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ТІЛ ҚҰРЫЛЫМЫН МОДЕЛЬДЕУ 
 

Аңдатпа 

Мақалада тіл құрылымын модельдеудің жолдары талданған. «Өлшем» деген мағынаны білдіретін «модель» 

термині ғылым салаларында әртүрлі мағынада қолданылады. Модель деп бір заттың үлгісін немесе сол заттың 

өзіне ұқсас жасанды (кішірейтілген, үлкейтілген) түрлерін айтады. Ал модельдеу дегеніміз бір нысанның екінші 

нысанның орнын басып, сол арқылы түпнұсқа нысанның аса маңызды қасиеттері туралы ақпарат алу. Яғни 

модель – түпнұсқаның екінші бейнесі. Егер түпнұсқа мен модельдің арасындағы сәйкестіктер сай келіп жатса, 

модельді дәлелді деп санауға болады. Модель неғұрлым түпнұсқаға сәйкес болса, соғұрлым ол шындық 

жағдайдың үлгісі ретінде қабылданады. «Модель» терминінің тіл білімінде қолданылуы оның математикадағы 

қолданысына ұқсас болып келеді. Тіл құрамында модельдеуге көнбейтін жайттар да кездеседі. Модельдеудегі 

негізгі қиындық тудыратындар да солар. Лингвистикалық модель зерттеу нысанының қасиеттерін бойына 

сақтай алуы қажет. Теориялық жағынан алғанда модель мәтіннің ұзындығына да, сөйлемдер санына да шек 
қоймайды. Кез келген лингвистикалық модель математикалық терминдермен, ал оның түсінігі тілдік 

терминдермен бейнеленеді. Мақалада осы мәселелер ғалымдар зерттеулері негізінде кеңінен талданып, жан-

жақты қарастырылған. 

Түйін сөздер: модель, математикалық, үлгі, түпнұсқа, сәйкестік, мәтін, ақпарат 

 

«Модель» термині латынның «modulus» деген сөзінен шыққан, мағынасы – «өлшем». Модель сан 
алуан болады, тіпті бір ғылым саласының ішінде де «модель» терминін әртүрлі мағынада қол-

данылады. Модель деп бір заттың үлгісін айтады немесе сол заттың өзі сияқты ұқсас түрлі (кіші-

рейтілген, үлкейтілген немесе табиғи өлшемінде, түрінде, мысалы, ұшақтың моделі немесе алмастың 

кристалдық торының моделі) жасандыны айтады [1, 27]. Ал модельдеу дегеніміз бір нысанның екінші 
нысанның орнын басып, сол арқылы модель – нысанның көмегімен түпнұсқа – нысанының аса 

маңызды қасиеттері туралы ақпарат алу. Яғни модель – түпнұсқаның бейнесі. Егер түпнұсқа мен 

модельдің арасындағы сәйкестіктер сай келіп жатса, модельді дәлелді деп санауға болады. 
Модель – тұрпат пен мазмұнның бірлігі, ол – түпнұсқаға барынша сәйкес келетін сызба деуге 

болады. Ондай сызбалар әр ғылым саласының өзіне тән ерекшелігін білдіреді және олардың жалпы 

ережелері бәріне ортақ [2, 16]. 

Зерттеудің әдістері. Философиялық тұрғыда модельдеудің мағынасы – табиғатты танудың тиімді 
құралы. Тілдік шығармалардың әлемді модельдеуге қатыстылығын, модельдердің жалпы қасиеттерін 

талдау мен олардың тілдік шығармалар талабына сай келуін анықтау негізінде көз жеткізуге болады. 

Ал «Табиғи тіл – бізді қоршаған шындықтың моделі» деген тұжырымды қазіргі кездегі тілшілердің 
көпшілігі қолдайды. Дегенмен, мұндай тұжырыммен тек тілдік шығармалар (немесе мәтін) жайлы сөз 

болған жағдайда ғана келісуге болады. Модельдеу ісімен айналысатын зерттеушінің әрекетін сынақ 

жүргізушінің әрекетімен салыстыруға болар еді, алайда бұл жағдайда сынақ деректі нысанға емес, 
оның моделіне қатысты жүргізіледі [3, 45]. 

Барлық ғылым салалары өз зерттеу нысанын абстрактілік сипатта қарастырады. Сондықтан, мыса-

лы, табиғи тілдің моделі оның қыр-сыры жайлы ақпаратты толық бере алмайды. Неғұрлым модель 

түпнұсқаға сай келіп жатса, соғұрлым оны шындық жағдайдың үлгісі ретінде қабылдауға болады.  
Абстрактілікті (дерексіздікті) таңдау жолы әр алуан болуы мүмкін. Кейбір ғылымдарда ол 

жинақтау әдісі негізінде қолданылады, ал басқаларында абстрактілік шындықтан нақты фактіге қарай 

қозғалу немесе талдау әдісі үстем болады. Осыған байланысты ғылым салаларын дедуктивті және 
индуктивті ғылымдар деп екіге ажыратып қарастыруға болады. Сонымен бірге оларда екеуінің де 

(индуктивті және дедуктивті) қасиеттері белгілі дәрежеде орын алуы мүмкін.  

Ал енді тіл білімі саласы жоғарыда аталған ғылымдардың қай тобына жататындығын сөз ететін 
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болсақ, онда ол дедуктивті жағынан логика мен математикалық ғылымдарыға жақын деуге болады. 

Тіл қызметінің мынадай негізгі үш түрін атауға болады: 1) тіл – қатынас құралы; 2) тіл – аударма 
арқылы басқа тілдегі ойды жеткізе алатын байланыс құралы; 3) тілді үйрету мен үйренуде және білім 

саласын меңгеруге аса қажетті құрал.  

Зерттеудің нәтижесі. «Модель» терминінің тіл білімінде қолданылуы негізінен оның 

математикадағы қолданысына ұқсас болып келеді. Тіл құрамында модельдеуге көнбейтін жайттар да 
кездеседі. Модельдеудегі негізгі қиындық тудыратындар да солар.  

Лингвистикалық модель зерттеу нысанының қасиеттерін бойына сақтай алуы қажет. Теориялық 

жағынан алғанда модель мәтіннің ұзындығына да, сөйлемдер санына да шек қоймайды. Сондықтан 
да лингвистикалық модельдің формалды пішінде болуы, оның мүмкіндік шегін барынша ұлғайтуға 

жағдай жасайды. Кез келген лингвистикалық модель математикалық терминдермен, ал оның түсінігі 

тілдік терминдермен бейнеленеді.  
Лингвистика мен математиканың жақын келетін тұстары да кездеседі. Сондықтан табиғи тіл құ-

рылымын сипаттауда қолданылатын математикалық әдістің негізгісі де осы модельдеу әдісі. Соны-

мен бірге құрылымдық лингвистикада басқа да әдістер молынан қолданылады: аксиомалық, формал-

дау әдістері мен жиындар теориясы және функциялар теориясы және т.б. [4, 25]. Логикалық құры-
лымына қарай тіл модельдері аналитикалық және синтетикалық болып екіге бөлінеді. Лингвистика-

лық модель формалды пішінде көрініс табуы тиіс және ол эксплонаторлық қасиетке ие болады [5, 70]. 

Модельденуші нысанның қандай аспектісі модельге қайта туындатылуына қарай, модельдер: 
құрылымдық, функционалдық және аралас модельдер деп ажыратылады. Ал жалпы алғанда 

модельдердің интеллектуалдық және физикалық деп аталатын түрлері де орын алады [6, 46]. 

Сонымен бірге парадигматикалық және синтагматикалық модельдер де лингвистикалық модельдер 
ішінде өзінше бөлек топ құрайды. Табиғи тілдің қарапайым бірліктері мен олардың топтары, әр тілдік 

деңгейдегі түрлерінің заңдылықтары толық танылып бітпей тілдік жүйенің сыр-сипаты жан-жақты 

зерттеліп болды деп шешім қабылдауға болмайды. 

Машиналық аударма, шет тілдерін оқыту және басқа маңызды мәселелерде, лингвистикалық 
модельдердегі танымдық модельдердің орны ерекше.  

Еуропалық тіл білімі ғылымын «ғылыми парадигма» (Томас Кун мағанасында) ретінде көрсетуге 

болады. Олардың диссертациялық жұмыста қолданыс тапқандары мыналар: 
«Тарихи-салыстырмалы грамматика» (Фр.Боп, жас грамматиктер, А.Мейе); 

«Синхроникалық тіл білімі» Фердинанд де Соссюр:  

а) Құрылымдық лингвистика (Н.Трубецкой, P.O. Якобсон);  

ә) «Дескриптивті лингвистика» (Л.Блумфельд);  
б) «Құрылымдық типология және әмбебаптар лингвистикасы» (Дж.Гринберг, Г.А. Климов), 

«Трансформациялық-туынды грамматика» Н.Хомский; 

Ерекше нәтижелі лингвистикалық парадигма, ол XX ғасырда ұсынылған тілді генетика тұрғысынан 
қарастырумен байланысты (Гамкрелидзе, 1988; Angel Lorenz Garcia, 2002; Маковский 1992; Bichakjian, 

1988). Жинақталған мәліметтер зерттеу жиынының номенклатуралық қоры деп аталады [7, 3]. 

Мәтінді модельдеу кезінде оның жеке элементтерінің тұрпаттық жақтары ескерілуі қажет. Себебі, 
ақпаратты қабылдаудың ең ұтымды тәсілі – тілдік ақпараттың материалдық пішінін кодтау. 

Құрылымдық, шартты, еркін және семантикалық элементтер – шағын тілдер стильдерінің жүйесінде 

болатын элементтер болып саналады. Құрылымдық формалдау ісқағаздар мен қызмет бабында 

жазылған хат мәтіндерінің жиынында көбірек қолданылады.  
Модель құруда алға қойған мақсатқа жету үшін, ең алдымен, сүйеніш қызметін атқаратын 

қағидаларды айқындап, жүйелеп, берік негіз құрғаннан соң ғана жаңадан жасалатын 

тұжырымдамалар жалқыдан жалпыға қарай бағыт алуы керек. 
Модельді методологиялық ұғым ретінде қарастырған Хоккет: «Айқындалған ережелер жүйесі 

грамматикалық сипаттау моделін құрайды және бұл модель тілдің грамматикасын зерттейді, 

нәтижелерін тұжырымдайды. Қанша түрлі мағынадағы сипаттау болса, сонша түрлі модель 
болады...», – дейді [8, 210]. Хоккеттің «Екі модель» атты мақаласы және Хомскийдің «Тілді 

сипаттаудың үш моделі» деген мақалалары тілдік құрылымдарды модельдеудің түрлеріне арналған 

аса құнды ғылыми еңбектер деуге болады. Профессор Н.Хомский ол жөнінде сол 1956 жылғы 

конгресте «Лингвистикадағы түсіндіру модельдері» деген баяндама жасаған [9, 210].  
Трансформациялық модельдің мағынасы анализдің күшті құралы екендігінде ғана емес, сонымен 

қатар оның теорияны түсіндіретін грамматика ретінде болуында. 
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М.Халленің «Синтез арқылы анализге» және К.Н. Стивенстің «Сөйленістегі модельдерді ажырата 

білу» деген мақалаларында тілдің синтаксистік деңгейіне көбірек көңіл бөлінген [10, 7]. Аталған 
мақалаларда сөйленістің синтаксисі мен оның моделін құру барысында талдау әдісін қолданудың 

маңыздылығы сөз болады. Жалпы бұндай талдаулар математикалық лингвистиканың әдіс-тәсілеріне 

барып тіреледі [11]. 

Қорытынды. Сонымен, тілді модельдеу дегеніміз – әдіс. Бұл әдіс бойынша зерттеуші нақты бір 
тілге қатысты жалпы қасиеттер арқылы тіл құрылымын «абстрактілі семиотикалық жүйе» деген 

ғылыми болжамға сүйене отырып, осыдан туындайтын нақты тілдік деректерге қатынасының 

салдары анықталады. Классикалық тіл білімінің, классикалық логиканың, психологияның, семантика 
мен математиканың қиылысуынан барып тілдегі модельдеу әдісінің өзінше бөлек ғылым ретінде 

көрініс табуының нәтижесінде қазіргі «құрылымдық лингвистика» өмірге келді. Сол сияқты енді тіл 

біліміндегі дербес тұрған теориялық бағыт ретінде «тілдің теориялық модельдері» атты жаңа тарау 
пайда болды. Қазіргі теориялық тіл білімінің дамуына ең көп әсер еткен – құрылымдық лингвистика 

мен математикалық лингвистика пәндері болса, мұндай әсер көбінде грамматиканың синтаксис және 

семантика салаларында айтарлықтай көрініс тапты. 

Қолданбалы лингвистика күнделікті өмірімізге компьютерлік технологияның араласуы арқылы 
мәтінді автоматты түрде өңдеуге қатысты тілдік бірліктерді талдау мен жинақтау негізінде тілдің 

танылуы мен талдану заңдылықтарын белгілеу қажеттігінен туындағаны мәлім. Сондықтан 

компьютерлік тіл білімінің зерттеу аясына тілдік бірліктер (сөз, сөз тіркестері, сөйлемдер, толық 
мәтін және т.б.) мәселелерін модельдеу әрекеті жатады. Дәлірек айтсақ, оған мәтін мазмұнын 

анықтауды және бір тілден екінші тілге аудару мәселелерін модельдеуді жатқызуға болар еді. Тіл 

қызметіне қатысты модельдеудің негізгілері болып есептелетін – аударма мәселесі тілдік 
құрылымның морфологиясынан бастап, синтаксисіне дейінгі барлық деңгейін қамтиды.  

