мағынада аҗпарат жҽне коммуникация җҧра-
лы ретінде), ―БАҖ‖ - медиа-мекеме (медиа-ҧйым) немесе осындай мекемелердің (ҧйымдардың) жиын-
тығы, ал―БКҖ‖ - бҧҗаралыҗ коммуникацияның дҽнекері (җажет болғанда астын сызу арҗылы) ретінде 
җабылданады.  

Бҧҗаралыҗ аҗпарат җҧралдары (БАҖ) – бҧҗаралыҗ коммуникация җҧралдары арҗылы бҧҗаралыҗ 
аҗпарат таратудың негізгі җызметі ретіндегі ҧйым [6, 432]. 

Бҧҗаралыҗ коммуникация җҧралдары (БКҖ) – бҧҗаралыҗ аҗпараттың кез-келген маҗсаты ҥшін оны 
таратудың техникалыҗ җҧралы жҽне оны байланыстыру мҥмкіндігін беретін техникалыҗ җҧрылғы.  

1.2 Ҧлыбритания БАҖ-ы 
Ҧлыбританияда 16-шы ғасырдағы газеттердің  алдыңғы буыны ―News‖ җолжазбалары арҗылы яғни 

жаңалыҗтар деген атаумен сауда кемелерінің келуін жариялады. Бҧл тҧраҗсыз еді. Ал  мерзімді басылым-
ның пайда болуы 1588 жылғы 23 маусымнан ―English Mercury‖ (Инглиш Меркьюри – Ағылшын 
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жаңалығы) басылымынан басталады. 1640 жылғы ағылшын буржуазилыҗ революциясынан кейін 
кҿптеген басылымдар пайда болды, ал 1642 жылы ағылшын тілінде алғаш рет ―газет‖ атауы пайда болды. 
1702 жылы Англияның ―The Daily Courant‖ газеті басылымын бастады. Бҧл кҥнделікті шығып отырды. 

Жарнама алғаш рет 1785 жылы The Times газетіне (Дзе Таймс – Уаҗыт) ҽкелінген. ХІХ-ХХ  ғасыр-
ларда Англияда басылымдарды сапалы жҽне кҿпшілікке арналған деп бҿлу басталды. Ҽрине ―Times‖ 

біріншісіне жатҗызылды. Содан бері ол ҿзінің осы орнын жоғалтпады. Бҥгінде басылым бҥкіл ел 
бойынша таратылады. ―Times-тен‖ басҗа сапалы баспасҿзге The Daily Telegraph газеті (Дзе Дэйли 
Телеграф – Кҥнделікті телеграф, 1855 жылы җҧрылды), The Guardian (Дзе Гардиан – Җорғаушы, 1821 
жылы негізі җаланды), The Financial Times (Дзе Файнаншл Таймс – Җаржылыҗ уаҗыт, 1888 җҧрылған), 
―The Independent‖ (Дзе Индепендент – Тҽуелсіз) жатады. Англияда адамдар басылымдарды кҿп оҗиды 
сондыҗтан басылымдардың оҗырмандары кҿп, бір ғана ―The Daily Telegraph-тың‖ таралымы - 1,3 

миллион дана. Independent 1986 жылы пайда болды жҽне газет таратылуының айтарлыҗтай баяулауына 
байланысты 1997 жылы кҥрделі жағдайға ҧшырады. 

Танымал (немесе ҽйгілі) басып басылымдар оҗырмандардың кең ауҗымына бағытталған, сондыҗтан 
аналитикалыҗ материалдарды ҽлдеҗайда аз шығарады. Жеке басылымдардың айналымы бес миллион 
данаға жетеді. Онжылдыҗтар бойы таблоид жанрындағы басылымдардың кҿшбасшысы ―Daily Mirror‖ 
болды, ол лейбористердің сҿзін сҿйлеуші ретінде белгілі жҽне жҧмысшы сыныптың газеті деп есептеледі. 

Оның айналымы 5,5 миллион данаға жетті, салыстыру ҥшін 1997 жылы ол тек 2,2 миллионды җҧрағанын 
ескеріңіз: бҧл сол кездері басылымның екі бҽсекелесі: Daily Mail жҽне Sun газетінің айтарлыҗтай кҥшеюінің 
нҽтижесі. Содан кейін редакцияға шара җолдануға тура келді. Оҗырмандарды, бірінші кезекте жастарды 
тарту ҥшін ―Daily‖ сҿзі логотиптен алынып тасталды, ал ―Халыҗҗа бағыт беру‖ деген ескі ҧран ―Жаңа 
мыңжылдыҗҗа кҿш‖ деген атпен ауыстырылды. Алайда жаңартылған ―Mirror‖ газеті ҿз тиражын җалпына 
келтіре алмады. 1995 жылдың җарашасында ҧлттыҗ кҥнделікті ―Today‖ (Тудэй – Бҥгін) редакциясы ҿз 

жҧмысын тоҗтатты. Басылымның ғҧмыры небары 10 жыл болды. Компьютерлік теру, тҥсті баспа, бір 
мезгілде басылымның аймаҗтыҗ нҧсҗаларын шығару ҥшін спутниктерді пайдалану жҽне т.б. җымбатты 
технологиялар айтарлыҗтай шығыстарға жол ашты, ал басылымның негізін җалаушылар газетті ―Лонро‖ 
компаниясына сатты. Лонро да газетті тығырыҗтан җҧтҗара алмай, аукционға җойды. Бҧл жолы ―News 
International‖ (жаһандыҗ ―News Corporation‖ компаниясының ағылшын бҿлімшесі) басшысы Р.Мердок 
газеттің жаңа иесі болды. Оған 150 миллион фунт стерлинг инвестициялады, айналымды 300-ден 600 мыңға 

дейін кҿтерді, алайда кҿп ҧзамай аудитория саны җайта азая бастады. Содан кейін Мердок басҗа тҿрт 
газетінің (ҽсіресе Sun мен Times) ҿсімін җамтамасыз ету ҥшін басылымды жауып тастады      [10, 75]. 

Жексенбілік басылымдар да сапалы жҽне танымал (жаппай) болып екіге бҿлінеді. Сонымен сапалы 
басылымдарға The Sunday Times (Сандэй таймс – Жексенбілік уаҗыт, 1822 жылы җҧрылған), Sunday 
Telegraph (Сандэй телеграф – Жексенбілік телеграф 1961 жылы негізі җаланған), The Observer (Дзе 
Обсҿрвер – Җадағалаушы, 1791 жылдан шығуда) жатса, екінші топ яғни таблоидтыҗ басылымдарға News 

of the World  (Ньюс оф дзе уорлд Ҽлем жаңалыҗтары, 1843 жылы таралымда), The Mail on Sunday  (Дзе 
Мейл он санди Жексенбілік пошта, 1982 жылы җҧрылды), Sunday Mirror (Сандэй миррор – Жексенбілік 
айна 1915 жылдан басылуда), Реорlе  (Пипл – Халыҗ, 1881 негізі җаланды) кіреді. 

Кҿптеген ірі газеттер белгілі бір партияның ашыҗ немесе жанамалай болса да кҿзҗарастарын жаҗтай-
ды. Консервативтік партияны Times жҽне Sunday Times, Daily Telegraph, Sunday Telegraph, World of News, 
Sun, Daily Mail, Daily Express җолдайды. Лейбористік партияның кҿзҗарасымен – The Guardian, The 

Observer, Mirror, Sunday Mirror, Реорlе сынды басылымдардың пікірлері сай келіп отырады. 
Британдыҗ аралдарда, сондай-аҗ ҿз ҿңірінің оҗиғалары мен фактілерін басты тҥрде жария ететін 

провинциялыҗ газеттер мен журналдардың тармаҗталған желісі бар: халыҗаралыҗ мҽселелер оларды ҿте 
аз җызыҗтырады. Электрондыҗ БАҖ-тарға келсек, соңғы уаҗытта Ҧлыбританияда сандыҗ хабар тарату 
белсенді тҥрде дамып келеді, бҧл дыбыс сапасының жоғары деңгейін җамтамасыз етеді: Би-Би-си сандыҗ 
хабар таратады. 1936 жылы җҧрылған, 1936 жылдан бері җоғамдыҗ ҧйым мҽртебесіне ие британдыҗ хабар 

тарату компаниясы (BBC). 1954 жылға дейін монополист болды, ал билік Ҧлыбританияда коммерциялыҗ 
теледидарға жол бермеді. 