Қазақ тіл біліміндегі модельдеу әдісінің алғашқы көріністерін қазақ филологиясының тұңғыш 

профессоры Қ.Жұбановтың зерттеулерінен кездестіруге болады. Мысалы, сөйлем ішіндегі сөз 

тұлғалар мен сөз тіркестер «граф» немесе «құрастырушылар моделі» деген терминдермен аталмаса 
да, сөйлемге енетін сөздердің әрбіреуін тиісті нөмірлермен таңбалау және олардың тәуелділіктерін 

сызба түрінде кескіндер мен төртбұрыштар арқылы беру молынан кездеседі. Ғалымның бұған 

қатысты пікірлері қазақ тілін модельдеудің алғашқы қадамдары болып табылады. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Резюме 

В статье анализируются общие особенности моделей и моделирование языковой структуры. Слово «модель» 

произошло от латинского слова «modulus», означает «мера», «образец». Термин «модель», который означает 

«меру», используется по-разному в областях науки. Общая модель относится к модели вещества или к 
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искусственным видам. И симуляция должна заменить второй объект одного объекта, а затем получить 

информацию о наиболее важных свойствах исходного объекта. То есть, модель является вторым изображением 

оригинала. Если соответствие между оригиналом и моделью совпадает, модель может считаться 

действительной. Если модель соответствует оригиналу, тем она более реалистична. Использование термина 

«модель» в лингвистике в основном аналогично использованию в математике. Язык также содержит элементы, 

которые не моделируются. Они также являются основной проблемой моделирования. Лингвистическая модель 

должна уметь сохранять свойства предмета. Теоретически модель не ограничивает длину текста и количество 

предложений. Любая лингвистическая модель является математической, и ее концепция выражается в 

лингвистических терминах. В этой статье эти вопросы широко обсуждаются и детализируются на основе 
научных исследований. 

Ключевые слова: модель, математический, образец, оригинал, соответствие, текст, информация 
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MODELING THE LANGUAGE’S STRUCTURE 
 

Summary 
In this article analyzed the general features of the model and modeling the language’s structure. In general model 

refers to the type of object or to the artificial types. And the simulation has to be replaced by the second subject of the 

first one, then have to get all the most important information about features of the initial subject. That is to say that 

model is an second type of the initial word. If the appropriateness between initial and model is coincides, the model can 

be effectual. The more model is conforming to its initial, the more realistic it will be. Also there are the problem of 

modeling. Linguistic model has to safe word’s features. In the abstract, model does not limit the length and the number 

of the sentence. In this article all this issues are deeply considered and detailed based on the scientific researches.  

Keywords: model, mathematical, sample, original, accordance, text, information 
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ТІЛДЕГІ ӨРІС ТЕОРИЯСЫ: АССОЦИАЦИЯЛЫҚ ӨРІС 
 

Аңдатпа 

Мақалада тілдегі өріс теориясы, соның ішінде семантикалық, ассоциациялық өріске қатысты тілші, психолог 

ғалымдардың көзқарастары сараланады. 

Сөздер сөйлеушілердің санасында семантикалық өріс болып, тақырыптық-мазмұндық жақындығының 

негізінде топтасады. Абстракцияның арасындағы мәндік байланыстар таңбаланушылар арасындағы 

ассоциативті байланыстармен анықталады. Сөз адамның шындық дүниедегі заттар мен құбылыстармен қарым-
қатынас жасаудағы таным-тәжірибесін танытады. Соған орай сөздердің табиғатын тек қана тіл бірліктері 

ретінде ғана емес, сонымен бірге психологиялық үдерістер: қабылдау, ес, ойлау және т.б. деңгейде алып 

қарастыру қажет. Мақалада сөздердің арасындағы ассоциациялық байланыстар психолингвистика тұрғысынан 

қарастырылып, аталған семантикалық құбылыстың зерттелуіне шолу жасалып, тіл біліміндегі орны 

дәйектеледі. Ассоциациялар туралы жаңа көзқарастар экспериментальды зерттеулердің пайда болуына жол 

ашты. Мұнда адамның лексиконының ішкі құрылымын тексеру, айқындау қолға алынады. 

Түйін сөздер: семантикалық өріс, ассоциациялық өріс, лексика-семантикалық өріс, тілдік құрылымдық 

жүйе, синтагмалық, парадигматикалық байланыстар, психолингвистика, ассоциациялық байланыс, абстракция, 

когнитивтік қызмет, психологиялық үдеріс 

 

Әлі күнге шейін ғасырлар бойы қордаланған, жинақталған таным-тәжірибенің – «білімнің» тілдегі 

берілуі, адамның миында осы «білімнің» қалай жинақталып тұрғандығы, белгілі бір айтылған сөзді 

қабылдау мен түсіну арқылы адамның дәл осы сөзге мағыналық-мазмұндық жағынан сәйкес келетін 
сөзді өз жадынан тауып бере алатын мүмкіншіліктері бүге-шігесіне шейін зерттеле қойған жоқ. Бұл 

проблемаға қалам тартқан тілші және психолог ғалымдар: А.А. Уфимцева, Л.М. Васильева, Г.С. Щур, 

А.А. Залевская, Ю.Н. Караулов, А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия және т.б. дегенмен, бұл 

ғалымдардың еңбектерінде де барлық мәселелер толық қарастырылды деп айтуға болмайды.  
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Лексикон немесе сөздік дегеніміз сөздердің бірлігін, тізбесін көрсетеді. Тілдің сөздік құрамы 

белгілі бір өзіне тән белгі арқылы құрылған. Ол сөздердің тобы – семантикалық өріске, әріқарай одан 
да кіші лексикалық-грамматикалық бөлшектерге, жаңа сөздерге бөлініп кетеді.  

Өріс дегеніміз – лексикалық жағынан байланысқан, мазмұндық, кейде тіпті формалық жағынан 

ұқсас, белгілі бір құбылыстарды таңбалауда ұғымдық, заттық немесе функционалдық жағынан бірдей 

тілдік бірліктердің шоғырын атаймыз. Бұл ұғым әуелде белгілі бір сөздердің мағыналық жиынтығы, 
өрісі ретінде қабылданып, сол бағытта дамып, лингвистикаға үлкен өзгеріс әкелді [1, 380].  

Тілдегі әрбір сөз белгілі бір лексика-семантикалық өріске кіреді. Көп мағыналы сөздер әр түрлі 

өрістерге кіруі мүмкін. Өріске кіретін сөздер ең алдымен олардың жалпы интеллектуалдық-
семантикалық белгілерінің бірлігімен сипатталады, оны негізінен ортақ мағынадағы архилексема-

лексемалардан көруге болады. Семантикалық сөздік өріс – лексика-семантикалық континуумды 

тілдің жеке бір сөздеріне сәйкес келетін әр түрлі бөліктерге бөлуде пайда болатын құрылымдық 
мәндегі пардигма. Сөздің бұл бөліктері – мән айырғыш жай белгілер негізінде бір-біріне тікелей 

қарама-қарсы қойылған. Бір сөздік өріс жоғарғы деңгейдегі басқа бір өріске ене алады. Жай сөздің 

формасындағы кез келген бірлік, мазмұндық жақтан лексема болады. Алайда сөздік өріс әртүрлі 

деңгейлерге қатысты болса, онда архилексемаларда да әр түрлі деңгейлердікі болады.  
Сөздің жеке мағынасы өрістің басқа мүше сөздерінің мағыналарымен салыстырыла отырып 

анықталады. Сөзді семантикалық жағынан біріккен осындай өрістерге жіктеу арқылы біз тілдің 

сөздік құрамының жүйелілік сипатын анықтай аламыз.  
Семантикалық өрістердің типтері лексикалық қорды семантикалық өрістерге жіктеудегі 

көзқарастардың бірін Р.Мейердің еңбектерінен табамыз. Ол семантикалық өрістердің үш типін 

көрсетеді: оның негізінде қандай да бір семантикалық белгі, ажыратушы фактор жатады: 
1) табиғи өріс (ағаш, жан-жануарлар атаулары, сезімдік қабылдау т.б.); 

2) жасанды өріс (механизмдердің құрамдық түрлері және т.б.); 

3) жартылай жасанды өріс (этикалық ұғымдар, мамандық атаулары, әлеуметтік топтардың аттары 

және т.б.) [2, 105]. 
Семантикалық өрістің теориялық жағынан қарастырылуы Й.Трирдің жұмыстарынан бастау алады. 

Оның тануынша, семантикалық өріс бұл бір-бірімен мағыналық жағынан тығыз байланысқан 

сөздіктің бір тарауы. Кез келген сөзді айтқанда, сөйлеуші мен тыңдаушының немесе оқып отырған 
адамның санасында сол сөз туғызатын сезіммен, мазмұнмен астарлас, ұқсас басқа бір сөздердің 

елестейтіні, лықсып санаға шығатыны белгілі – дейді ғалым [3, 87]. Ал осындай сөздердің қатары 

олардың бір-бірімен мағыналық ұқсастықтары немесе қарама-қарсылығы арқылы түзіледі.  

Тілдегі көрініс табатын барлық ұғымдар мағыналарының ұқсас немесе қарама-қарсылығына 
байланысты өзара тұйықталған топтарға бөлінеді. Бұл топтарға әрбір ұғым топтағы басқа 

ұғымдармен тығыз байланыста, олармен қатынаста тұрып қана өмір сүре алады, ал кейбір ұғымның 

өзгеруі немесе оның түсіп қалуы топтың қайта құрылым түзуіне әкеліп соғады. Й.Трир бойынша 
семантикалық өрістің құрылымдық өзгеруі осылай пайда болады. Яғни сөз өрісі деп, мазмұндық 

жағынан бір-бірімен тығыз байланысқан және өзара тәуелді бола отырып, бір-бірінің мағыналарын 

анықтайтын сөздер тобын айтамыз [4, 229]. 
Өрістің бір бөлшегінің өзгеруі, сондай-ақ жалпы тілдің лексикалық жүйесінің өзгеруі де осылай 

іске асады. Ғалымның ойынша, тыңдаушы сөзді тек қана санасында сақталып тұрған сөз-символдар 

өрісінің түгелдейі қалыптасқанда ғана түсініп, қабылдай алады, себебі сөз тек өріс ішінде ғана, сол 

тұтастықтың шегінде ғана мағынаға ие бола алады [5, 33].  
Трирдің концепциялары сөздер арасындағы құрылымдық қатынастарды зерттеуге мұрындық 

болғанына қарамастан, бірқатар ғалымдар оның лексика-семантикалық өріс теориясындағы кейбір 

ұстанымдарын, атап айтқанда, жан-жағы шектелген, шегі қатаң сақталған жабық өрістер туралы 
ұстанымдарын сынға алған болатын.  

Өріс теориясын зерттеген ғалымдардың бірі – Г.С. Щур. Ол өрістің парадигматикалық түрлерімен 

қатар синтагматикалық немесе синтаксистік түрлерін бөліп қарастырды. Ғалым өрістің анықтамала-
рын топтастырғанда үш өлшемді меже ретінде алып, сол арқылы барлық анықтамаларды үш топқа 

бөліп қарайды. Олар мыналар: семантикалық өрісті лексика-семантикалық жүйенің единицасы ре-

тінде анықтау; қасиеттері бойынша анықтау; ішкі ұйымдасу ұстанымдары бойынша анықтау [6, 53].  

Сөздер сөйлеушілердің санасында семантикалық өріс болып, тақырыптық-мазмұндық 
жақындығының негізінде топтасады. Абстракцияның арасындағы мәндік байланыстар 

таңбаланушылар арасындағы ассоциативті байланыстармен анықталады. Бұл анақтамада зерттеуші 
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семантикалық өрісті жүйедегі сөздердің әр түрлі деңгейлерінің өзара мәндік қиылысуы, 

байланыстары негізінде пайда болған сөздердің топтасуы деп ұғады. Сөз адамның шындық дүниедегі 
заттар мен құбылыстармен қарым-қатынас жасаудағы таным-тәжірибесін танытады. Соған орай 

сөздердің табиғатын тек қана тіл бірліктері ретінде ғана емес, сонымен бірге психологиялық 

үдерістер: қабылдау, ес, ойлау және т.б. деңгейде алып қарастыру қажет [7, 53]. Есте адамның барлық 

білім деңгейінің құрылымы мен қоймасы т.б. жұмыс тәртібі туралы ақпарат сақталады. Ес - тек қана 
ақпаратты сақтаушы ғана емес, сонымен бірге алынған мәліметті қайта өңдеуші. Ал лексиканы ойлау 

үдерісі тұрғысынан қарастыру психолингвистика пәнінің аясына жатады, мұнда тіл психикалық 

феномен ретінде қарастырылады. 
Л.В. Сахарный психолингвистиканың негізінде жатқан үш ұстанымды атайды. Соның ішінде 

негізгісі – адам факторы. Расында да жеке, нақты бір адамның факторы: оның есінің дұрыстығы, жас 

ерекшелгі, жеке тәжірибесі, мақсаты және т.б. сөйленім сипатын ғана емес, тілдің де ерекшелігін 
танытады. Тыңдаушы мен сөйлеушінің факторы нақты қарым-қатынас жүретін бір ситуацияның 

болуына әкеліп соқтырады. Үшінші фактор адам мен ситуациялық фактордан кейінгі тілдің 

құрылымдық жағы түзілетін – эксперимент факторы [8, 8].  

Психолингвистика – бұл экспериментальды ғылым, дәстүрлі лингвистика байқау әдісі арқылы 
дайын мәтінді тексерсе, психолингвистика сол мәтіндердің құрылымдық жағынан түзілу үдерісін 

тәжірибе жүргізу арқылы анықтайды. Мұнда ең бастысы, тілді адамнан бөліп қарау емес, керісінше, 

тілдің адамның сөйлеу қызметінде қолданылуы. Психолингвистика дәстүрлі тілтанымда жинақталған 
теориялық материалдарды жоққа шығармайды, керісінше, оны өз тәжірибесінде пайдаланады. Ол 

қарастыратын басты, маңызды мәселелердің бірі – адамның сөздік қорының түзілуі. Ең алдымен, 

адамның тілді қолданудағы психологиялық іс-әрекеттердің жұмысын қарастыру, яғни адам не себепті 
сөзді түсінеді, неліктен кез келген сөзді айту арқылы оған сол мезетте жауап бере алады – міне, осы 

сұрақтардың жауабын сөздік қордың реттелуі, тәртібі, жүйесінен іздеу керек. 

Сөздік қор (лексикон) белгілі бір тәртіпке келтірілген жүйе, онда алынған ақпарат сұрыпталып, 

екшеліп, орын-орнымен орналасқан. Сондықтан қажетті ақпарат өте оңай алынады. Тілші-ғалым              
Е.С. Кубрякованың айтуына қарағанда бұл жүйенің негізінде ассоциациялар жатыр. Бірақ 

ассоциациялар бір сөзде әртүрлі болуы мүмкін [9, 99]. Дж.Диз ассоциациялық байланыстарды 

лексиконның қалыптасуының негізі ретінде түсініп, жеке тұлғаның жеке сөйлеу тәжірибесіне сүйене 
отырып қарастыруды ұсынады. Ғалым ассоциациялардың пайда болу процесі адамның когнитивтік 

қызметін қамтамасыз етеді дейді [10, 43]. Ассоциациялар туралы жаңа көзқарастар экспериментальды 

зерттеулердің пайда болуына әкелді. Мұнда адамның лексиконының ішкі құрылымын тексеру, 

айқындау қолға алынады. Еркін ассоциацияларды пайдалана отырып жүзеге асырылатын 
эксперимент сөздердің бір-бірімен байланысын, адам санасында орналасу тәртібін зерттейді. Оның 

мәні: адам оған берілген стимул сөзге есіне бірінші түскен сөзбен немесе сөз тіркесімен, нақты 

айтқанда, реакция сөзбен жауап беру керек. Сол мезеттегі адам санасында болып жатқан 
байланыстар, құбылыстар ассоциациялық сипатқа ие болады.  

Ассоциациялық қатарлар әрбір адамда әр түрлі, яғни адамның дүниетанымы, оның тіл 

қолданысындағы атаулар құрылымы мен олардың арасындағы қарым-қатынастарға байланысты 
жеке, ерекше болады. Ассоциация сипатына сол адамның жасы, жеке басындағы ерекшеліктері, 

географиялық жағдайлары, мамандығы, және т.б. әсер етеді. Ал ұлттық ұжымдық сана немесе 

этностық санада ассоциация тұрақты болады, өйткені сөздер арасындағы байланыс ұдайы 

қайталанып отырады.  
Тіл біліміндегі концептілік мәнге ие доминанттар ұлттық танымдық қорда орын алатын мәдени 

ақпараттық мазмұнға ие тілдік таңбалар жүйесі болып табылады. Олар ақиқат дүние мен бейақиқат 

дүние фрагменттерін адам санасында ұялатушы объективті басты тілдік құрал. Поэтикалық 
контекстегі концептілердің көркем бейнеленуі ұлт дүниетанымында когнитвтік модель 

қалыптастыратын символдық, когнитологиялық, ассоциациялық ерекшеліктерді көрсетеді.  

Тілдік жүйедегі сөз өзінен басқа сөздермен ассоциативтік байланыста болады. Олар тілді 
қолданушылардың санасында бір-бірімен тығыз байланысты элементтердің бірлігі немесе қарама-

қарсы мағынадағы қатынастар түрінде сақталады. Бұл бірлікке немесе тұтастыққа бір грамматикалық 

класқа кіретін сөздер жатады. Сөйлеушінің санасындағы сөздердің бір-бірімен қарым-қатынасының 

сипаты парадигматикалық ассоциациялардан анық байқалады.  
Парадигматикалық қатынастарға: синонимия, антиномия, гипперонимия, гипонимия жатады.   

Ф.де Соссюрдің айтуынша ассоциациялық байланыс тек қана бір-бірімен парадигматикалық 
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байланыстағы сөздердің қатарында туады [10, 43]. Келтірілген сөздің семантикасы – оның 

синтагмалық, парадигматикалық байланыстарының бірлігімен анықталатындығы белгілі болды.  
Парадигматикалық байланыс – тілде, ал синтагматикалық болса сөйленімде өмір сүреді. 

Синтагматикалық байланысқа – сөйлеу қызметінің синтаксистік заңдылықтары жатады. Сөз-стимул 

сөз-реакциямен синтаксистік қатынасқа түсіп, сөз тіркесін немесе сөйленімнің негізін құрайды.  

Синтагматикалық ассоциацияны сөз табының категориялары бойынша бөлуге болады. Мысалы: 
зат есім-сын есім, зат есім-етістік т.б. дос-кездесу, дос-үш, дос-жақсы және т.б. 

Қазіргі тілтанымның маңызды ерекшелігі ойлау, тіл жіне танымның біртұтас когнитивтік тілдік 

кешен ретінде қарастырылуымен айқындалады. Тіл мен ойлаудың байланысыы тілтанымдық 
философияның негізін құрайды. Объективтік шындық, яғни табиғи құбылыстар туралы ұғымның сөз 

арқылы, ал пайымдаудың сөйлем арқылы тілмен жеткізілуі тіл мен ойлаудың бір қырын танытса, 

ойлау үдерісінің іштей сөйлеумен байланысы екінші қырын айқындайды [11, 22].  
Қазақ теңеулерін зерттеген Т.Қоңыров олардың семантикалық типтеріне тоқталғанда, 

семантикалық өріс бойынша қарастырған. Ол қазақ тіліндегі теңеулердің семантикалық топтарының 

бірін ассоциациялық топ деп атап, шетел және орыс лингвистикаларында кеңінен тараған 

«ассоциациялық ая» деген ұғымды өз бетінше қолданып отырғандығын айта келіп: «Рас, аталмыш 
еңбектерде бұл ұғым белгілі бір сөздердің басқа бір сөздермен тіркесу мүмкіндігімен 

байланыстырылса, бізі оны теңеу мүшелерінің (образ, предмет, белгі) парадигмалық және 

синтагмалық аяларының кеңеюімен байланыстырдық» деп атап көрсетеді [12, 78].  
Ассоциациялық өріс деп, психолингвистика мен психология шеңберінде қарастырылатын сөз-

стимулдардың айналасына сөз-ассоциаттар тобы жинақталған ассоциацияның түрлерін айтамыз. 

Ассоциациялық өрісте мағыналық жағынан жақын, төркіндес сөздер жинақталады [1, 381]. 
Сонымен, ассоциациялық өріс әрбір адамда әр түрлі, яғни адамның дүниетанымы, оның тіл 

қолданысындағы атаулар құрылымы мен олардың арасындағы қарым-қатынастарға байланысты 

жеке, ерекше болады. Ассоциация сипатына сол адамның жасы, жеке басындағы ерекшеліктері, 

географиялық жағдайлары, мамандығы, және т.б. әсер етеді. Ал ұлттық ұжымдық сана немесе 
этностық санада ассоциация тұрақты болады, өйткені сөздер арасындағы байланыс ұдайы 

қайталанып отырады. Жоғарыда айтылғандай, әр халықтың мәдени, тілдік әлем бейнесі әртүрлі, 

себебі халықтың тарихы, тілі, өмір сүру салты, санасы әр түрлі. Сөз-ассоциат – бұл тек қана 
заттардың, құбылыстардың атауы ғана емес, сонымен қатар олар адамды қоршаған әлемнің бір бөлігі, 

адам санасында сәулеленуі арқылы олар сол халыққа ғана тән, сол халықтың мәдениетімен шектелген 

ерекше қасиеттерге ие бола бастайды. 
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 ТЕОРИЯ ПОЛЯ В ЯЗЫКЕ: АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ 
 

Резюме 

В статье рассматривается теория поля в языке, в том числе дается обзор исследований ученых-психологов 
семантического, ассоциативного поля. 

Слова в сознании говорящих формируются как семантическое поле и группируются на основе тематико-

содержательной близости. Абстрактная содержательная связь определяется ассоциативной связью между 

словами. Слово является показателем жизненного опыта человека в общении с окружающим миром. В связи с 

этим нужно рассматривать природу слов не только как языковых единиц, но и с точки зрения психологических 

процессов: восприятия, памяти, мышления и т.д. В статье рассматриваются ассоциативные связи между 

словами с пихолингвистической точки зрения, дается обзор исследований названного семантического явления, 

указывается его место в языкознании. Новые взгляды на ассоциации открыли путь к образованию 

экспериментальных исследований. Здесь в качестве объекта исследования взяты проверка, определение 

внутренней структуры лексикона человека. 

Ключевые слова: семантическое поле, ассоциативное поле, лексика-семантическое поле, структурно-
языковая система, синтагматические, парадигматические связи, психолингвистика, ассоциативные связи, 

абстракция, когнитивные деятельности, психологический процесс 
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THE THEORY OF FIELD IN LANGUAGE: ASSOCIATIVE FIELD 
 

Summary 

The article is concerned the theory of field in language and reviews the researches of psychology-scientists of 
semantic associative field.  

The words in the minds of speakers are formed as a semantic field and grouped on the basis of subject-content 

affinity. The abstract meaningful connection is determined by the associative relationship between words. The word is 

an indicator of a person's life experience in communicating with the outside world. In this regard, it is necessary to 

consider the nature of words not only as linguistic units, but also from the point of view of the psychological processes 

of perception, memory, thought, etc. The article concerns the problem of associon of words according to 

psycholinguistics. Psycholinguisticsis the exsperimental way of reseach of semantic and its aim is to clearyfy semantic 

structure of words. New view of association opensthe to reseach. The aim of researches is to clear the internal structure 

of human lexics. 

Keywords: a semantic field, an associative field, lexicon-semantic a field, structurally-language system, 

syntagmatic, paradigmatic communications, associative communications, abstraction, psychological process 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СЕПТІК ЖАЛҒАУЛАРЫНЫҢ 

ЖҰМСАЛЫМДЫҚ ТАБИҒАТЫ ЖАЙЫНДА 

 
Аңдатпа 

Белгілі ұлттық ұжымда қалыптасқан тілді тұтынушының санасындағы грамматикалық құрылымнан әр 

тілдің өзіндік ерекшелігі, ұлттық дүниетанымы көрінеді, сондықтан әлемнің тілдік бейнесін жасауда 

грамматикалық категориялар маңызды болады. Осындай ерекшелігі мол категория қатарына септік 

категориясы жатқызылады.  

Мақалада қазақ тілі грамматикасындағы осы өзекті мәселе қозғалады. Қазақ тілі агглютинативті тілдер 
қатарына жататыны белгілі, сондықтан сөздердің арасын байланыстыру қызметінде аналитикалық тәсілге 

қарағанда, синтетикалық тәсіл басымдылық танытады. Бұл септік жалғауларының қызметіне байланысты, сол 
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себепті қазақ тілінің қазіргі даму кезеңінде септік категориясының табиғатын саралап жете зерттеп білу аса 

маңызды болып отыр. Мақалада қазақ тіліндегі жеті септіктің қызметі мен семантикалық өрісіне қарай: 

грамматикалық, көлемдік және құралдық болып бөлінетіні жайлы ғылыми тұжырымдарға шолу жасалып, 

олардың өзіндік белгілері анықталып ашыла түсті. 

Түйін сөздер: септік категориясы, грамматикалық, көлемдік, құралдық, функционалды грамматика, 

синтетикалық тәсіл, әлемнің тілдік бейнесі, дүниетаным 

 

Қазіргі таңдағы қоғамдық-экономикалық өзгерістерге байланысты тіл ғылымы да дамудың жаңа 

бағытына бет бұрды. Тіл оның иесі адаммен өзектестіріле зерттеледі, яғни тілдің коммуникативтік 

қызметімен қатар, сол ұлттың қоршаған ортаны, жалпы әлемді танып-білудің көрсеткіші ретіндегі 
қызметі маңызды роль атқарады. Бұл қызмет ұлттың ішкі мазмұнын құрайтын рухани байлық, ұлттық 

рух, ұлттық мәдениет ұғымдарымен ұштасып жатады. Ұлттық санадағы жан-жақты да терең білім, 

рухани жаңғырулар тіл иесі қауым өзін қоршаған даму үстіндегі ақиқат өмірмен тығық байланыста, 

қарым-қатынаста болады да, алдымен, тілдің лексикалық [1] және фразеологиялық [2] құрамынан 
көрініс табады. «Қазіргі тіл ғылымындағы антропоөзекті бағыт тілдің адамның ойлау жүйесі мен іс-

әрекетіне ықпалы, ондағы шындық әлемді көріп-танудағы ұлттық ерекшелік мәселесіне айрықша мән 

береді, сонымен қатар басты назар адамның тілге әсері, тілдегі әлем бейнесі және әлем бейнесін 
жасаудағы жеке ұлттық факторларға аударылады. Өйткені тіл – халықтың ұлттық бейнесі, этнос 

болмысын танытудың аса маңызды құралы» [3, 3]. Тілдің бұл қасиеті халықтың мәдени өмірін,салт-

дәстүрін, тіршілік көзін, ұлттық дүниетанымы мен мінез-құлқы т.б. белгілері туралы ақпарат 

жинақтаған тілдік таңба-деректер арқылы көрініс табады. Тіл адамға таным құралы, қарым-қатынас 
құралы ретінде қызмет етеді. Бұл орайда тіл бірліктерінің қатысым әрекетіндегі қызметі, 

жұмсалымдық қызметі маңызды рөл атқарады. 

Ахмет Байтұрсынұлы адам баласын қоршаған ортаны «жаратынды» және «жасалынды» нәрсе деп 
топтайды, табиғатқа тән дүниенің бәрі – «жаратынды», ал адам қолымен жасалғанның бәрі 

«жасалынды», өйткені оның қалыптасуына адамның ақылы, әдіс-амалы, шеберлігі, өнер күші 

кіріскен. Тіршілік үшін жұмсалатын өнер – «тірнек өнері» де, көркемшілік үшін жасалатын өнер –
«көрнек өнері». «...нәрсенің жайын, күйін, түрін, түсін, ісін сөзбен келістіріп айту өнері. Бұл сөз өнері 

болады. Өнердің ең алды – сөз өнері саналады». «Сөз өнері адам санасының үш негізіне тіреледі: 

ақылға, қиялға, көңілге. Ақыл ісі – аңдау, яғни нәрселердің жайын ұғыну, тану, ақылға салып ойлау, 

қиял ісі – меңзеу, яғни ойдағы нәрселерді белгілі нәрселердің тұрпатына, бейнесіне ұқсату, бейнелеу, 
суреттеп ойлау; көңіл ісі – түю, талғау» [4, 137-138]. 

«Сөз өнері деп асылында нені айтамыз?» деген сұраққа «Сөз өнерінің ғылымы» еңбегінде жауап 

береді, сөз өнері – іштегі ойды «... тәртіптеп қисынын, қырын, кестесін келістіріп» сөз арқылы 
өрнектеу. Сөз өнерінің ғылымы – тіл ғылымы, тіл ғылымы «дыбыстардың, сөздердің, сөйлемдердің 

заңынан шығатын тіл өңінің жүйелерін танытады, ғылыми сөзөнерінен шыққан нәрселердің мазмұн 

жағының жүйелерін танытады» [4, 148]. Осыған орай, А.Байтұрсынұлы сөзді өнер деңгейінде 
қолдана білу үшін ең қажеттісі тіл қисыны санайды. «Тіл қисыны дегеніміз – асыл сөздің асыл 

болатын заңдарын, шарттарын танытатын ғылым». «Сөздің келісті болатын заңдарын, шарттарын 

біліп тізу – тіл қисыны».Тілдің қисынын келістіріп қолданудың басты ұстанымы – сөз талғау деп 

есептейді. Шығармаға таңдап алынатын сөз мағынасына қарай үйлесімді,нақты, өңді, ұнамды болу 
қажет, сондықтан сөз талғаудың да өзіндік шарттары көрсетіледі: 

  сөз дұрыстығы; 

  тіл тазалығы;  

  тіл (лұғат) анықтығы; 

  тіл дәлдігі.  