1.3 Ҧлыбританияның заманауи баспасҿзі 
Англияда ХХ ғасырдың соңғы онжылдығы газеттердің тіршілік ҥшін кҥрес дҽуірі болды десек артыҗ 

айтҗандыҗ емес. Жаңа басу җҧралдары арҗылы бағаның кҿтерілуі мен интернет журналистика басылым-
дарды җайта-җайта ашыҗ алаңға шаҗырумен болды. 90-шы жылдардың басы кҥнделікті жҽне жексенбілік 

газеттердің таралымдарының ҥздіксіз җысҗаруымен жҽне Пикчер пост жҽне Джон Булль сияҗты жалпы 
тҥрдегі журналдардың шығуының тоҗтауымен сипатталды. Олардың орнына ҽйелдер периодикасы, 
сондай-аҗ жексенбілік газеттерге җосымша-журналдыҗ җойындылар орын алды. Бҧл җҧбылыстың себеп-
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терінің бірі-жарнамалыҗ бизнесті җайта җҧру: кҿпшілік тҧтынушыға есептелген жарнамалыҗ науҗандар-
дың кҿпшілігі теледидар арналарына ауыстырылды [9, 17]. 

Англиядабасылымдар сапалы (элитарлыҗ) жҽне танымал (жаппай) деп екіге бҿлінетінін жоғарыда 
айттыҗ. Аймаҗтыҗ басылымдардың тарамдалған желісіне (100-ге жуыҗ таңғы жҽне кешкі газет, жҥздеген 
апта сайынғы) җарамастан, ел тҧрғындары таңғы асҗа жаңа Лондон газетін алуға ҥйреніп, онда жалпыҧлт-
тыҗ жҽне ҽлемдік маңызы бар барлыҗ оҗиғалар туралы хабар таба алады. Ҿңірлік басылымдардың ҥлесіне 
жергілікті жаңалыҗтар мен жергілікті ҽмбебап дҥкендердің жарнамасы жиі тҥседі. 

Орталыҗ баспаның осы ерекшелігінен бірнеше баспашылардың җолында жалпыҧлттыҗ баспасҿз 

концентрациясының шекті деңгейі де шығады. 90-шы жылдардың басында Орталыҗ Британдыҗ баспа-
сҿзде ҥстем позицияларды 5 топ басып алды :  

1) Р.Мэрдок иелігіндегі News International; 
2) Р.Максвелге җарайтын Mirror Group Nespapers; 
3) Лорд Стивенске тиесілі United Newspapers; 
4) Канадалыҗ бизнесмен К.Блэк иелік ететінTelegraph; 

5) Лорд Ротермирдің Associated Newspapers-і.   
1994 жыл сапалы басылымдардың сенбілік җосымшаларының гҥлдену кезеңі болды. Ең кҿлемді 

җосымша – Daily Telegraph газеті. Ол жеті секциядан тҧрады жҽне оҗырмандардың кең ауҗымына 
есептелген. Бҿлімдер: Уикенд, Бизнес ньюс, Ти энд радио, Артс энд букс жҽне Янг телеграф. Сенбілік 
таралымын сату кҿлемі кҥнделікті кҿрсеткіштерден 20%-ға асып тҥсті. Осыған ҧҗсас жағдай Гардиан 
газетінде да бар [10, 118]. 

Қорытынды. Ҧлыбританиядағы теледидар-ҽлемдегі ең ҥздіктердің бірі. Британдыҗ теледидар 
кҿретінін маҗтанышпен айтады. Мҧнда теледидар ҧлттыҗ мҽдениеттің бір бҿлігі болып саналады жҽне 
ешкім ҧялмайды. 

Барлығы җалай басталды. 1930-шы жылдардың соңында пошта жҽне телеграф басҗармасы 
Британдыҗ хабар тарату корпорациясына Ҧлыбританияда теледидар җҧруды тапсырды-жҽне бірнеше 
жылдан кейін, 1936-ші, елде ҥнемі хабар тарату басталды. Сол кезде жалғыз телеканал, ҽрине, Англияның 

оңтҥстігінде ғана кҿрсететін BBC болды. Каналдың Штаб-пҽтері Александр-Паласта болды. Екінші 
дҥниежҥзілік соғыстың басталуымен елде хабар тарату тоҗтатылды. Теледидарды Ҧлыбританияға тек 
1946-да җайтарды. 

Би-би-си бҽсекелесі 1955 жылы пайда болды. Бҧл ITV болды, бірінші Британдыҗ коммерциялыҗ 
телеарна. Ҧзаҗ уаҗыт бойы Ҧлыбританияда тек ―ҥш тҥйме‖ – BBC One,BBC Two жҽне ITV болды. 1982 
жылы теледидарда тағы бір коммерциялыҗ арна – Channel 4 пайда болды, содан кейін жаңа телеарналар 

бірден ашылды. Бҥгінде елде 500-ден астам аналогтыҗ, сандыҗ, спутниктік, желілік арналар бар. 
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er.diamond@mail.ru, Ордабаев Чингиз – оҗытушы, Абай атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ педагогикалыҗ университеті, 
Алматы җ., Җазаҗстан 
 
Рыскулбек Дидар Жылқыбайқызы – PhD докторант, ryskulbek.didar@mail.ru, Ермекова Тыныштық 
Нҧрдаулетқызы – филология ғылымдарының докторы,профессор,   Нуржанова Ботагӛз – PhD доктор, Җазаҗ 
ҧлттыҗ җыздар педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан 
 
Сабирбаева  Феруза Эргалиевна – PhD докторант, Бектемирова Сауле Бекмҧхамедқызы – филология 
ғылымдарының кандидаты, доцент, saule.bektemirova77@gmail.com,  ҽл-Фараби атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ 
университеті, Алматы җ., Җазаҗстан. 

 
Садақбаев Тәңірберген Тҧрсынбайҧлы – филология ғылымдарының кандидаты, доцент, elka1975@inbox.ru, 
Җайнар Академиясы, Алматы җ., Җазаҗстан, Мухаметкалиева Гҥлнар Окусханқызы – филология 
ғылымдарының кандидаты, җауым.профессор м.а., Ҽл-Фараби атындағы Җазаҗ Ҧлттыҗ университеті, Алматы җ., 
Җазаҗстан, Рамазан Самал – 2 курс магистранты, Җайнар Академиясы, Алматы җ., Җазаҗстан. 

 
Саденова Айгҥл – филология ғылымдарының докторы, профессор м.а., sadenovaa@mail.ru,  Оразақынқызы 
Фарида – 

 
PhD доктор, профессор м.а., faridak09@mail.ru, Асылбеков Рахымжан – филология ғылымдарының 

кандидаты, Ҽл-Фараби атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан. 
 