Тілдің қисынын келістіретін әр сөздің, әр сөйлемнің дұрыс күйінде жұмсалуы айтылады. Бұл үшін, 

алдымен, «сөздердің тұлғасын мағынасын өзгертетін түрлі жалғау, жұрнақ, жалғаулық сияқты 
нәрселерді біліп, әрқайсысын өз орнына тұтыну; екіншіден, сөйлем ішіндегі сөзді дұрыс септеп, 

дұрыс көптеп, дұрыс ымыраластыру; үшіншіден, сөйлемдерді бір-біріне дұрыс орайластырып, дұрыс 

құрмаластырып, дұрыс орындастыру» [4, 150], – деп атап көрсеткен екен.  

Дүниенің тілдік бейнесі тілдік бірліктер арқылы жасалып, тілдің ұлттық ерекшелігі ретінде 
лексикада көрініс табады, оны адамның қатынас құралына айналдыратын – тіл табиғатын танытатын 

грамматикалық амал-тәсілдер, заңдар, шарттар. А.Байтұрсынұлы: «Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын 

аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, көңілдің түюін түйгенінше айтуға жарау. Мұның бәріне 
жұмсай білетін адамы табылса, тіл шама-қадарынша жарайды. Бірақ тілді жұмсай білетін адам табылуы 
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қиын. Ойын ойлаған қалпында, қиялын меңзеген түрінде көңілдің түйгенін түйген күйінде тілмен 

айтып, басқаларға айтпай білдіруге көп шеберлік керек» [4, 141], – деп, тілді қолдана білуге үлкен мән 
бергені белгілі. Ғалымның пайымдауынша, тілді қолдана білу – айтатын ойға сәйкес келетін сөздерді 

таңдап ала білу және сол сөздерді сөйлем ішінде орын-орнына дұрыстап қоя білу [4, 149-150]. 

А.Байтұрсынұлы «Қазақша сөз жазушыларға» атты еңбегінде аталған ойларын таратып -. 

Ғалымның пайымдауынша, тілді қисынын келтіріп қолдану емлеге сүйенеді, ал емле тілдің 
табиғатына сай болу қажает. «Емле – жазу үшін шығарылған нәрсе, жазу – тіл үшін шығарылған 

нәрсе. Олай болса, тілді бұзып емлеге ыңғайлау емес, емлені тілге ыңғайлау керек» [5, 91]. 

Сөйтіп, тілдің қисынын келістіретін әр сөздің, әр сөйлемнің білдіретін мағынасының көңілге 
қонымдылығы оны құрап тұрған сөздердің тұлғалық және синтаксистік жақтан үйлесімді 

қолданылуы екен А.Байтұрсынұлы оның да жолдарын көрсеткен, ол – «сөздердің тұлғасын 

мағынасын өзгертетін түрлі жалғау, жұрнақ, жалғаулық сияқты нәрселерді біліп, әрқайсысын өз 
орнына тұтыну». Бұл тұжырым сөйлемде сөздердің арасындағы алуан түрлі синтаксистік 

қатынастарды көрсетіп, өзі жалғанған сөзге әртүрлі грамматикалық мағына үстеп, сөз бен сөзді 

байланыстыруда үлкен орын алатын зат есімнің парадигмалық түрлену жүйесінің бірі – септік 

жалғауларына көбірек қатысты болатыны белгілі. 
С.Исаев септік жалғауларының мәнін ашатындай тұжырымды бір анықтама беру қиын деп 

есептейді, өйткені септік жалғаулары зат пен қимыл, зат пен зат, зат пен сын арасындағы субъекті-

предикаттық, тура және жанама объктілік, меншіктілік, мекендік-мезгілдік, көлемдік, амалдық-
құралдық тәрізді алуан түрлі қатынастарды жүзеге асырады. Бұл қатынастарды кейде өзі тікелей 

ұйымдастырса, кейде тәуелдік жалғауы, жіктік жалғауымен байланысып барып атқарады. Осы 

қызметтеріне орай, С.Исаев қазақ тілі грамматикаларында септік жалғауына берілген анықтамаларды 
сараптай келе былайша түйіндейді: «...септік жалғауларына (категориясына) зат пен оның іс-әрекеті 

(қимылы), я зат пен заттың (сынның) арасындағы субъектілік, объектілік, меншіктілік-

қатыстық, мекендік-мезгілдік, көлемдік, амалдық-құралдық, себеп-мақсаттық сияқты 

қатынастарды білдіріп, заттық мән үстеп тұратын түрлену тұлғасы деген анықтама беруге 
болады. Септік жалғау жүйесінің басқа жалғаулардан күрделілігі де осында» [6, 121]. Белгілі ұлттық 

ұжымда қалыптасқан тілді тұтынушының санасындағы грамматикалық құрылымнан әр тілдің өзіндік 

ерекшелігі, ұлттық дүниетанымы көрінеді, сондықтан әлемнің тілдік бейнесін жасауда 
грамматикалық категориялар маңызды болады. Осындай ерекшелігі мол категория қатарына септік 

категориясы жатқызылады. Септік қатегориясы болмыстағы нысандардың арақатынасы туралы 

білімдерге негізделеді, өйткені септік категориясы адамның қарым-қатынас барысындағы түрлі 

қатынастарды зерделеп құруы нәтижесінде пайда болады О.Жұбаеваның пайымдауынша, септік 
категориясының мазмұны тілдік қатынастардың қалай пайда болғанын білдіріп, ғалам туралы білімді, 

олардың тілде қалай көрініс тапқанын, морфологиялық септік категориясында тоғысатын 

грамматикалық мағыналар мен көрсеткіштерді қамту, морфологиялық жолмен берілетін қатынас 
туралы энциклопедиялық білімдердің тілде қалай кодталатынын көрсету [7, 258-259]. 

Сөздердің синтетикалық байланысу тәсілдерінде септік жалғауларының рөлі басқа жалғау 

түрлеріне қарағанда күрделірек. Септік жалғаулары жалғанған сөздер өздері тіркесетін сөздермен 
біріншіден, сабақтаса байланысса, екіншіден, сол байланыстың нәтижесінде қосымша грамматикалық 

мағынаға ие болады. Сондай-ақ, септік жалғаулары сөз бен сөзді байланыстырумен қатар, түрлі-түрлі 

синтаксистік қатынастарды да білдіреді. Мағыналық қатынастар тек жалғау жалғанған сөздердің 

лексикалық мағынасының әртүрлі болуынан ғана тумайды, тұтас сөз тіркесінің қарым-қатынасынан 
пайда болады. Оны мына мәтіндегі байланыстардың мағыналық қатынастарынан көруге болады: 

Күндізгі алау аптаптың лебі кешке қарай қапырықтанып, күн де батып бара жатты. Күн батар 

сол сәтте Мойынқұм атырабының үстіндегі биікте бір топ аққұйрық қарақұсұшып жүреді. Ептеп 
мұнар тұтқан бұлтсыз ашық аспанның қоңыр салқын құшағында әлгі қарақұстар еріккеннен жай 

қалықтап, рахаттана ұша береді. Мына жер мен мына аспанның мызғымас мәңгілік 

пішінінбейнелегісі келгендей, бірінің соңынан бірі тізіліп, бір бағытта шеңберлене ұшады. 
Қарақұстардыбыс шығармай, қанаттарының астындағы жер бетінде не болып жатқанын міз 

бақпай бақылайды. Осы бір паң-сері жыртқыш құстар тек көздерінің өткірлігінен де баябан 

даланың аспанынмекендейді. Күнәһар жердің бетінде олар тек қу тамақ үшін, тек түнемел үшін 

ғана қонақтайды, көбінесе көк жүзінде ұшып жүреді (Ш.Айтматов). Мұнда: 
 предикаттық қатынас – атау септігі мен жіктік жалғауының; 

 меншіктік қатынас – ілік септігі мен тәуелдік жалғауының; 
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 толықтауыштық қатынас – табыс септігі мен заттық мағынадағыбарыс, жатыс, шығыс, 

көмектес септіктерінің; 
 пысықтауыштық қатынас – көлемдік мағынадағы барыс, жатыс, шығыс, көмектес 

септіктерінің байланысы арқылы жасалады. 

Сөз тіркестерінің синтетикалық байланысу тәсілдерінде атау септіктен басқа септік жалғау-

ларының ерекше қызмет атқаратыны белгілі. Септік жалғаулары сөз бен сөздің арасында сабақтастық 
байланыс тудырумен қатар, сол сөздер байланысының нәтижесінде грамматикалық қосымша 

мағынаны да байқатады. Синтетикалық байланыс тәсілінің мұндай түрлерін тіл білімінде матасу, 

меңгеру деп атау қалыптасқан.  
Адам коммуникативті мақсат үшін тілдік құралдарды пайдаланады, өйткені тілдік қатынас 

қоғамдық құбылыстарды, заттарды, қоршаған ортаны мүмкіндігінше тілдік бірліктердің көмегі 

арқылы беруге тырысады. Сондықтан да, сөйлеу әрекетінде тілдік бірліктер қатысымдық бірліктерге 
айналып, сыртқы орта жайлы ақпаратты мазмұнына жинақтайды «Қазақ тіліндегі сөздердің 

морфологиялық құрылымы, олардың сөз тудыру және грамматикалық форма тудыру тәсілдері мен 

жүйелері мыңдаған жылдар бойына сол тілде сөйлеуші халықтың өзара сөйлеу үдерісінде 

қалыптасқан. Әр тілдің грамматикалық құбылыстарының қалыптасқан жүйелі тәртібі азғана жылдың 
жемісі емес, ол – сол тілде сөйлейтін халықтың өмір тарихымен байланысты мыңдаған жылдың 

жемісі. Тілдің грамматикалық құбылыстары ұдайы бір қалыпта тұра бермейді, олар өзінің даму 

процесінде өзгеріп, сұрыптала түседі» [8, 146-147], – дей келе, Ы.Маманов тілдің морфологиялық 
құрылымының маңызын анықтаумен қатар, қазақ тілінде түбір сөздер мен сол сөздің грамматикалық 

формаларының аражігін, шегін дұрыс ажыратуға бөгет болып жүрген нәрсе – қосымшалардың 

грамматикалық қызметіне қарай дұрыс топтастырылмауында деп тұжырымдайды. Грамматиканың 
осы аса күрделі мәселесіне қатысты ой-пікірлерді саралай келе: «...Мұндай пікір алалығын жою үшін 

түркі тілдерін зерттеуші авторлардың алдында тұрған басты міндет – морфологияға қатысты ең 

маңызды екі мәселенің басын ашып алу қажет сияқты. Оның біріншісі – қазақ тіліндегі 

қосымшаларды орыс тілінің үлгісімен сөз түрлендіруші (словоизменение), сөз тудырушы 
(словобразование) және форма тудырушы (формообразование) деп үшке бөліп қарастыру керек пе, 

жоқ әлде, оларды жаңа мағыналы сөз тудыру және сөздің грамматикалық формасын тудыру 

қызметіне сәйкес сөз тудырушы және форма тудырушы деп екі топқа бөліп қарастыру керек пе? 
Қазақ тілінің материалы екінші принципті қуаттайды. Сөйлемде грамматикалық формалармен 

түрленетін толық мағыналы атауыш сөздер (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) тек қана екі түрде: не 

түбір сөз түрінде, не қосымша жалғанған формада қолданылады. Былайша айтқанда, қазақ тіліндегі 

қосымша жалғанған сөздер не тілдің сөздік құрамына енетін туынды түбір сөз (лексикалық бүтін), не 
белгілі бір сөз табына тән грамматикалық форма болып қалыптасады [8, 148].  

Сөйтіп, форма тудыратын қосымшалардың белгілі бір жиынтығы парадигмалық түрлену жүйесінің 

сыртқы көрінісі мен соған сәйкес ішкі мазмұн жағынан грамматикалық мағына білдіруі арқылы 
грамматикалық категория құрайды, енді бір тобы бөлігі бір сөз табының өз ішінде семантикалық 

топтарын жасайды. Қосымшалардың бұл негізгі мәні мен грамматикалық сипаты грамматикаларда 

форма тудырушы (немесе сөз түрлендіруші) жұрнақтар және жалғаулар деп аталып жүрген қосым-
ша түріне тән болып келеді. Форма тудырушы жұрнақтар мен жалғаулардың грамматикалық мағына 

білдіруі мен сөз түрлендіру қасиеті жағынан айырмашылығы жоқ деп есептеледі, алайда жалғаулардың 

сөзге жалғану өрісі кең және де басқа форма тудыратын қосымшалардан синтаксистік қызметі жағынан 

үлкен айырмашылығы бар, жалғаулар сөйлем ішінде сөз бен сөзді байланыстырып, олардың сөзге 
үстейтін грамматикалық мағыналары сол байланысқан сөздер арасындағы қатынастар негізінде айқын-

далып отырады. Мұндай қызметтік қасиеттер жалғаулардан басқа форма тудыратын қосымшаларға тән 

емес. Сол себепті Ы.Маманов жалғауларды форма тудыратын қосымшалар қатарына қосқанымен, 
олардың синтаксистік-қатысымдық қызметінің маңыздылығына қарай, жалғаулар деп бөліп атайды [9, 

146-148]. С.Исаев қосымшалардың сөздерді байланыстыра отырып, үстейтін мағыналары мен олардан 

туындайтын қызметіне қарай жіктемесін жасаған. Бұл жіктемеде форма тудырушы қосымшаларды, ал-
дымен, жұрнақтар және жалғаулар деп, ал жалғауларды: субстантивтік, субстантивтік-адвер-

биалдық және предикаттық деп бөледі. Субстантивтік жалғаулар тек заттық мағынамен байла-

нысты болады және өзге сөз таптарын заттандыру қасиетіне ие. Сол себепті С.Исаев субстантивтік жал-