Сарсенова Жулдыз Бекжанқызы – PhD докторант, Абылай хан атындағы Җазаҗ халыҗаралыҗ җатынастар 
жҽне ҽлем тілдері университеті, Алматы җ., Җазаҗстан. 
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Сатпаева Жанылсын Асылбекқызы – аға оҗытушы,  Жандаева Ҧлмекен Жағыпарқызы – аға оҗытушы,   
Закирова Динара Фахимқызы – аға оҗытушы,  Dinara_78_05@mail.ru, Абай Мырзахметов атындағы 
Кҿкшетау университеті,  Кҿкшетау җ., Җазаҗстан. 
 
Степаненко Елена Валериевна – педагогика ғылымдарының магистрі, аға оҗытушы, aalleennka@mail.ru,  
Нежинская Елена Яриевна – гиманитарлыҗ ғылымдар магистрі, оҗытушы, elenysika89@mail.ru, Абай 
Мырзахметов атындағы Кҿкшетау университеті,  Кҿкшетау җ., Җазаҗстан. 

 
Сулеева Гульжан Созакпаевна – филология ғылымдарының кандидаты, профессор м.а., Suleeva71@mail.ru, 
Атембаева Гульнара Айдашевна – педагогика ғылымдарының магистрі, оҗытушы, gulnaranuar@mail.ru, 
Есетова Айнур Такеевна – педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оҗытушы, esimail5577@gmail.com, 
Җҧрманғазы атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ консерваториясы, Алматы җ., Җазаҗстан. 

Сулеева Гульжан Созакпаевна – филология ғылымдарының кандидаты, профессор м.а., Suleeva71@mail.ru,  
Машимбаева Айнур Жакыпалиевна филология ғылымдарының кандидаты, җауымдастырылған профессор, 
mashimbaeva81@mail.ru, 
Джансеитова Светлана Саттаровна – филология ғылымдарының докторы, профессор,bntb@mail.ru, 
Җҧрманғазы атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ консерваториясы, Алматы җ., Җазаҗстан. 
 
Телғараев Қуанышбек Рәтбекҧлы – 1-курс магистранты, Бектемирова Сауле Бекмҧхамедқызы – 
филология ғылымдарының кандидаты, доцент, saule.bektemirova77@gmail.com,  ҽл-Фараби атындағы Җазаҗ 
ҧлттыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан 

 
Умирова Замира Абдухамидқызы – 2-курс магистранты, Бектемирова Сауле Бекмҧхамедқызы – 
филология ғылымдарының кандидаты, доцент, saule.bektemirova77@gmail.com, ҽл-Фараби атындағы Җазаҗ 
ҧлттыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан 
 

ӘДЕБИЕТТАНУ 
 
Байболов Әлібек Уалиханҧлы – PhD докторант, alibek.17@inbox.ru, Сабирова Дина Алтаевна – PhD доктор, 
dinasabirova_84.kz@mail.ru, Абай атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан  

 
Батыр Нҧрлайым Жақыпқызы – магистрант, nurlaim.95@mail.ru, Ҽл-Фараби атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ 
университеті, Алматы җ., Җазаҗстан. 
 
Бердіқожа Назгҥл Бердіқожақызы – PhD докторант, berdikoja@mail.ru, Җорҗыт Ата атындағы Җызылорда 
мемлекеттік университеті, Җызылорда җ., Җазаҗстан 
Буркитбаева

 
Меруерт Алпысбекқызы – PhD докторант, guzi86@mail.ru, Җожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халыҗаралыҗ Җазаҗ-Тҥрік университеті,Тҥркістан җ., Җазаҗстан 
 

Зайкенова Руда Зайкенқызы – филология ғылымдарының докторы, профессор, Нурсан Аяулым Сабитқызы 
– магистр, ayau.1995@mail.ru,  Җазаҗ Мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті, Алматы җ, Казахстан 

 

Какимова Лаура Шариповна – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, laura_kakim@mail.ru, Абай 
атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан 

 
Каримов Гҥлмира Сарсемханқызы – PhD доктор, karimova_g77@mail.ru, Абай атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ 
педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан. 
Кӛшекова Айнҧр – филология ғылымдарының кандидаты, koshekova71@mail.ru, Җазаҗ ҧлттыҗ җыздар 
педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан. Тҧрғынов Еркінбек Серікбайҧлы – Җ.А. Яссауи атындағы 
Халыҗаралыҗ Җазаҗ-Тҥрік университеті Еуразия ғылыми-зерттеу институтының ғылыми җызметкері, erkinbek-
kaz@list.ru, Алматы җ., Җазаҗстан. 
 
Мухаметкалиева Гҥлнар Окусханқызы - филология ғылымдарының кандидаты, җауым.профессор м.а.,                 
Ҽл-Фараби атындағы Җазаҗ Ҧлттыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан. Балтабаева Гаухар - филология 
ғылымдарының докторы, Җазаҗ Мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті, Алматы җ, Казахстан 
 
Мҧхтарова А.С. - педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, Җайнар академиясы, Алматы җ., 
Җазаҗстан. Мухаметкалиева Гҥлнар Окусханқызы - филология ғылымдарының кандидаты, җауым.профессор 
м.а., gulnar1962@mail.ru, Ҽл-Фараби атындағы Җазаҗ Ҧлттыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан, Рамазан 
Самал - 2 курс магистранты, Җайнар Академиясы, Алматы җ., Җазаҗстан. 
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Нҧрғали
 
Қадиша Рҥстембекқызы. - филология ғылымдарының докторы, профессор, Жҧмсақбаев Аман 

Тҧрсынғазыҧлы - PhD докторант, aman.zhumsakbaev.91@mail.ru,  Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ҧлттыҗ 
университеті, Нҧр-Сҧлтан җ., Җазаҗстан 
 
Нҧрланова Асем Нҧрланқызы - филология ғылымдарының кандидаты, профессор, anur_81@mail.ru, 
Җазаҗстан-Американдыҗ еркін университеті, Ҿскемен җ., Җазаҗстан. 
 
Сафронова Людмила Васильевна - филология ғылымдарының докторы, профессор, dinass2002@mail.ru, Абай 
атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан 
 
Сәулембек Гҥлмира Рзаханқызы - PhD доктор, gulmira.saulembek@gmail.com, М.О. Ҽуезов атындағы ҽдебиет 
жҽне ҿнер институтның аға ғылыми җызметкері, Алматы җ., Җазаҗстан. 
 
Сейсенбиева Элеонора Сәрсенәліқызы - PhD докторант, elka1975@inbox.ru,  Мҽдібаева Җанипаш Җайсаңҗызы 
- филология ғылымдарының докторы, профессор, Җазаҗ ҧлттыҗ җыздар педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., 
Җазаҗстан. 
 
Сыздықов Серікбол Қҧсайынҧлы - PhD докторант, s_serikbol71@mail.ru, Абай атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ 
педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан 
 
Тілеубаев Шәмек Баянҧлы - тарих ғылымдарының кандидаты, Shamek_09@mail.ru, Абай атындағы Җазаҗ 
ҧлттыҗ педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан. 

 
Тоқшылықова

 
Гҥлназ Базарбайқызы - PhD докторант, gulnaz_lit75@mail.ru, Абай атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ 

педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан 
 

ПЕДАГОГИКА МЕН ӘДІСТЕМЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Айдарханова Алина – магистр-оҗытушы, Есенаман Сауле – магистр-оҗытушы, saule.yessenaman@mail.ru, 
Рахимова Мӛлдір  - магистр-оҗытушы, 

 
Абай атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., 

Җазаҗстан 
 

Баймолдаев Тҧрсынбек Молдахметҧлы - педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы 
Җазаҗ ҧлттыҗ педагогикалыҗ университеті, Алматы, Җазаҗстан. 
 