ғаулар қатарына тәуелдік жалғау мен грамматикалық септіктерді жатқызады. Субстантивтік-адвер-
биалдық жалғаулар заттық мағынаға қоса үстеулік мағына жасайды, яғни үстеу тудырады және үстеу-

дің қызметін атқарады. Бұл топқа көлемдік септіктер: барыс, жатыс, шығыс септіктері енеді [9, 230-232]. 
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Дәл осылайша синтетикалық байланысқа түсетін, сөз тіркестеріндегі діңгек компонент болып 

табылатын кез келген сөз өзге сөздердің онымен байланысқа түсу дәрежесімен санаса отырып, 
өзіндік семантикалық ерекшелікке ие болады. Қазіргі қазақ тіліндегі септік жалғау жүйесі негізінен 

алғанда, көне түркі тіліндегі және қазіргі түркі тілдеріндегі септік жалғау жүйесімен сәйкес келуі 

заңды құбылыс саналады, өйткені олардың төркіні, қалыптасу кезеңдері, сипаты көбіне ортақ болып 

келеді, сондықтан қазіргі түркі тілдерінің көпшілігінде атау, ілік, барыс,табыс, жатыс, шығыс 
септік жалғауларының сыртқы тұлғалары да, мағыналары да, қызметтері де негізінен ұқсас болып 

келеді. С. Исаев оны қазақ тіліндегі септік жалғау жүйесінің өте ерте кезде қалыптасып, сөз 

түрлендіру, парадигмалық сипаты, тұлғалық түрлері, әрқайсысының мағыналық шеңбері, сөйлемде 
атқаратын қызметі мен сөздер арасындағы грамматикалық қатынастары тұрақталып, кейін жекелеген 

түркі тілдерінде үлкен өзгеріске түспей енгендігін байқатады деп есептейді. Осы тұрғыдан алғанда, 

қазақ тілінің өзіндік ерекшелігі көмектес септігі болып табылады [9, 92]. 
Сөйтіп, түркі тілдерінде септік жалғауларын грамматикалық және көлемдік септіктер деп екіге 

бөлуге болатын негіз: олардың білдіретін мағынасы, атқаратын қызметі, шығу, даму тарихымен бірге 

септік тұлғаларының сөздерді бір-бірімен байланыстырып, сөз тіркесінің типін құрау мәнінің 

ерекшелігінен де көрінеді. Э.В. Севортян түркі тілдерінде септіктерді бұлай грамматикалық және 
көлемдік септіктерге бөлуді бір жағынан шартты санайды, сондықтан бұлай бөлуден бас тартуға да 

болады деп есептейді. Бұл екі топқа бөлінетін септік жалғаулары кейде барыс-бағыттық болып 

сәйкес келсе де, сонымен қатар әрі грамматикалық әрі көлемдік септік қатарында жүрсе де, өзіндік 
ерекшеліктері бары байқалады. Бұл оларды грамматикалық және көлемдік септік деп екіге бөлудің 

ғылыми негізі барын білдіреді деп тұжырымдайды [10, 45]. 

Грамматикалық септіктерге атау, ілік, табыс септіктері жатқызылады.  
Көлемдік септіктерге: барыс, жатыс, шығыс септіктері жатқызылады. Егер грамматикалық 

септіктер тек заттық мағынамен байланысты болып бір ғана қызмет атқарса, көлемдік септіктер екі 

түрлі мәнде: заттық және адвербиалдық мәнде, екі түрлі қызмет атқарады; бірде зат есімнің 

грамматикалық көрсеткіші болып, жанама объектіні білдірсе, бірде өзі жалғанған сөзге бағыттық, 
мекендік, мезгілдік мағына қосып, пысықтауыш қызметін атқарып үстеуге де айналдырады, осындай 

қызмет оларды көлемдік септіктер деп бөліп атауға негіз болады. С.Исаев септіктерді бұлайша бөлу 

кейбір түркологтардың еңбектерінде орын алғанымен, қазақ тілі морфологиясы бойынша зерт-
теулерде жалғасын таппағандығын көрсетеді [9, 95-97]. 

Э.В. Севортян септік жүйесіндегі бұл ерекшеліктермен қатар, көне түркі, көне ұйғыр, көне және 

жаңа өзбек ұйғыр тілдерінде көлемдік септік тұлғаларының есімдік сөз табында грамматикалық 

септік тұлғаларының үстіне жалғанатынын көрсете келе, осы аталған тілдер үшін грамматикалық 
септік тұлғаларының қалыптасуы – алғашқы, ал көлемдік септіктердің одан кейінгі құбылыс екендігін 

айтады [10, 50.]. 

Бұны қазақ тіліндегі өзіндік үлкен ерекшелігі бар көмектес септігінің қалыптасу жолы арқылы 
түсінуге болады. Басқа түркі тілдерінде көмектес септігінің мағынасы көбіне септеулік шылау 

арқылы беріледі. Қазақ тіліндегі көмектес септік тұлғасы: -мен, бен, пен септеулік шылаудан 

қалыптасқан: бірлән, білән>бінән, мінән, бынан> -мынан, -менен, -пенен> -мен, -бен, -пен [9, 96-97]. 
С.Исаевтың пайымдауынша, «сыртқы тұлғасы жағынан бұл мен, бен, пен жалғаулық шылауларына 

ұқсас болғанымен, одан жасалмаған. Бәлкім, жалғаулық шылау мен септеулік шылау төркіндес 

болып, бір сөзден тарап, бөлек-бөлек қалыптасып дамуы мүмкін. Сөйтіп, көмектес септік жалғауы 

кейін ғана қалыптасып, септік жалғау жүйесіне кеш енді. Оның бұл ерекшелігін көмектес септік 
жалғауының сырт тұлғасы да аңғартады: біріншіден, сингармонизм заңына бағынбайды, жалғау-

лардың жуан буынды нұсқасы жоқ, екіншіден, дыбыс үндестігіне қарай нұсқалануы да ерекше... 

Көмектес септіктің осындай ерекшеліктері жіктеу, сілтеу есімдіктерінің септелуінен де көрінеді; 
көмектес септігі тікелей түбірге жалғанбайды: мен – мен + і+ мен, сен+і+мен т.б. Бұл жердегі түбір 

мен көмектес жалғауының арасындағы -ны, -ні тұлғасы ілік септік сөздің түбіріне ғана емес, ілік 

септік тұлғасына жалғанған болу керек деген тұжырым тудырады» [9, 92-93]. Бұл тұжырымнан септік 
жалғауларының қалыптасу үдерісі тарихының көріністері аңғарылады. Грамматиканың заңы 

бойынша, сөз түрлендіруші қызмет атқаратын қосымшалар сөзге бір рет жалғанады, бірінің үстіне 

бірі жалғанбайды, бұл олардың сөйлемдегі атқаратын қызметіне байланысты, грамматикалық мағына 

түрленгенімен, негізгі қатысымдық мағына шешуші роль атқарады. Мысалы: Бөгенбай батырдың 
қанталаған дөңгелек көзінен от шашырағандай жалт-жұлт етеді. Әйтсе де баптап-таптап 

сөйлеген сөзі мен ажар-әлпетінен аса сабырлы-салмақтылық аңғарылады. Ұзақтың әңгімесі 
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аяқталысымен жұрт гуілдесіп кетті. Айтқаныңның бәрі дұрыс. Екеуінің аузынан шыққан сөзді 

Жүсіп қағып алып, ерсілі-қарсылы аударып тұр (Қ. Жұмаділов). Мұндағы бірінші сөйлемде шығыс 
септігі жеке сөйлем мүшесі бола алмайды, ол тұрақты тіркес құрамында тұр, ал екінші сөйлемде 

адамға тән «салмақтылықтың» нысанын көрсетіп, жанама толықтауыш жасап тұр.  

Бұдан қазақ тіліндегі көмектес септік жалғауынан басқа септіктердің қатысым әрекеті қажетіне 

орай функционалдық қызметтерінің сараланғаны, ал көмектес септігінің қалыптасу үдерісінде екен-
дігі байқалады деуге болады. Түркі тілдерімен шығу тегі бір бола тұра, қазақ тілі септік жалғаулары 

қалыптасуындағы бұл ерекшеліктер қазақ тілінің өзіндік табиғатын танытатын фактор саналады. 

Көмектес септігі көлемдік септіктерге қызметі жаңынан ұқсас болғанымен синтаксистік мағынасы 
жағынан ерекшеленеді, соған орай ол құралдық септік аталады. Сонымен қатар, қазақ тілінің 

септелу жүйесі: жай септеу және тәуелді септеу болып бөлініп, оның септелудегі ерекшеліктері 

айқындалып, емлесі қалыптасып нормаға түскені де белгілі. Септелу жүйесінде қазақ тілінің 
табиғатына қайшы келер жайт байқалмаған. Мысалы, жіктеу есімдіктерінің септелуі (мен, ме+нің, 

маған, ме+ні, менде, ме+нен, мен+і+мен), тәуелді септеудегі өзгерістердің (добым, добым+ның, 

добым+а, добым+ды, добым+нан, добым+мен; добың+а, добы+на, добы+н т.б.) себебі тарихи-

семантикалық тұрғыдан түсіндіріліп келеді. Септік жалғауларының тіл иесі үшін үйлесімді, әуезді 
болуының себебі оның қазақ тілінің табиғаты бойынша емлеге түсірілгені екендігін тіл жанашыры 

А.Байтұрсынұлының мұраларын қайта-қайта зерделеп қарағанда, көз жеткізуге боатыны айқын.  

А.Байтұрсынұлының септік жалғауларына қатысты айтқаны да осы қазақ тілінің табиғатына сай 
емлеге үйлестіру болатын. «Қазақтың тілі өзгерген тіл деп айтуға жол жоқ болса, емлесін де қисық 

деп айтуға жол жоқ: қазақта тілінің табиғатына хилаф келетін емле жоқ» деп, сөзге барыс және 

жатыс, шығыс септіктерінің жалғану ерекшелігі туралы төмендегіше тұжырымдайды:  
біріншіден, «... ... я болмаса «малдай», «малда» деп жазған соң, «малыдай», «малыда» деп жазсақ 

болмай ма деген сықылды... Сөздің ұшығы бірде дауысты дыбысқа тіркеледі, бірінде дауыссыз 

дыбысқа тіркеледі. Дауысты, дауыссыз дыбыстың ауанына қарай сөздің ұшығы да өзгереді. Қазақ бұл 

екі орнын да айырады. Тілдің табиғатынан қарағанда, қазақтың солай істеуі дұрыс: «мал» – «малдай» 
дегенде «н» жоқ; «малды» – «малындай» дегенде неге «н» қосылады? Әрине, «малы» деген сөздің 

аяғы дауысты дыбыс болғандықтан қосылып тұр. «Малы» дегеннен шыққан ұшықтарды «мал» 

дегеннен шыққан ұшықтармен бірдей істеу керек десек, тіл табиғатына дұрыс келе ме? Сондай-ақ 
«бала», «ана», «ата», «мал», «нан», «ат» деген сөздердің бәріне де «-лар» бірдей болу керек деген 

емес. Қазақта жазу-сызу болмаған соң, жалғыз-ақ табиғаттың законына ерген, сондықтан тілі 

азбаған» дей келе, көптік жалғауының -лар/-дар нұсқаларының қолданысын салыстырады: «малдар» 

мен «маллар». «Малдар» дегенде тілде кідіріс жоқ, тек жеңіл өте шығады, «маллар» дегенде, «тертеге 
оралған шыбыртқыдай тілімізді қайтып алуымыз қиын», өйткені қос дауыссыз тіл таңдайдың алдына 

тіреліп, ауыз қуысын бітеп тастайды. «Қамаудағы дыбыс пен ашықтағы дыбыс екеуі бірдей 

болмайды. Ашықтағы дыбыс ашық, көркем шығады,қамаудағы дыбыс ажарсыз шығады» [5, 91-94], –
деп, тіл әуезділігі дыбыстың артикуляциясы мен акустикасында екеніне назар аудартады; 

екіншіден, қазақ тілінің табиғаты бойынша тәуелді септеудің үшінші жағына барыс және шығыс 

септіктерінің жалғануы туралы дәлелдерінде А.Байтұрсынұлы: «Табиғатына қарамай, жолға түсіру 
керек болса: «атасына» демей, «атасыға» деп жазу керек, «атасынан» демей, «атасындан» деп жазу 

керек. «Атасыға» деп жазған таталарды көрмеген соң біз де «атасынан» деп жазып жүрміз. ... 

Татарлар неге «атасыға», «атасыдан», «атасыдай» деп жазбай, «атасына», «атасындан», «атасындай» 

деп жазады? Атасыға-атасыдан-атасыдай деп жазса, түсінбес пе? Әрине, түсінеді, бірақ солай 
жазбайды. Олай жазса, татарша болмайды. Қазақ та солай:-ның,-ны,-лар,-лық,-лы орынсыз жерде 

келсе, ол сөз қазақша болмайды; жөнге тілдің өзі табиғаты тартуынша әрқайсысын өз орнына қойған» 

[5, 94-95], – деп, тәуелді септеудегі барыс септігінің қалай жалғануы керектігін көрсеткен.  
1) атасы-атасыға-атасы+на 

аты-атыға-аты+на 

қолы-қолыға-қолы+на; 

2) атасы-атасындан-атасы+нан 

аты-атындан-аты+нан 

қолы-қолындан-қолы+нан. 

Мұндағы үшінші қатар тіл «табиғаты қалауынша» қазақ тілінің заңдылығы екені анық, сонымен 
қатар, тіл «табиғаты тартуынша» ол берік байланыс саналатын матасуды құрайды, дыбыс үндестігі 

жалаң емес, тәуелдік жалғауының үшінші жағы (-ы/сы) білдіретін меншік мағынасы да бар, ол 
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заттың үшінші жақтағы субъектіге қатыстылығын танытады.Ал қазіргі күні «қазақша болмайтын», 

тіл табиғатын түсінетін жандардың құлағына түрпідей тиетін, жас ұрпақтың тілін бүлдіретін, әсіресе, 
жасанды акцент жасап «сән» қуып жүргендерді мүлдем жат қылатын, қалыптасқан норманы 

бұзушылық байқалады:  

біріншісі – жоғарыда аталған барыс, жатыс, шығыс септіктерінің қолданысы ( Елбасы+ға хат 

жолдады. Бірнеше отбасы+ға көмек берілді. Асуман ханым бүгін Рашидтің шарапханасы+на ән 
салады («Гүллі ханым») Отбасы+да ойдың ала-құлалығы шығып қалмай ма?); 

екіншісі – көмектес септігінің қолданысы (Стоматологтар ассоциациясы+мен ұсынылған. 