Балтабаева Жаңалық Қылышқызы - педагогика ғылымдарының докторы, профессор, 
baltabaevazhanalik@mail.ru, Тӛлеуов Ермек - магистрант, Абай  атындағы  Җазаҗ   ҧлттыҗ   педагогикалыҗ 
университеті, Алматы җ., Җазаҗстан. 
Бекеева Нҧрайша - филология ғылымдарының кандидаты, nuraisha@kimep.kz, КИМЭП Университеті, Алматы 
җ., Җазаҗстан, Сарбасова Арайлым - PhD докторант, a.sarbassova@kimep.kz, Абай атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ 
педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан  

 
Купеева Ж.С. – гуманитарлыҗ ғылымдар магистры, kupeeva_zh@mail.ru, Нашарбекова Индира - 
гуманитарлыҗ ғылымдар магистры,  i.nash@mail.ru,  Җарағанды Мемлекеттік Университеті, Җарағанды җ., 
Җазаҗстан. 
 
Нҥптекеева Гҥлназ Байқонаққызы - PhD докторант,

 
nuptekeeva79@mail.ru, Садуақасова Г.М. – магистрант, 

Абай атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ педагогикалыҗ университеті, Алматы җ., Җазаҗстан 
 
 

 
Сабденова Бағила - PhD докторант,

 
boken_888@mail.ru, Җазаҗ ҧлттыҗ җыздар педагогикалыҗ университеті, 

Алматы җ., Җазаҗстан. 
 
Сазанбаева Әсем Амантайқызы - магистрант, asem_sazanbayeva@mail.ru, Абдыхалыкова Ақжан 
Мырзақадырқызы - педагогика ғылымдарының кандидаты, җауымдастырылған профессор, akzhan80@mail.ru, 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ҧлттыҗ университеті, Нҧр-Сҧлтан, Җазаҗстан 

 
Сҧлтанбекова Жәудір Келдібекқызы - PhD докторант, judi-1522@mail.ru, Җожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халыҗаралыҗ җазаҗ-тҥрік университеті, Тҥркістан җ., Җазаҗстан 

 
АУДАРМАТАНУ 

 
Алдабергенова Айым Алдабергенқызы - PhD докторант, aikonya_01@mail.ru, Абылай хан атындағы җазаҗ 
халыҗаралыҗ җатынастар жҽне ҽлем тілдері университеті, Алматы җ., Җазаҗстан 
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Жампейіс Қ.М. - филология ғылымдарының кандидаты, aru_diya@mail.ru, Байдилдаева А.К. – магистр-
оҗытушы, Есенәлі А.Б. – студент, Абылай хан атындағы халыҗаралыҗ җатынастар жҽне ҽлем тілдері 
университеті, Алматы җ., Җазаҗстан. 

 
Жампейіс
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ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (ВАК) тізіміндегі  

Абай атындағы ҚазҦПУ-дың «Хабаршы (Филологиялық ғылымдар сериясы)» журналына 

мақала шығарудың жалпы талаптары мен мақаланы рәсімдеудің тәртібі 

 

Мақала жариялау тілі 1) Маҗалалар җазаҗ, орыс, ағылшын жҽне басҗа да шет тілдерінде 

жарияланады 

Журналға 

қабылданатын 

мақалалар 

2) Журналға ЖООның, ҒЗИ ғалымдары, ғылыми җызметкерлер, оҗытушы-

профессорлар, докторанттар мен магистранттар жҽне де шетелдік ғалымдар 

тҿмендегідей бағыттар бойынша маҗала берулеріне болады: 

 Тіл білімінің ҿзекті мҽселелері; 

 Ҽдебиеттану ғылымының ҿзекті мҽселелері; 

 Тіл мен ҽдебиетті оҗыту ҽдістемесі жҽне педагогика мҽселелері;  

 Журналистика мҽселелері.  

3) Маҗалалар шолу немесе эксперименттік болуы мҥмкін 

 

Мақаланың жалпы 

кӛлемі (тақырыбын, 

тҥйіндемесін, кілт 

сӛздерін, мақала мәтіні 

мен пайдаланған 

әдебиеттер тізімін 

қосқанда)  

 

4) Рҽсімдеу: беттің бағыты - тігінен (книжная), параҗтың параметрлері: 

жоғарғы - 2 см, тҿменгі - 2 см, оң - 2 см, сол - 2 см. 

Шрифт: Times new Roman, кегль – 12. Жоларалыҗ: 1 интервалмен. 

 

5) Маҗала кҿлемі ең аз – 2500 сҿз, ең кҿп 8000 сҿз болуы керек .  

 

Авторлық қҧрам 

 

 6) Маҗалада 3 автордан артыҗ болмауы керек 

 

Аңдатпа және кілт 

сӛздер 

7) Аңдатпа мҽтіні 100-150 сҿз арасы болуы керек (ҽдетте ол 5-8 сҿйлемді 

җҧрайды). 

8) Аңдатпа мҽтінің ҥстінгі жазында ―Аңдатпа‖, ―Аннотация‖, ―Abstract‖ сҿзі 

берілу керек. 

9) Аңдатпаны курсивпен бҿліп, астын сызып т.б. жолмен ерекшелеудің җажеті 

жоҗ. Тҥйіндеме мҽтіні абзацтарға бҿлінбейді.  

10) Аңдатпа мҽтінінде сілтеме келтіруге болмайды.  Җысҗарған сҿздер 

(аббревиатура) толыҗ тарҗатылып жазылуы җажет.  

11) Аңдатпада жҧмыстың маҗсатын жазып, зерттеу нҽтижелері мен 

җорытындыларын кҿрсеткен дҧрыс.  

12) Аңдатпадан кейін 3-10 сҿзден немесе сҿз тіркесінен тҧратын кілт сҿздер 

берілуі керек.  

13) Кілт сҿздердің алдында ―Кілт сҿздер‖, ―Ключевые слова‖, ― Keywords ‖ 

деген сҿздер жазылуы керек. 

 Кілт сҿздердер җатарына формулалар немесе суреттер берілмейді.  

 

Мақала мазмҧнына 

және рәсімделуіне 

қойылатын талаптар  

15) Кілт сҿздерден кейін маҗаланың толыҗ мҽтіні жазылады. Маҗала мҽтінін 

жазғанда тҿмендегідей тараушалармен бҿліп жазу ҦСЫНЫЛАДЫ: 

- 1) кіріспе; 

- 2) ҽдістеме; 

- 3) нҽтижелер; 

- 4) талҗылау; 

- 5) җорытынды (җорытындыда міндетті тҥрде жазып отырған 

таҗырыбыңыздың болашаҗта зерттелу  мҥмкіндіктері мол, зерттелу аясы кең, 

җазіргі җоғамда ҿзекті мҽселелер җатарында екенін айтып кету дҧрыс)  

- ҽдебиеттер (пайдаланған ҽдебиеттер тізімі ең аз 6-7 болу керек, мҽтін 

ішінде пайдаланған ҽдебиеттердің авторы мен жылы кҿрсетіледі, ҽдебиеттер 

тізімінің җалай кҿрсетілетінін осы җҧжаттың 32-38 тараушасындағы 

«Пайдаланған ҽдебиеттер тізімі мен сілтемені рҽсімдеруден» кҿре аласыз). 

16) Шрифт, жол аралыҗ интервал барлыҗ мҽтін бойынша бірдей болуы керек.  

17) Азат жол («абзац») автоматы тҥрде ҿзі җойылуы керек, җолмен ―пробел‖ 

пернесін басу арҗылы азат жол жасауға болмайды. 

18) Сҿздердің арасында екі-ҥш ―пробел‖  болмауын җадағалаңыз.  
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Җысҗарған сҿздердің (аббревиатура) бірінші җолданған кезде оның җасында 

жаҗшада, міндетті тҥрде, толыҗ атауы жазылуы керек.   