Президенттің теле-радио кешені+мен әзірленген (Тележарнама); 
үшіншісі – шығыс септігінің қолданысы (Ашуыңды мен+нен алдың («Жүрек жарған», Астана). 

Сен+нен ұят болды («Көңіл күйі»); 

төртіншісі – көмектес септігінің қолданысы (Мен+і+мен ересің («Жау жүрек мың бала»). 
Деректер көрініп тұрғандай, бұлардың бәрі де БАҚ құралдарынан алынған. 

Тілдегі әлем бейнесі адамның сезім мүшелері қабылдайтын санасы арқылы түйсініп, ақпаратты 

өңдеу нәтижесінде түзіледі. Тіл – ақиқат болмыстың бейнесі, адамның әлем туралы білімінің 

қалыптасу және өмір сүру формасы. Әлем бейнесі – адам дүниетанымының басты элементі, шынайы 
болмыс туралы адамның түсінігі,одан әлемнің ұлттық бейнесі түзіледі. Тіл – сол ұлттық бейне 

көрінісі. Тіл иесі қоғаммен бірге азды-көпті өзгеріске ұшырайды, көп жағдайда ол «тіл табиғаты 

қалауынша», белгілі заңдылықтар бойынша жүзеге асады. Ол – ықшамдау құбылысы екені 
белгілі.Осы құбылыстың бір ғана көрінісі -«барады ма? болады ма? келеді ме? т.с.с. Шашатарыңыз 

түседі ме? Олар үйге келіпті ме?», қазіргі күні жаппай қолданысқа айналып барады деуге болады. 

Ықшамдау құбылысының да мақсаты – тіл әуезділігі, тілді қисынына келтіріп жұмсау жолы. 
Жоғарыда аталған сөздер – біреу-екеу болғанымен, актив қабатқа жататын сөздер, ал басқа 

қолданыстар жастар күніне неше рет естіп, қолданылып жүргендер. 

Антропоөзекті бағыттағы зерттеулерде адам сөйлеуші, өзіндік әлемі, өзіндік дүниетанымы бар 

саналы жан ретінде сипатталады. Тіл адамға таным құралы, қарым-қатынас құралы ретінде қызмет 
етеді. Тіл – ақиқат болмыстың бейнесі, адамның әлем туралы білімінің қалыптасу және өмір сүру 

формасы. Дүниенің тілдік бейнесі тілдік бірліктер арқылы жасалып, тілдің ұлттық ерекшелігі ретінде 

лексикада көрініс табады, оны адамның қатынас құралына айналдыратын – грамматикалық 
категориялар. Осыған орай, қазіргі таңда тіл ғылымында тілдік қатынас, ондағы тілдік тұлғаның 

ролі, тілдік тұлғаның тілді қолдануы мәселесімен тіл мен сөйлеу арақатынасын зерттейтін 

лингвистика салаларының бәрі де айналысады, алайда сол зерттеулерде А.Байтұрсынұлы тәрізді ұлт 

жанашырының: «Тілдің өзінің қойған орнынан басқа орынға қойса, онда ол қойғанымыз ол тілше 
болмайды. Ол тілше болмаған соң оның түбі тілді бұзу, өзгерту болады. Қазақ тілін өзгертіп, татар 

тіліне қосу болса, онда солай деп ашып айтарға керек. Емлесін қата десек, тастап бізге келер деген ой 

- қата: ол жақсы мен жаманды, қисық пен түзуді айырарлық қазақта көз жоқ дегендік болады» деген 
ашынудан туған сөзі бүгін қазақ аспанында жаңғырып тұрғанын ескермейтін тәрізді.  

А.Байтұрсынұлының: «Адам ана тілін жасынан естуінше үлкендерден үйренеді. Сонан соң, тіл та-

нытқыш кітаптардан оқиды. Онан әрі үлгілі жазушылардың шығарған сөздерін оқып, өзі іс жүзінде 
иә ауызша айтып, иә жазып қолданумен біледі. Біздің қазақ тіліндегі сөздің бәрін білгеніміз қазақ ті-

лін қолдана білу болып табылмайды» деген демекші қазіргі ұрпақ кімнен үйреніп тіл иесі болар екен? 
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О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ ПАДЕЖНОЙ ФОРМЫ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Резюме 

Грамматические категории содействуют превращению языковых средств в средства общения, которые в 
свою очередь, способствуют познанию картины мира в национальном сознании каждой нации и языковой 

картины мира. Свойственная особенность каждого языка, национальное мировоззрение отражаются из 

грамматической конструкции в сознании использующего языка сформированного в определенном 

национальном учреждении, поэтому грамматические категории являются важными в образовании языкового 

образа мира. К такому ряду категорий со множественными особенностями относится категория склонения.  

В статье рассматривается этот вопрос, являющийся одним из актуальных в грамматике казахского языка. 

Как известно, казахский язык относится к группе агглютинативных языков, поэтому при выполнении 

соединительной функции между словами синтетический способ применяется больше, нежели аналитический. 

Это зависит от функции падежных окончаний, поэтому в настоящий период развития современного казахского 

языка вопрос анализа и изучения сущности падежной категории является наиболее важным. В статье 

проводится анализ научных заключений по вопросу подразделения семи падежей казахского языка по их 
функциям и семантике на грамматические, пространственные и орудийные, также определяются и 

раскрываются их своеобразные особенности. 

Ключевые слова: падежные окончания, функциональная грамматика, синтетический способ, языковой 

образ мира, мировоззрение 
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FUNCTIONAL NATURE OF CASE FORMS IN THE KAZAKH LANGUAGE 

 
Summary 

Grammatical categories contribute to the transformation of language means in the means of communication which 

in their turn, contribute to the cognition of the world picture in the national consciousness of each nation and the 

language picture of the world. 

The article deals with the issue which is one of the most actual in the grammar of the Kazakh language. As it is 

known, the Kazakh language is belonged to the group of agglutinative languages accordingly the synthetic method is 

used more than analytical when performing connective function between the words. It depends on the functions of case 

endings therefore issue analysis and study of the essence of case category is the most importantin the present 

development period of modern Kazakh language. It is conducted the analysis of the scientific conclusion on the issue of 
seven cases division of the Kazakh language on their functions and semantics on grammatical, spatial and means, also 

it is defined and revealed their distinctive features in the article. These factors may contribute to putting in order 

deviation from the norm on the pages of modern printing, advertising, etc. 

Keywords: category of case, the grammar, the scale, means, functional grammar, synthetic method, language 

picture of the world, world view 
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ 

ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 
 

Аңдатпа 

Мақалада халықтың этногенезі, яғни, тұрмыс-салты мен әдеп-ғұрпы, наным-сенімі, өмір сүру ерекшеліктері, 
мекен-жайы, басқа халықтармен тарихи-мәдени байланысы қарастырылады. Мақалада синхрондық тұрғыдан 

сипаттамалы, тарихи-салыстырмалы, интерпретация әдістері бойынша зерттеу, жиналған тілдік бірліктерді 

жүйелеу, этнолингвистикалық, компоненттік талдау және т.б. тәсілдер пайдаланылады. 
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Тілдік бірліктерді мәдениет пен халықтың әдет-ғұрпымен, салт-санасымен байланыстыра зерттеу арқылы 

этнолингвистика мәселелерін шешу мақалада шешілетін басты мақсат болып табылады. Осы тұжырым біздің 

мақаламыздың да кағидасының негізін құрап, бағытын белгілейді. Көненің көзіндей тілдің қат-қабат 

қойнауларында сақталып қалған бұл дүниенің сыры мол. Оның тереңіне үңіліп, тарихымен тұтас қарап сырын 

ашу – этнолингвистиканың үлесі. Мақалада тілдік бірліктер мәдениет пен халықтың әдет-ғұрпымен, салт-

санасымен байланыстыра зерттеледі, халық наным-сенімін, түйсік-түсінігін, ой-қиялын, тыныс-тіршілігін, 

өмірін, дүниетанымын, сана-сезімін бейнелейтін тұрақты сөз тіркестері қарастырылады, тілдік нысандар мен 

деректер жаппай емес, зерттеудің нақты мақсаты мен тақырыптарына сай сұрыпталып алынып, саралай 

қарастырылады, қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін, таным-түсінігін, наным-сенімін, дүниетанымын 
бейнелейтін сөздер тақырыптық жағынан топтастырыла талданады. 

Түйін сөздер: этнолингвистика, тілдік орта, салт-дәстүр, әдет-ғұрып 

 

Қазақ мәдениеті – ғасырлар бойы қалыптасќан ұлттық мәдениет. Ол ұлттық тәлім-тәрбиенің 
негізінде дамып, қалыптасты. Ұлттық тәрбие сол ұлттың мәдениетін дамытудың қозғаушы күші 

болып табылады. Әрбір халықтың тарихи тіршілігі мен рухани тәжірибесі бар. Халықтың тұрмыс-

тіршілігіндегі рухани тәжірибелері арқылы қалыптасқан тәрбиелік және дүниетанымдық 

құралдардың келешек жас ұрпақты тәрбиелеудегі маңызы өте қомақты. 
Белгілі бір халықтың этностық ерекшеліктеріне байланысты дамып, қалыптасқан сөздер қоры бар. 

Ал этностық ерекшеліктер сол этностың тұрмыс-тіршілігіне, тарихи әлеуметтік, жағрафиялық 

жағдайларына, генетикалық, физиологиялық т.б. ұлттық ерекшелігіне байланысты болатыны белгілі.  
Қазақ халқының ғасырлар бойын дамып, қалыптасқан ұлттық қасиеттері: меймандостық, кісілік, 

сыйласымдылық, имандылық, кішіпейілділік, кеңпейілділік, салауаттылық, тіршілікке бейімшілдік 

десек, рухани болмысы: өнерпаздық, шешендік, ақынжандылық, жадына сақтай білу қабілеттілігі. 
Белгілі бір халықтың сан ғасырлық даму жолы, оның әралуан таңбалары мен бейнелері бүгінгі күнге 

тас мүсіндер мен жартастарға қашалған жазулар арқылы, мәдени ескерткіштер мен әртүрлі 

ғимараттар түрінде жеткені айдан анық. Бірақ бұлар белгілі бір халық өмірінің бөлшегі, сынығы 

іспеттес. Халықтың шынайы даналығы мен дүниетанымы, пайым-парасаты тілінде ғана сақталады. 
Әрбір дәуірде өмірге қажет болған құрал-сайман, қару-жарақ, киім-кешек мен ас-ауқат, әдет-ғұрып, 

наным-сенім, ойын-күлкі, той-томалаққа қатысты ұғымдар атауы сөздер мен сөз тіркестері, тұрақты 

тіркестер мен мақал-мәтел арқылы бізге жететіні күмәнсіз. Көненің көзіндей тілдің қат-қабат 
қойнауларында сақталып қалған бұл дүниенің сыры мол.  

Халықтың өткен тарихын зерттеп білмейінше болашағын болжауға болмайды. Халықтың тарихы 

тек материалдық мәдени мұраларында ғана сақталмайды, сол кезеңдерде хатқа түсіп, бүгінге жеткен 

мұралар тілінде халықтық, ұлттық мәдени-рухани қазынасына қойылатын атаулар мен ұғымдардың 
сақталып жететіні бүгінгі күні дәлелденіп отыр. Осы мақалада қарастырылатын мәселелердің 

этномәдени құндылықтарды терең зерттеуде ұлттық және халықаралық деңгейдегі қолданысқа енуде 

пайдасы тиері сөзсіз. 
Белгілі бір халықтың сан ғасырлық даму жолы, оның әралуан таңбалары мен бейнелері бүгінгі 

күнге тас мүсіндер мен жартастарға қашалған жазулар арқылы, мәдени ескерткіштер мен әртүрлі 

ғимараттар түрінде жеткені айдан анық. Бірақ бұлар белгілі бір халық өмірінің бөлшегі, сынығы 
іспеттес. Халықтың шынайы даналығы мен дүниетанымы, пайым-парасаты тілінде ғана сақталады. 

Әрбір дәуірде өмірге қажет болған құрал-сайман, қару-жарақ, киім-кешек мен ас-ауқат, әдет-ғұрып, 

наным-сенім, ойын-күлкі, той-томалаққа қатысты ұғымдар атауы сөздер мен сөз тіркестері, тұрақты 

тіркестер мен мақал-мәтел арқылы бізге жететіні күмәнсіз.  
Осы тұжырым біздің мақаламыздың да кағидасының негізін құрап, бағытын белгілейді. Көненің 

көзіндей тілдің қат-қабат қойнауларында сақталып қалған бұл дүниенің сыры мол. Оның тереңіне 

үңіліп, тарихымен тұтас қарап сырын ашу – этнолингвистиканың үлесі.  
Халықтың этногенезін, яғни, тұрмыс-салты мен әдеп-ғұрпын, наным-сенімін, өмір сүру 

ерекшеліктерін, мекен-жайын, басқа халықтармен тарихи-мәдени байланысын, күнделікті тұрмысын, 

материалдық және рухани мәдениетін зерттеу үшін қазақ тіліндегі этномәдени бірліктер – құнды 
дерек болып табылмақ. Тілдік бірліктерді мәдениет пен халықтың әдет-ғұрпымен, салт-санасымен 

байланыстыра зерттеу арқылы этнолингвистика мәселелерін шешу – ұсынылып отырған ғылыми 

жобаның басты мақсаты.  

Халқымыздың көне мұраларын жеткілікті деңгейде қарастырмағандықтан кезінде «Жазуы жас – 
младописьменный» халықтардың қатарына қосылғанымыз тарихи шындық. Мұның басты себебі, 

біріншіден, кеңестік идеологияның басты мақсаты халықты мәңгүрттендіру саясаты болды. Осыдан 
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келіп, өзінің тарихын, мәдениетін мансұқ еткен ұрпақ пайда болды. Осы бір өзекті мәселенің себебін 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Түптеп келгенде, күні кешелер ғана басқа этномәдени жүйенің 
ықпалында болған кейбір қазақтарымыздың мәдени дүбәралыққа (маргинализация) ұрынуы негізінен 

төл тарихын парықтай алмағандықтан» деп ашына айтқан болатын [1].  

Халықтың өткен тарихын зерттеп білмейінше болашағын болжауға болмайды. Халықтың тарихы 

тек материалдық мәдени мұраларында ғана сақталмайды, сол кезеңдерде хатқа түсіп, бүгінге жеткен 
мұралар тілінде халықтық, ұлттық мәдени-рухани қазынасына қойылатын атаулар мен ұғымдардың 

сақталып жететіні бүгінгі күні дәлелденіп отыр [2]. Осы жобада қарастырылатын мәселелердің 

этномәдени құндылықтарды терең зерттеуде ұлттық және халықаралық деңгейдегі қолданысқа енуде 
пайдасы тиері сөзсіз. 

Мақаланың негізгі ғылыми нәтижелері мен тұжырымдары, яғни қазақ халқының тұрмыс-

тіршілігін, таным-түсінігін, наным-сенімін, дүниетанымын бейнелейтін сөздер тілдік және 
этногенетикалық байланыстарды, сабақтастықты анықтауға жол ашады. Осыған байланысты, зерттеу 

жұмысының нәтижелері тілі тарихы мәселелерін зерттеуге өзіндік үлес қоса алады [3]. Зерттеу 

жұмысының нәтижелерін этнолингвистика, семасиология, қазақ тілі тарихы т.б. салалар бойынша 

дәріс оқуда, осы зерттеулер бойынша арнаулы курстар жүргізуге, лексикографиялық тәжірибеде 
пайдалануға, сондай-ақ оқу құралдары мен оқулықтар жазу үшін де қолдануға болады.  

Қазіргі таңда этнолингвистика ғылымының зерттеу нысанына айналған қазақ халқының 

этномәдени бірліктері осы ғылым саласына қосылатын сүбелі еңбек болатындығына шүбә келтіруге 
болмайды. Бұған дейінгі этномәдени бірліктерге қатысты зерттеулердің басым бөлігі отандық 

ғалымдардың үлесінде екендігі белгілі. Бірақ ұлттық таным, салт-дәстүр, тіл мәселесі біршама 

қарастырылғанымен, нақты, жүйелі түрде зерделенген жоқ. Сол себепті өз жобамызда этномәдени 
бірліктерді заманауи тұрғыдан сабақтастықта насихаттауды, ұлттық мәдени мұрамыздың қазынасын 

кеңейтуді қаржыландырылу қарастырылып отыр.  

Этнолингвистика – халықтың этногенезін тұрмыс-салты мен әдеп- ғұрпын, мекен-жайын, басқа 

халықтармен тарихи-мәдени байланысын, күнделікті тұрмысын, материалдық және рухани 
мәдениетін зерттейтін тіл білімінің жаңа саласы. Тіл мәселелерін мәдениетпен халық әдет-ғұрпымен, 

салт-санамен байланыстыра зерттеу XX ғасырдың 20-70 жылдарында орын ала бастады. Тіл білімінде 

қалыптасқан екі түрлі бағыт бар. Олар негізінен Америка мен ФРГ-да дүниеге келген. Алғашқы 
этнолингвистикалық зерттеулер ретінде мына еңбектерді атауға болады: Эдуар Сепирдің 1921 жылы 

шыққан «Тіл», 1929 жылы шыққан «Лингвистиканың жайы», Б.Уорфтың «Тіл, ойлау және шындық» 

(1959) жинақтары. Э.Сепир индеецтердің көптеген тайпаларының тілдерін зерттесе, неміс линвисі 

Л.Вайсгербер «Неміс тілінің күші» туралы төрт томдық еңбек жазды. Америка мектебі тіл мен 
мәдениетті негізгі проблема деп алса, Германия тіл мен халықты I орынға қояды. Яғни, тіл 

функциясын, оның қоғамдағы даму рөлін асыра сөз етеді. «Тіл адам санасы мен объективтік шындық 

арасындағы бірыңғай қатынас тізбегіне ене отыра, өзі сол санадан, объективтік шындықтан туған 
туынды болып табылады» дейді В.А.Звягинцев. Америка ғалымдарының еңбектерінде «этнолин-

гвистика» терминінің орнына көбіне «антрополингвистика», «этносемантика» атаулары қолда-

нылады. Осы бағытта зерттеулер жүргізген Ресей этнолингвистикасының өкілдері Н.И. Толстой,     
В.В. Иванов, В.Н. Топоровт т.б. Олар тілдің тарихын, этнолингвистикалық атластарын жасап, тілдегі 

және халық мәдениетіндегі аумақтық және әлеуметтік диалектілерді т.б. зерттейді.  

«Этностың басып өткен сан ғасырлық даму жолы, оның белгі-бейнелері біздерге тас мүсіндер мен 

жартастарға қамалған сына жазулар арқылы, мәдени ескерткіштер мен әртүрлі ғимараттар түрінде 
жетуі мүмкін. Бірақ бұлар этнос өмірінің мың да бір елесі ғана, оның шын мәніндегі даналығы мен 

дүниетанымы тек тілінде ғана сақталады. Әрбір дәуірде өмірге қажет болған құрал-сайманның, қару-

жарақтың, киім мен ішер тамақтың, тұрмыстық заттар мен салт-санаға, әдет-ғұрып, наным-сенімге, 
ойын-күлкі, той-домалаққа байланысты ұғымдардың аты-жөні, сыр-сипаты т.б. тек тіл фактілері 

ретінде ғана. Яғни жеке сөздер мен сөз тіркестері, фразеологизмдер мен мақал-мәтел арқылы ғана 

бізге жетуі мүмкін» дейді. 
Тіл мәселелерін мәдениет пен халық әдет-ғұрпымен, салт-санамен байланыстыра зерттеу 

Р.Сыздықова, Е.Жанпейісов, М.Серғалиев, Б.Шалабаев, Х.Кәрімов, Ә.Ахметов, Ж.Манкеева, 

С.Сәтенова, А.Жылқыбаева, А.Мұқатаева, К.Аронов, Р.Шойбеков еңбектері мен зерттеулері қазақ 

этнолингвистикалық мектебінің негізі қаланып, бағыт-бағдарын, өзіндік зерттеу тәсілін 
қалыптастыра бастағандығын көрсетеді [4, 55].  

Халқымыздың тіл арқылы ерекшелігін көрсететін басты байлығымыздың бірі – тұрақты тіркестер. 
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Халық өзінің өткен дәуіріндегі наным-сенімін, түйсік-түсінігін, ой-қиялын, тыныс-тіршілігін, өмірін, 

дүниетанымын, сана-сезімін аз сөзбен тұрақты тіркестер арқылы білдіруі қызығушылық туындатады.  
Қазіргі тұрақты тіркестердің еркін тіркес түріндегі бастапқы мотивтері салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

наным-сенім, өнермен бірге көмескіленіп кеткен. Солардың мағыналарын тіл білімінің 

этнолингвистика саласы арқылы ұлттық мәдени негіздерге, салт-дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға сүйене 

отырып, тұрақты тіркес болып қалыптасуын ашып көрсету біздің басты мақсатымыз болмақ.  
Халық ұрпақтан-ұрпаққа қоғамдық және әлеуметтік тәжірибесін, рухани байлығын аға ұрпақ 

өзінен кейінгілерге мұра ретінде қалдырып отырады, сонысымен қоғамның материалдық және рухани 

мәдениетін жасайды. Осылайша сабақтастық жалғасып жаңа буын адамзат баласының басынан 
өткерген тарихынан ең таңдаулыларды өз бойына сіңіреді және ең озық үлгілерін дамыта беруге, 

қоғамның рухани құндылығының сан тіршілігін жаңа жағдайда байыта түсуге мүмкіндіктер туады 

[5]. Өз халқының әдет-салтын, мінез байлықтарын, салт-дәстүрлерін дәріптеуде, эстетикалық 
талғамын арттыруда және психологиясын байытуда зерттеу нәтижелерінің әсері мен әлеуметтік 

маңызы айрықша [6]. 

Қалай дегенде де қазақ тіліндегі этномәдени бірліктерді лингвистикалық тұрғыдан зерттеудің, 

әдеби тілдің қалыптасу тарихы, тіл тарихы – тарихи фонетика, тарихи грамматика, тарихи синтаксис, 
тарихи лексикология салаларының қалыптасуын және дамуын анықтаудың тіл біліміндегі 

этнолингвистика саласы үшін де маңызы зор екені аян [7]. 

Біздің мақаламызда қазақ халқының әралуан салт-дәстүр, әдет-ғұрып, тыныс-тіршілігі, 
дүниетаным-көзқарасына қатысты әралуан халық ауыз әдебиеті жанрлары мен көркем әдеби 

шығармалардағы этномәдени бірліктер кең ауқымда қарыстырылып, өз бағасын алатын сияқты [8]. 

Қазақ халқындағы әралуан әдет-ғұрыптар, қыз баланы тұрмысқа беруге, ұл баланы үйлендіруге 
қатысты салттар, қыз айттыру, құда түсу, ұрын бару, атастыру сияқты әралуан салттарға қатысты 

халық ауыз әдебиетіндегі қалыптасқан сөз үлгілері, қаламгерлер шығармашылығындағы көркем 

әдеби туындылардағы осы салт-дәстүр көріністерінің сипатталу, суреттелу жайы қарастырылған [9]. 

Солар арқылы және қазіргі этнолингвистикадағы соңғы теориялық, әдістемелік жетістіктерді пайда-
лана отырып, этнолингвистикалық сабақтастық мәселелерінің тілдік қатпарлары анықталған [10]. 

Мақаламыздың ғылыми нәтижелері салалық, мәселен қазақ тілінің тарихы, тарихи 

лексикологиясы мәселелерімен тығыз байланыста қаралған [11]. Зерттеу жұмысы сол талаптардың 
толық орындалуына және осындай жұмыстарға қойылатын қазіргі заман сұраныстары мен 

талаптарының ескерілуіне байланысты тиянақты түрде, саналы деңгейде орындалды [12].  

Қазақ халқының тарихи даму ерекшеліктерін өз бойында сақтап отырған осындай сөз 

маржандарын құрылымдық, танымдық жағынан терең зерттеу қазақ дүниетанымындағы, мәдениеті 
мен болмысындағы, рухани әлеміндегі, тіліндегі түрлі өзгерістердің табиғатын зерделеу, тарихи даму 

жолымен байланыста қарастыру барысында жасалған түйіндеулер мен тың тұжырымдарға 

жетелейтін қорытынды ойлар жинақталған деп ойлаймыз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ,  

КАСАЮЩИХСЯ ОБЫЧАЯМ И ТРАДИЦИЯМ КАЗАХСКОГО НАРОДА  

 
Резюме  

Актуальность этой статьи связана с рассмотрением этногенеза народа, то есть традиций, верований, 

особенностей жизненного уклада, географического расположения, историко-культурной связи с другими 

народами. В этой статье были использованы синхронно-описательный, историко-сопоставительный методы, 
методы интерпретации, систематизации собранных языковых единиц, анализа этнолингвистических 

компонентов и другие методы. 

Основная цель статьи – решение этнолингвистических проблем через изучение языковых единиц через 

национальные традиции и обычаи казахского народа. Данное утверждение составляет основной принцип нашей 

статьи и намечает ее направление. Много непознанного, сохранившегося в языке, берущего свое начало с 

древности. Заглянуть в его глубины и раскрыть его секреты в единстве с историей – задача этнолингвистики. В 

этой статье решается этнолингвистические проблемы через изучение языковых единиц в тесной их связи с 

традициями народа, рассматриваются фразеологизмы, в которых отражены народные верования, понятия, 

мечты и чаяния, уклад жизни, мировоззрение, особенности мышления, рассматриваются языковые единицы не 

в целом, а подбирается исходя из конкретных целей и темы исследования, анализируются языковые единицы. 

Ключевые слова: этнолингвистика, языковая среда, традиции, обычаи и обряды 
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THE FUNCTION OF ETHNO-CULTURAL UNITS OF THE KAZAKH LANGUAGE  

IN THE LANGUAGE ENVIRONMENT 

 
Summary 

The new point of this project is connected with the ethnogenesis of the people, the traditions, believes, lifestyle 

characteristics, geographic location, historical and cultural relations with other Nations. In research have been used 

simultaneously-the descriptive, historical and comparative methods, methods of interpretation, compilation of language 

units, components and other ethno-linguistic analysis methods. 

To find a solution of ethno-linguistic issues through the study of linguistic units in a close relationship with the 

customs and rites is the main objective of the project. This is the basic principle of our work and sets the main direction. 
There is much of the unknown, preserved in the language, originating from the ancient times. Look into its depths and 

reveal its secrets in unity with the history-this is a task for ethno linguistic. Purpose – the ethno-linguistic problems 

through the study of linguistic units in close relation with the traditions of the people, consideration of phraseological 

units, which reflect the folk beliefs, concepts, dreams and aspirations, lifestyles, attitudes, especially thinking, 

consideration of linguistic units not in general, but to pick up, on the basis of specific objectives and research themes, 

analyze the linguistic units, where it is reflected lifestyle concepts, beliefs, ideology of the people. 

Keywords: еthno-linguistics, language environment, traditions, customs and ceremonies 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ҚЫТАЙ ТІЛДЕРІНДЕГІ ТЫЙЫМ СӨЗДЕРДІҢ  

ЭТНО-МӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
  

Аңдатпа 
Мақалада қазақ және қытай тілдеріндегі тыйым сөздердің (табу) этно-мәдени ерекшеліктері салғастырыла 

қарастырылады. Тыйым сөздер (табу) – әлем халықтарының дерлік бәрінің тілдерінде ежелден өмір сүріп келе 
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жатқан бір түрлі мәдени құбылыс ретінде адамдардың өзара тілдесуін, пікір алысуы мен әлеуметтік қарым-

қатынасын реттеп отырады. Ал қазақ және қытай халықтары мәдениетіндегі алшақтық аталған халықтар 

тілдеріндегі тыйым сөздердің де айырмашылығына негіз болғаны белгілі. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас (跨文化交际 – cross-cultural communication) – қазіргі заманғы қарым-

қатынастың аса маңызды құрамдас бөлігі. Демек, тілдегі тыйым сөздер құбылысын жақсы меңгеру – 

мәдениетаралық қарым-қатынасқа тіпті кең өріс ашып береді. Ал Қытай тілі мен қазақ тіліндегі тыйым сөздер 

күнделікті қарапайым тіршіліктен бастап, қоғамдық өмірдің барлық саласын қамтып жатқандықтан, екі тілдегі 

тыйым сөздерді дұрыс қолдану – екі халық өкілдері арасындағы өзара пікірлесу мен барыс-келісте ерекше 
маңызды рөл атқарады. Осындай өзекті мәселені арқау еткен бұл мақала қазақ және қытай тілдеріндегі тыйым 

сөздердің этно-мәдени ерекшеліктері нақты мысалдармен салғастырыла талданады.  