19) Мҽтінде ―нҿмір‖  №  символы кездессе, оны да осындай  # таңбаға 

ҿзгертіңіз.  

 

Кесте, сурет, 

формулаларға 

қойылатын талаптар  

20) Мҽтін ішінде кестелерді пайдалануға болады, кестенің нҿмірі мен атауы 

жоғары жағында жазылады.  

21) Кесте ішіндегі мҽтінді рҽсімдеу: жол аралыҗ интервал - 1, шрифт-10 Times 

New Roman. 

22) Мҽтін ішінде берілген кестеге сілтеме жасалып, кесте нҿмірі берілуі керек. 

Ескерту. Кесте, сурет, формулалардың атауын җысҗартып жазудан аулаҗ 

болыңыз, яғни (т.е. Tab. 1, рис. 2, уравн. 3) деген сияҗты җысҗартулар 

җабылданбайды.   "Кестеде берілген", "жоғарыда / тҿменде айтылған", "2-

бетте немесе суретте кҿрсетілген" деген сияҗты тіркестерді пайдаланбаңыз, 

себебі журнал тҥптелгенде кестенің немесе суреттің орналасу тҽртібі мен бет 

саны ҿзгеріп кетуі мҥмкін.   

23)  Мҽтінде пайдаланылған барлыҗ формулалар «Microsoft equation» 

макросында (Word бағдарламасында) берілуі керек. 

24)  Графикалыҗ суреттер жоғары сапада болу керек. Егер сурет ішінде сҿз 

жазылса, ол аныҗ кҿрініп тҧруы керек.  

25) Суреттерді пайдалану саны шектеусіз,  ажыратымдылығы кемінде 

300 dpi болу керек. 

26)  Кестелер мен формулалар пайдалану саны да шектелмеген. 

27) Җҧжаттардың барлығын .doc форматында жіберу сҧралады, себебі 

жарияланым кезінде суреттер мен формулалар дҧрыс кҿрінбей җалуы мҥмкін. 

Мақалада 

пайдаланылған 

дереккӛздерді 

рәсімдеуге 

қойылатын талаптар 

28) Егер мҽліметтер басҗа дереккҿздерден алынған болса, міндетті тҥрде 

сілтеме берілуі керек.  

29) Пайдаланған ҽдебиеттер тізімі 3-5 дереккҿзден кем болмауы керек. 

Автордың ҿзіне-ҿзі сілтеме жасауы 1-2 дереккҿзден аспауы керек.   

30)   Ҽдебиеттер тізімінде соңғы 5-10 жылда шыҗҗан ҽдебиеттер, міндетті 

тҥрде,  ең азы 2-3 дереккҿз болуы керек. (2014-2019 ж.) 

31) Ағылшын тілінде шыҗҗан дереккҿздерге сілтеме жасау ҧсынылады, біраҗ 

міндетті емес.  

 

Пайдаланған 

әдебиеттер тізімі мен 

сілтемені рәсімдеу 

32)  Мҽтін ішінде сілтеме тік жаҗша арҗылы беріледі.  

33)  Тік жаҗша ішінде дереккҿздің ҽдебиеттер тізімінде пайдаланған рет саны, 

сондан кейін нҥкте, ҥтір җойылып бет саны  беріледі [1., 185].  

34)  Ҽдебиеттер тізіміндегі барлыҗ дереккҿздерге мҽтін ішінде сілтеме берілу 

керек. 

35)  Ҽдебиеттердің бет саны міндетті тҥрде кҿрсетілуі керек.  

36)  Ҽдебиеттер тізімі берілген ҥлгіге сҽйкес рҽсімделу керек («Ҽдебиеттер 

тізімін рҽсімдеу ҥлгілері» тарауынан җараңыз)  

Сілтемелер мен 

ескертулерді және 

қосымшаларды 

рәсімдеу 

37) Азат жол сайын сілтеме беруден аулаҗ болыңыз. Җосымшалар мен 

ескертулер жеке бҿлімде «Қосымшалар», «Ескертулер» деген  атаумен бҿлек 

берілуі керек. Мҽтін ішінде җосымшалар мен ескертулерге сілтеме (мысалы 1-

җосымша)  берілуі шарт. 

 

Пайдаланған 

әдебиеттерді рәсімдеу 

ҥлгісі  

38) Пайдаланған ҽдебиеттер тізімі тҿмендегідей ҥлгіде рҽсімделеді.  

Әр дереккӛздің техникалық рәсімделу ҥлгілеріне аса мән беру сҧралады.  

Сілтемелерді рҽсімдеу үлгілері: 

1) Аксартов Р. М., Айзиков М. И., Расулова С. А. Метод количественного 

определения леукомизина // Вестн. КазНУ. Сер. хим – 2003. – Т. 1. № 8. – С. 40-

41 – журналдарда жарық кӛрген мақалалар 

2) Абимульдина С. Т., Сыдыкова Г. Е., Оразбаева Л. А. Функционирование и 

развитие инфраструктуры сахарного производства // Инновация в аграрном 

секторе Казахстана: Матер. Междунар. конф., Вена, Австрия, 2009. – Алматы, 

2010. – С. 10-13 –конференция материалдары 

3) Курмуков А. А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая активность 

леукомизина. – Алматы: Бастау, 2007. – С. 35-37 – газет мақалалары 

4) Соколовский Д. В. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых 
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механизмов приводов [Электрон.ресурс]. – 2006. – URL: 

http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 12.03.2009) - интернет 

дереккӛздерінен  
5) Петушкова, Г.И. Проектирование костюма : учеб. для вузов / Г.И. 

Петушкова. - М.: Академия, 2004. - 416 с. – кітап 

6) Laplace, P. S. (1814/1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. 

Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. – Басқа тілден аударылған 

немесе қайта жарияланған дереккӛздер 
7) Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human 

memory. In H. L. Roediger III, & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & 

consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum. – Кітап тараушасы 

8) Guignon, C. B. (1998). Existentialism. In E. Craig (Ed.), Routledge encyclopedia 

of philosophy (Vol. 3, pp. 493-502). London, England: Routledge. - Энциклопедия 

9) Саметова Ж.Ш. (2019). Қазіргі қазақ ҽдебиетіндегі ағымдар (ХХІ ғасыр). 

Абай атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ педагогикалыҗ университеті, Алматы, Җазаҗстан. - 

Диссертация 

Басқа жҧмыстардан 

алынған мәтіндердің 

барын тексеру  

 

39) Маҗалаларға рецензия жасалғанда, «Антиплагиат» бағдарламасы арҗылы, 

мҽтін мазмҧнының  ҿзге басылымдардан мҽтіндердің кҿшірілгендігі туралы 

деректері тексеріледі.  

«Антиплагиат» бағдарламасы екі параметр бойынша җарастырады, егер осы екі 

параметрдің бірі белгіленген мҿлшерден кҿп болса, маҗала җабылданбайды. 

Белгіленген мҿлшер: 1-параметр: жекелеген тарау бойынша кҿшіріп алу 

дерегінің болуы (жекелеген тарау ішінде кҿшіріліп алынған фрагменттердің ҥлес 

салмағы 6% аспауы керек); 2-параметр: жалпы мҽтін бойынша кҿшірілген 

деректердің болуы (жалпы мҽтін бойынша кҿшірілген деректердің ҥлес салмағы 

20% аспауы керек). 

Назар аударыңыз! Бҧрын жарияланған ӛз еңбегіңізден сілтемесіз алынған 

мәтін де кӛшіріп алынған (плагиат) болып есептелінеді.  

Журнал жылына 4 рет 

шығады (наурыз, 

маусым, җыркҥйек, 

желтоҗсан) 

 

Маҗала җабылдау мерзімі:  

1 квартал –10 аҗпанға дейін; 

2 квартал –10 сҽуірге дейін; 

3 квартал – 10 тамызға дейін; 

4 квартал - 10 җарашаға дейін.  

 

Маҗалалар осы 

мекенжайда 

җабылданады: 

Маҗалалар vestnikfilkaznpu@mail.ru электронды мекенжайы арҗылы  немесе  

Алматы, ул. Жамбыл кҿшесі, 25, 1-этаж, 16-кабинет мекенжайынада 

җабылданады. 

Байланыс телефоны: 8 727 291 40 85, 8 705 116 93 97 

 Жауапты хатшы: Жаңагҥл  Шыңғысханҗызы Саметова 

 

Назар аударыңыз!  

Дҧрыс рәсімделмеген мақалалар, сіздің мақалаңыздың уақытылы шығу мерзімін ҧзартады. 
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1
Kazakh University of International Relations and World Languages after Ablai Khan, Almaty, Kazakhstan 

 

CULTURAL CODES IN THE PARADIGM OF PHILOLOGICAL RESEARCHES 

 

Abstract 

An abstract is a brief... (100-150 слов)  

Keywords:  .... (3-10 слов) 

 

Г.Г. Гиздатов
1
 

1
Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана,  

г. Алматы, Казахстан 

 

КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ ВПАРАДИГМЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация 

Актуальные проблеммы... (100-150 слов)  

Ключевые слова:  .... (3-10 слов) 

 

 Кіріспе. Мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, 

мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін,  мҽтін, мҽтін, мҽтін,...  

 

 Әдістеме. Мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, 

мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін,  мҽтін, мҽтін, мҽтін,...  

 

 Нәтижелер. Мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, 

мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін,  мҽтін, мҽтін, мҽтін,...  

 Талқылау. Мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, 

мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін,   мҽтін, мҽтін, мҽтін,...  

 

 Қорытынды. Мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін, 

мҽтін, мҽтін, мҽтін, мҽтін,   мҽтін, мҽтін, мҽтін,... 

 

Пайдаланған ҽдебиеттер тізімі 

1. Аксартов Р.М., Айзиков М.И., Расулова С.А. Метод количественного определения леукомизина // Вестн. 

КазНУ. Сер. хим – 2003. – Т. 1. № 8. – С. 40-41 – журналдарда жарық кӛрген мақалалар 

 

2. Абимульдина С.Т., Сыдыкова Г.Е., Оразбаева Л.А. Функционирование и развитие инфраструктуры сахарного 

производства // Инновация в аграрном секторе Казахстана: Матер. Междунар. конф., Вена, Австрия, 2009. – Алматы, 

2010. – С. 10-13 –конференция материалдары 

 

3. Курмуков А. А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая активность леукомизина. – Алматы: Бастау, 2007. – 

С. 35-37 – газет мақалалары 

4. Соколовский Д.В. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых механизмов приводов 

[Электрон.ресурс]. – 2006. – URL: http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 12.03.2009) - интернет 

дереккӛздерінен  
 

5. Петушкова, Г.И. Проектирование костюма : учеб. для вузов / Г.И. Петушкова. – М.: Академия, 2004. – 416 с. – 

кітап 
 

6. Laplace, P.S. (1814/1951). A philosophical essay on probabilities (F.W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: 

Dover. – Басқа тілден аударылған немесе қайта жарияланған дереккӛздер 

 

7. Bjork, R.A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H.L. Roediger III, & F. I. M. 

Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum. – Кітап тараушасы 

 

8. Guignon, C.B. (1998). Existentialism. In E. Craig (Ed.), Routledge encyclopedia of philosophy (Vol. 3, pp. 493-502). 

London, England: Routledge. – Энциклопедия 
 
9. Саметова Ж.Ш. (2019). Қазіргі қазақ ҽдебиетіндегі ағымдар (ХХІ ғасыр). Абай атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ 

педагогикалыҗ университеті, Алматы, Җазаҗстан. – Диссертация 
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АВТОР(ЛАР) ТУРАЛЫ 3 ТІЛДЕ МӘЛІМЕТ 

 
Автор(лар) туралы 

мәлімет 

1) Маҗаланың соңында автор(лар) туралы ҥш тілде мҽлімет беріледі  

 

2) Автор(лар)дың аты-жҿні (ҥш тілде) толық жазылуы керек, бірінші тегі, 

екінші аты, ҥшінші ҽкесінің аты– Abayev Abay Abayuly. 

 

3) Одан кейін автор(лар)дың (ҥш тілде) ғылыми немесе академиялыҗ дҽрежесі 

(ғылым кандидаты, ғылым докторы, PhD доктор, магистр), ғылыми атағы 

(профессор, доцент) , электронды мекенжайы (e-mail) кҿрсетіледі.   

  

4) Ары җарай – ЖОО-ның атауы  (ҥш тілде) – арнайы җҧжаттарда / веб-

параҗшада җалай жазылса, толыҗ солай жазылуы керек.  

 

5) ЖОО атауынан кейін, орналасҗан җаласы мен мемлекеті жазылады. 

 

6) Егер маҗалада автор саны 2ден кҿп болып, олар ҽртҥрлі мекемелерде җызмет 

атҗаратын болса, олардың ҽрҗайсысының астына жҧмыс орны туралы аҗпарат 

жеке-жеке жазылады. Егер авторлар бір мекемеде җызмет жасаса, онда жҧмыс 

орнының мекенжайы соңғы автордан кейін біраҗ жазылады.  

 

 

Ҥлгі:  

 

Гиздатов Газинур Габдуллович – филология ғылымдарының докторы, профессор, gizdat@mail.ru,  

Абылайхан атындағы Җазаҗ халыҗаралыҗ җатынастар жҽне ҽлем тілдері университеті, Алматы җ., Җазаҗстан. 

 

Gizdatov Gazinur Gabdullovich – doktor of Philological Sciences, professor, gizdat@mail.ru, Kazakh University 

of International Relations and World Languages after Ablai Khan, Almaty, Kazakhstan. 

 

Гиздатов Газинур Габдуллович – доктор филологических наук, профессор, gizdat@mail.ru,   Казахский 

университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, г. Алматы, Казахстан. 
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General requirements for the content and the format of articles for publication in the  
"Habarshy" journal (Philological sciences Series)» of 

KazNPU named after Abai, and which is included into the base of  
Committee for Control of Education and Science (Higher Attestation Commission (VAK)) 

 

Publication language of the 
article 

1) Articles are published in Kazakh, Russian, English and in all other foreign languages. 

Articles that may be 
published in the journal:  

2) Articles written by teaching staff, doctoral and master degree students, other scientists 
and employees of educational institutions, universities and research institutes of the 
Republic of Kazakhstan, as well as foreign scientists in the following areas:  
 advanced topics of linguistics; 
 advanced topics of literary studies; 
 questions of pedagogy and methods of teaching language and literature;  
 advanced topics of journalism.  
3) The article may have a review or experimental nature. 

The total size of the article 
(including the title, abstract, 
keywords, text, bibliography) 

4) Format: page orientation throughout the article - Portrait (paper is vertical), font - Times 
New Roman, point size -12, regular spacing between letters, line spacing - single; paper 
margins - 2 cm from all sides. 
5) The minimum size is 2500 words. The maximum size is no more than 8,000 words. 

Coauthorship 6) Allowed up to 3 coauthors. 

Abstract and keywords 7) The abstract should contain 100-150 words (usually, it is about 5-8 sentences). 
8) There should be an indication that it is an abstract.  
 (―Аңдатпа‖, ―Аннотация‖, ―Abstract‖). 
9) Abstract should not be italicized, underlined, etc. The text should not be divided into 
paragraphs. 
10) Quotation is not allowed in the abstract. Abbreviations must be expanded. 
11) It is better to indicate the purpose of the work in the abstract, and to present the 
findings of the study. 
12) Immediately after the annotation, 3-10 keywords should be submitted, which may 
consist of individual words and phrases. 
13) There should be an indication that these are keywords  
(―Кілт сҿздер‖, ―Ключевые слова‖, ― Keywords ‖). 
 Keywords should not contain formulas and pictures.. 

Requirements for the content 
of the article and its format 

15) After the keywords, you need to submit the text of the article itself. The text is 
RECOMMENDED to be divided into sub-chapters: 
- 1. introduction; 
- 2. method; 
- 3. results; 
- 4. discussion; 
- 5. conclusion (it is necessary to assume possible prospects for further research on the 
topic, that is, what the author didn't do and, as a result, the direction of research 
development in the future); 
- credits (i.e. this section is needed if it is necessary to indicate that the article was 
prepared within the framework of the grant or a scholarship, to thank the colleagues who 
are not the authors of the article, but who assisted the research, and etc.); 
- bibliography (there should be at least 3-5 references in bibliography; bibliographical 
references should be placed in the order of their use in the text; - see ―Bibliography and 
references format,‖ paragraphs 32-38 of this document) 
16) The font size and spacing between lines should be the same throughout the text. 
17) Paragraphs (―new lines‖) should be set automatically, rather than using the space bar. 
18) Double or triple spaces are not allowed.. 
When first using abbreviations it is necessary to expand them. 
19) Direct speech (quoting) should be framed using quotes from the English keyboard 
layout - for example:  “…..”.It is NOT ALLOWED to use quotes of this format – «…..». 
20) In the article, the № symbol should be replaced by #. 

Requirements for tables, 
figures and formulas 

21) The text may contain tables, the captions to which should be above the table with 
alignment in width. 

22) Format of the text in the tables: single spacing, font - Times New Roman, point size - 
10. 

23) In the text it is necessary to give a reference to the picture indicating the number of 
the picture. 

Note. Avoid abbreviations for the names of tables, figures, and equations (i.e. Tab. 1, Fig. 
2, Eq. 3) in the caption or in the text. Do not write "in the table above/below" or "in the 
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image on page 2", because the position and page number of the table or figure may change 
during layout. 

24) All formulas must be in macro. 
"Microsoft equation" (Word software). 
25) Graphic images should be of a good quality. If there are inscriptions, the text should 

be displayed clearly. 
26) The number of images is not limited, the resolution is at least 300 dpi. 
27) The number of tables and formulas is not limited. 
28) Please send files with articles in the .doc format, otherwise images and formulas may 

be incorrectly displayed in the publication. 
29) When borrowing material from other sources reference to these sources is required. 
30) Bibliographical list should contain at least 3-5 references. Self-citations is no more 

than 1-2 references. 
31) At least 2-3 references should be works published in the last 5-10 years. (2014-2019.) 

Bibliography and references 
format 

     32)  References in the text should be registered by square brackets. 
33) References are listed by number in bibliography list, followed by a page. For Example: 
[1., 125]. 
34) All the references from the bibliography list should be referenced in the text. 
35) All the references from the bibliography list should be indicated by page numbers. 
36) The bibliography list is made in accordance with the sample (see the section ―Example 
of the layout of Bibliography‖). 

Footnotes and notes format 37) Avoid the use of footnotes.  
Notes should be located in a separate ―Notes‖ section, located after the bibliography list. In 
the text, references to notes are made in parentheses: (note 1). 

Example of the layout of 
Bibliography 

38) The list of references is made as follows: Article from the journal (printed) 
Example of references: 
10) Aksartov R.M., Aizikov M.I., Rasulova S.A. Method of quantitative determination 

of leukomisin // Bulletin of KazNU. Chemistry series – 2003. – Т. 1. № 8. - P. 40-41 – 
articles from a journal 

11) Abimuldina S.T., Sydykova G.E., Orazbayeva L.A. Functioning and development 
of the infrastructure of sugar production // Innovation in the agricultural sector of 
Kazakhstan: Materials of Intern. Conference, Vienna, Austria, 2009. – Almaty, 2010. – P. 
10-13 – conference proceedings 

12) Kurmukov A.A. Angioprotective and lipid-lowering activity of leukomizin. – 
Almaty: Bastau, 2007. – P. 35-37 – newspaper articles 

13) Sokolovskiy D.V. Theory of synthesis of self-aligning cam drive mechanisms 
[Electron.resource]. – 2006. – URL: http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (date of the 
application: 12.03.2009) - internet sources 

14) Petushkova, G.I. Costume design : book for universities / G.I.Petushkova. - М.: 
Academia, 2004. - 416 p. – book 

15) Laplace, P. S. (1814/1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & 
F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. - translated or republished reference 

16) Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human 
memory. In H. L. Roediger III, & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & 
consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum. - chapter from the book 

17) Guignon, C. B. (1998). Existentialism. In E. Craig (Ed.), Routledge encyclopedia of 
philosophy (Vol. 3, pp. 493-502). London, England: Routledge. - encyclopedia article 

18) Sametova Zh.Sh. (2019). Trends in modern Kazakh literature (ХХІ century). 
Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Almaty, Kazakhstan. - thesis 
work 

 
Check on borrowings from 
other works (plagiarism) 

39) When reviewing, the text of the article is tested on the number of borrowings from 
other works (plagiarism). The check is carried out using the "Antiplagiat" program 
(Software that checks the amount of borrowings/plagiarized text). 

      Two parameters are taken into account, if one of them reveals an excess of the norm - 
the article is not accepted. Norms: 1) separate fragments of borrowings parameter  (in the 
article, no single fragment of borrowings should be higher than 6%); 2) total amount of 
borrowing parameter (the sum of all fragments of borrowing should not exceed 20%). 

 
Please note! Citing own works, previously published in English, is also counted as 

borrowing. 

The journal is published 4 
times a year (March, June, 
September, 

Deadline for article submission: 
1st quarter - until February 10 
2nd quarter - until April 10 
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December) 
 

3rd quarter - until August 10 
4th quarter - until November 10 

Articles are accepted by e-mail:: vestnikfilkaznpu@mail.ru or on electronic media at: 25 Zhambula street, 
Almaty, 1st floor, room number 16.  
tel. for references 8 727 291 40 85 
tel. of secretary 8 705 116 93 97  
Zhanagul Shyngiskhanovna Sametova 

 
Please note: 
Any shortcomings and mistakes that were made may increase the time of publication of the article. 
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Общие требования по содержанию и оформлению статей для публикации 
в журнал «Хабаршы (Серия Филологические науки)» 
КазНПУ имени Абая, входящий в базу ККСОН (ВАК) 

 

Язык публикации статьи 1) Статьи публикуются на казахском, русском, английском и во всех 
иностанных языках. 

В журнале могут быть 
опубликованы статьи: 

2) ППС, докторантов, магистрантов и др. ученых и сотрудников 
образовательных учреждений, ВУЗов и НИИ РК, а также зарубежных 
ученых в рамках следующих направлений: 
 актуальные проблемы языковедения; 
 актуальные проблемы литературоведения; 
 вопросы педагогики и методики преподавания языка и литературы; 
 проблемы журналистики. 
3) Статья может быть обзорная или экспериментальная. 

 
Общий объем статьи 
(включая заголовок, 

аннотация, ключевые слова, 
текст, литература) 

 
4) Оформление: ориентация страницы по всей статьей - книжная (лист 

вертикально), шрифт Times New Roman, 12 кегль обычный интервал между 
букв, межстрочный интервал одинарный; поля 2 см. со всех сторон. 

5) Минимальный объем – 2500 слов. Максимальный объем не более 8000 
слов . 

Соавторство 6) Допускается до 3 соавторов. 

Аннотация и ключевые 
слова 

6) Аннотация должна содержать 100-150 слов (как правило, это 5-8 
предложений). 

7) Должно быть указание на то, что это аннотация 
(―Аңдатпа‖, ―Аннотация‖, ―Abstract‖). 
8) Аннотация не должна выделяться курсивом, подчеркиванием и т.п. 

Текст не должен быть разделен на абзацы. 
9) В аннотации не допускается цитирование. Аббревиатуры должны 

быть расшифрованы. 
10) В аннотации лучше указать цель работы, представить выводы 

исследования. 
11) Сразу после аннотации должны быть представлены 3-10 ключевых 

слов, которые могут состоять из отдельных слов и словосочетаний. 
12) Должно быть указание на то, что это ключевые слова 
(―Кілт сҿздер‖, ―Ключевые слова‖, ― Keywords ‖). 
13) Ключевые слова не должны содержать формулы и рисунки. 
 

Требования к содержанию 
статьи и ее оформлению 

14) После ключевых слов, нужно представить текст самой статьи. Текст 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ  разбить на подглавы при написании: 

- 1. введение; 
- 2. методика; 
- 3. результаты; 
- 4. обсуждение; 
- 5. заключение (обязательно предположить возможные перспективы 

дальнейших исследований по теме, т.е., что автору не удалось сделать и 
вследствие этого направления развития исследования в будущем); 

- литература (минимально 3-5 источников, литературные источники 
оформляются по тексту по  мере использования, в списке литературы  – см. 
«Пример оформления статьи», пункты  32-38  данного документа) 

15) Размер шрифта и интервал между строками должен быть одинаковым 
по всему тексту. 

16) Абзацы («красная строка») должны выставляться автоматически, а не 
с помощью клавиши ―пробел‖. 

17) Наличие двойных или тройных пробелов не допустимо. 
При первом употреблении аббревиатур обязательно указывать их 

расшифровку. 
18) В статье символ № должен быт заменѐн на #. 

Требования к таблицам, 
рисункам и формулам 

19) Текст может содержать таблицы, подписи к которым должны 
приводиться над таблицей с выравниванием по ширине. 

20) Оформление текста в таблицах: интервал одинарный, шрифт 10 Times 
New Roman. 

21) В тексте необходимо давать ссылку на рисунок с указанием номера 
рисунка. 
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Примечание. Избегайте сокращения названий таблиц, рисунков, и 
уравнений (т.е. Tab. 1, рис. 2, уравн. 3) в подписи или в тексте. Не пишите 
"в таблице выше/ниже" или "на рисунке на странице 2", потому что 
позиция и номер страницы таблицы или рисунка может меняться при 
верстке. 

22) Все составляющие формул должны быть оформлены в макросе 
«Microsoft equation» (программа Word). 
23) Графические рисунки должны быть хорошего качества. Если есть 

надписи, то текст должен отображаться четко. 
24) Количество рисунков - не ограничено, разрешение не менее 300 dpi. 
25) Количество таблиц и формул не ограничено. 
26) Просьба высылать файлы со статьями в формате .doc, иначе при 

публикации возможно некорректное отображение рисунков и формул. 
27) При заимствовании материала из других источников ссылка на эти 

источники обязательна. 
28) В списке литературы должно быть не менее 3-5 источников. 

Самоцитирование не более 1-2 источников. 
29) Как минимум 2-3 источника - это работы, опубликованные за 

последние 5-10 лет (2014-2019 гг.) 

Требования к источникам, 
используемым в статье 

30) Рекомендуется, но не обязательно, чтобы были указаны источники, опубликованные на английском языке. 

Оформление ссылок и 
списка литературы 

31) Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками. 
32) Источники указываются по номеру в списке использованной 

литературы, после должны быть указаны страницы. Например: [1., 125]. 
33) На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте. 
34) На всех источниках из списка литературы должны быть указаны 

страницы 
35) Список литературы оформляется в соответствии с образцом (см. 

раздел «Образец оформления литературы»). 

Оформление сносок и 
примечаний 

36) Избегайте использования постраничных сносок. 
Примечания должны быть расположены в отдельном разделе 

«Примечания» (Note), расположенном после списка источников. В тексте 
ссылки на примечания оформляются в круглых скобках: (примечание 1). 

 

Образец оформления 
литературы 

37) Список литературы оформляется следующим образом: Статья из 
журнала (печатный) 
Пример оформления ссылок: 
1) Аксартов Р.М., Айзиков М.И., Расулова С.А. Метод количественного 
определения леукомизина // Вестн. КазНУ. Сер. хим – 2003. – Т. 1. № 8. -    
С. 40-41 – статьи из журнала 
2) Абимульдина С.Т., Сыдыкова Г.Е., Оразбаева Л.А. 
Функционирование и развитие инфраструктуры сахарного производства // 
Инновация в аграрном секторе Казахстана: Матер. Междунар. конф., Вена, 
Австрия, 2009. – Алматы, 2010. – С. 10-13 – труды конференций 
3) Курмуков А.А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая 
активность леукомизина. – Алматы: Бастау, 2007. – С. 35-37 – газетные 
статьи 
4) Соколовский Д.В. Теория синтеза самоустанавливающихся 
кулачковых механизмов приводов [Электрон.ресурс]. – 2006. – URL: 
http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 12.03.2009) - 
интернет источники 
5) Петушкова, Г.И. Проектирование костюма : учеб. для вузов / Г.И. 
Петушкова. - М.: Академия, 2004. - 416 с. – книга 
6) Laplace, P. S. (1814/1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. 
Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. - Переведенный или 
переизданный источник 
7) Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human 
memory. In H. L. Roediger III, & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & 
consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum. - Глава из книги 
8) Guignon, C. B. (1998). Existentialism. In E. Craig (Ed.), Routledge 
encyclopedia of philosophy (Vol. 3, pp. 493-502). London, England: Routledge. - 
Статья из энциклопедии 
9) Саметова Ж.Ш. (2019). Қазіргі қазақ ҽдебиетіндегі ағымдар (ХХІ 
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ғасыр). Абай атындағы Җазаҗ ҧлттыҗ педагогикалыҗ университеті, Алматы, 
Җазаҗстан. - Диссертация 

 
Проверка на 

заимствование текста из 
других работ 

 
38) При рецензировании, текста статьи проходит проверку по количеству 

заимствований из других работ. Проверка происходит при помощи 
программы «Антиплагиат». 

Учитываются два параметра, если по одному из них выявляется 
превышение нормы – статья не принимается. Норма: 1) параметр- 
отдельные фрагменты заимствований (в статье ни один фрагмент 
заимствований не должен быть выше 6%); 2) параметр-общая сумма 
заимствований (сумма всех фрагментов заимствований не должна 
превышать 20%). 

Обратите внимание! Цитирование собственных работ, ранее 
опубликованных на английском языке, также учитывается как 
заимствование. 

Журнал выходит 
4 раза в год (март, июнь, 

сентябрь, 
декабрь) 

 

Сроки подачи статьи: 
1 квартал – до 10 февраля 
2 квартал – до 10 апреля 
3 квартал – 10 августа 
4 квартал - 10 ноября 
 

Статьи принимаются по электронному адресу: vestnikfilkaznpu@mail.ru или на электронном 
носителе по адресу: Алматы, ул. Жамбула, 25, 1-этаж, 16-кабинет, 

тел.для справок 8 727 291 40 85 
тел. ответ. секретаря 8 705 116 93 97 
Жанагуль Шынгисхановна Саметова 

 
Обратите внимание: 

Допущенные недочеты, могут увеличить сроки публикации статьи. 
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     Введение. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст ...  

  

 Методы. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
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