Түйін сөздер: қазақ тілі, қытай тілі, тыйым сөздер (табу), эвфемизмдер, мәдениет аралық қарым-қатынас, 

этно-мәдени талдау 

 

Жалпы тіл дегеніміз – ұлт мәдениетінің алтын қамбасы, сондай-ақ өзі де мәдениеттің маңызды 
құрамдас бөлігі болып есептеледі. Қытай тілі мен қазақ тіліндегі тыйым сөздердің қолданылу 

ерекшелігіне назар аударатын болсақ, көптеген айырмашылықтармен бірге, өзара ұқсастықтардың да 

бар екеніне куә боламыз. Осы айырмашылықтар мен өзара ұқсастықтарды дұрыс аңғарып, дұрыс бір 

жақты ету – тілді үйрену мен қолдануда көптеген жеңілдіктерге жол ашады. Өйткені тыйым сөздер – 
тілдің ішіндегі ерекше «тіл» болғандықтан, ол мейлі нақты қарым-қатынаста болсын немесе оқыту 

үдерісінде болсын, өзінің өзектілігін еш қашан жоғалтпайды. Әсіресе, қытай-қазақ халықтарының 

діни-мәдени айырмашылығы өте үлкен, тарихи-мәдени кешірмесі (біреуі ежелден көшпелі, енді 
біреуі ежелден отырықшы) де алыс жатқандықтан, олардың тіліндегі тыйым сөздердің «тыйым салу 

ауқымы» да сәйкес келе бермейді. Яғни, ұқсас бір зат (немесе құбылыс) екі халықтың тілінде екі 

бөлек мағынаға (тыйымға ұшырайтын немесе ұшырамайтын) ие болуы мүмкін. Сондықтан да 

мәдениеттанушылар, көп жағдайда, бір ұлттың тілін сол ұлт мәдениетінің айнасы деп жатады. Әрине, 
кез келген тілдегі «тыйым сөздерге» зер салатын болсақ, бұл тұжырымның өте орынды 

айтылғандығына екіленбей бас изеуге тура келеді.  

Бүгінгідей ғылым мен техника ұшқан құстай самғап бара жатқан заманда, экономика мен 
мәдениетіміз жаһанданумен бетпе-бет келіп отырған кезде, мәдениет аралық қарым-қатынас 

қабілетімізді қалай көтереміз? деген сұрақ сәт сайын алдымыздан шығады. Өйткені мәдениет аралық 

қарым-қатынас қабілетімізді көтеру – бүгінгі Қазақ елінің әлеуметтік және халықаралық қарым-
қатынасындағы аса өзекті ғана емес, күрмеуі күрделі мәселенің бірі екені жасырын емес. Әсіресе, 

Қазақ елі өз тәуелсіздігін жариялап, әлемдік қауымдастықтың бір мүшесі ретінде, дүниежүзі 

елдерімен тікелей, қоян-қолтық араласа бастағаннан бері, біздің мойнымызға тек өзімізді өзгелерге 

таныту міндеті ғана емес, сонымен бірге өзге елдерді тану міндеті де жүктелді. Сондықтан қытай 
тіліндегі тыйым сөздерді жақсы меңгеру, қытай-қазақ тілдеріндегі тыйым сөздердің айырмашылығы 

мен ұқсастықтарын жан-жақты бағамдау – екі халық ортасындағы мәдениет аралық қарым-қатынасқа 

жан бітіреді, оны жаңа бір сапалық белеске көтереді деп сенімді түрде айта аламыз.  
Тыйым сөздер әлемдегі барлық тілдерге тән ортақ құбылыс. Сондай-ақ, ол қай тілде болмасын 

тіршіліктің барлық саласына қатысты айтылады. Сондықтан оны тек тілдік құбылыс ретінде немесе 

тек қана мәдени құбылыс ретінде ғана қарастыру жеткіліксіз. Бұл туралы түркі тілдес халықтардың 
тілдеріндегі тыйымдар туралы ішкерлей зерттеп жүрген көрнекті түрколог-ғалым, профессор 

Ә.Ахметов өзінің әйгілі «Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер» деп аталатын зерттеуінде: «Табу 

мен эвфемизмдер – кез-келген халықтың тілінен орын алған ауқымы кең этнографиялық лексика. 

Сондықтан да оларды этнография мен лингвистиканың шектес аймағын зерттейтін этнолингвистика 
ғылымының объектісіне жатқызған жөн» [1, 140], – деген болатын. Өйткені этнолингвистика – тілді 

оның мәдениетке қатысы тұрғысынан зерттейтін әрі лингвистикалық, этномәдени және 

этнопсихологиялық факторлардың біте қайнаса келіп, тілдің қызметі мен дамуына тигізетін әсерін 
зерттейтін тіл білімінің бір саласы.  

«Тыйым сөздер» халықарада «taboo» (табу) деп аталады. Бұл атауды ең алғаш ғылыми айналымға 

енгізген ағылшын жиһангезі Джеймс Кук (James Cook) деген адам. Ол 1777 жылы Тынық мұхиттың 

оңтүстігіндегі Тонга топ аралынан таңқаларлық бір құбылысты байқайды. Яғни, ондағы жергілікті 
халық өкілдері Дж.Кукке «кейбір сөздерді қолдануға болмайды», «кейбір сөздерді белгілі бір адамдар 

ішінара жағдайда ғана қолдана алады» деп түсіндіреді. Бұндай салт-дәстүрлерінің атын олар «табу» 

деп атайтындығын айтады. «Табу» – Тонга топ аралындағы жергілікті халықтың тілінде «Құдай» 
және «жұғысуға болмайды» деген мағналарды білдіретін сөз. Содан бастап «табу» сөзі Батыс 
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елдерінің этнография, социология, лингвистика, мәдениеттану, теология т.б. ғылым салаларына 

ресми түрде енгізілді. Дегенмен, бұл құбылыс Батыс елдерінің тілдерінде бұған дейін де бар болатын.  
Жалпы табу мен эвфемизмдердің о бастағы туу себебіне келетін болсақ, ғылым мен мәдениет мүлде 

дамымаған, адамзат баласы өркениеттің ең төменгі сатысында өмір сүріп жатқан замандарда, адам та-

биғат дүниесіндегі тылсым күштер мен құбылыстардың алдында ырықсыз күйде өмір сүріп қана қал-

мастан, олардың сыры мен құдіретін түсінуге қауқарсыз болды. Осылайша, алғашқы адамдарда сол 
тылсым күштер мен құбылыстарға деген бір түрлі құрмет пен қорқыныш сезімі пайда болды да, олар-дың 

атын тікелей атамайтын, оларға бей-берекет жұғыспайтын әдет қалыптасты. Міне бұл «табудың» пайда 

болуының ең алғашқы әлеуметтік, психологиялық негізі еді. Сонымен бірге, кейіндеп адамзат қо-ғамында 
сөздің магиясына сену пайда болған кезде, табу мен эвфемизм одан сайын жандана, түрлене түсті. Сөз 

магиясына сену дәурендеп тұрған шақта, психологиялық фактор тіпті де маңызды рөл ойна-ды. Мәселен, 

теңіз және өзен жағалап өмір сүрген қытайлар «翻» (төңкеру, аудару, аударылу деген ма-ғыналарды 

білдіреді) сөзін тіке айтуға қорқады және өзгелердің айтуына да тыйым салады. Осының салдары болу 

керек, Шаньдуң өлкесінің Чаңдао аралында тұратын қытай балықшылары «翻过来» (ау-на, аунат) деген 

сөзді «划过来» (есіп немесе жүзіп келу) деп, ал Гуаңдуң балықшылары «翻过来» деген сөзді «顺过来» 

(сәтімен келу) деп, Чаңдао аралында тұратын қытай балықшылары «帆布» (желкен) де-генді «篷布» 

(брезент) деп, ал Сучжоу жұмысшылары «抹布» (шүберек) деп «тергеп» айтады. Өйткені «аударылу» 

деген мағынаны білдіретін «翻» сөзін айтса, қайықпен балық аулап суда жүргенде қайық аударылып 

қалады деп қорқады. Ал «желкен» деген мағнаны білдіретін «帆布» сөзіндегі «帆» иероглифі «аударылу» 

дегенді білдіретін «翻» иероглифімен үндес болғандықтан, оны да тура айтуға тыйым салынған [2, 97].  

Қысқасын айтқанда, жер бетіндегі қай халықтардың мәдениетін салыстыра, салғастыра қарайтын 

болсақ та, өзара айырмашылықтармен бірге, өзіндік ұқсастықтарды да аңғаруға болады. Ал осы 
айырмашылықтар мен ұқсастықтарды айқын аңғарған адам былайғы жерде, мәдениет аралық қарым-

қатынас барысында нені айтуға болатынын, нені айтуға болмайтынын жақсы білетін болады, сөйтіп 

«табудағы» ортақтықтан қарым-қатынастағы ортақтыққа қол жеткізеді. Ал айырмашылық арқылы 
өзге мәдениеттің ерекшелігін ұғынып, қарым-қатынаста қателесуден сақтанатын болады.  

Қытай және қазақ тілдеріндегі тыйым сөздердің қолданылуындағы ортақ ерекшеліктер негізінен 

кейбір заттар мен құбылыстардың аттары, діни, психологиялық және физиологиялық ұғымдарды 

салыстырудан байқалады.  

2. Қытай және қазақ тілдеріндегі тыйым сөздердің қолданылуындағы ортақ ерекшеліктер. 

Жалпы прагматика – тілдердегі сөздердің қолданысын зерттейтіп ғылым. Ол сөйлеуші мен 

тыңдаушы тұрғысынан адамдардың пікірлесу-сөйлесу қарекетінің сан алуан әлеуметтік 
жағдайлардың теңгерімінде болатындығына назар аударады, белгілі бір ортадағы белгілі бір 

сөздердің қолданылуын зерделейді, контекстің сөздердегі ұғымға беретін әсеріне ерекше ден қояды, 

сол арқылы прагматикалық заңдылықтарды ашады. Оның үстіне прагматика негізінен адамдардың 

тілдесу-сөйлесу қарекетінің этикалық нормаларына мойынсұнады. Мәселен, атау-шақыру сөздері де 
барлық тілдердегі ежелден қалыптасқан өзіндік шақыру жүйесі мен қағидаларын басшылыққа алады. 

Қазақ және қытай тілдерінде, адамдар бір-біріне кездескенде негізінен қарсы жақтың аты-жөнін 

айтады. Сәлемдесуде де өзара, алмакезек амандасатын қағиданы ұстанады. 
Әлемдегі өзге де тілдер секілді, қытай тілінде де тыйым сөздердің өзіне тән ұзақ тарихы ғана емес, 

өзіндік мол қоры да бар. Сөз болып отырған екі тілдегі тыйым сөздерді бейнелеу тұрғысынан 

салыстырғанда мынадай ортақтықтарды байқауға болады:  
1. Өлім, ауыру-сырқауға байланысты тыйым сөздер: Қытайлар ежелден бері «опат болу, өлу, 

жерлеу, жеңілу, быт-шыт болу» деген секілді жаман іс-әрекеттердің атын айтуды мүлде ұнатпайды. 

Әсіресе, жаңа жылды қарсы алу сәтінде, келін түсіріп, қыз ұзатқанда, үй салып жатқанда немесе 

жолаушы жүргенде, қандай да бір жарыстарға қатысқанда т.б. өте бір маңызды, қуанышты сәттерде 
жоғарыдағы секілді «жаман сөздердің» кімнің болса да ауызынан шығып кетпеуінен барынша 

сақтанады. Есесіне сондай жақсылықтардың тұсында қақпаға, есік-терезеге «шаттық, ізгілік, сәттілік, 

байлық» деген секілді сөздерді жазып, іліп қояды. Бұл сөздер аталған жақсылықтарды шақырады деп 
сенеді. Қытай халқының бұл жағындағы тыйымдары болсын, ырым-салттары болсын қазақ халқының 

тыйымдарымен, ырым-салттарымен өте ұқсас екендігін аңғару қиын емес. Мәселен, қазақ халқы да 

«өлім, ауру, мола...» т.б. деген секілді «жаман сөздердің» барынша ауыздан шықпауына көңіл бөледі. 
Олардың орнына «қайтыс болу, денсаулығы болыңқырамау, қорым...» деген эвфемизмдерді 

қолданады. Сөйтіп, «жақсы сөз – жарым ырыс» деп, ылғи да жақсы сөз айтуға тырысады.  
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 2. Адамның дене мүшесіне қатысты тыйымдар: Жалпы адам баласының дене бітімі (мүгедектерді 

есепке алмағанда) бір-бірінен еш айырмашылығы жоқ бола тұра, дене мүшелеріне байланысты 
тыйымдар барлық халықта бар. Соның ішінде қазақ және қытай халықтары да адамның кеуде, бөксе 

тұсының аттарын, сондай-ақ жыныс мүшелерінің, диссимилация мүшелерінің аттарын және олардың 

қызметін ашық, нақтап айтпай, оны евфемизмдер арқылы білдіреді. Мәселен, 乳房, 排泄器官, 

生殖器官, 妇科病... деген евфемизмдер жоғарыдағыдай «анайы» естілетін дене мүшелерінің орнына 

қолданылады. Дегенмен қытай тілінің бұл саладағы тыйым талаптары қазақ тіліндегідей соншалықты 

қатаң сақталмайды. Қазақ тілінде барынша айналып өтуге тырысатын «放屁, 吃喝拉撒睡...» деген 

сөздерді қытайлар кәдімгі мәдени ортада да, ер-әйел аралас отырған бас қосуларда да аса қымсынбай-

ақ айта береді.  
3. Тәңірдің, құдайдың, өзге де әулие-әнбиелердің қасиетті ата-бабалардың атына қатысты 

тыйымдар: мейлі баяғының адамдары арасында болсын немесе қазіргі адамдардың ішінде болсын 

құдайға, аруаққа, қасиет-киеге аз ба, көп пе, бәрі бір иланатындар жоқ емес. Тарихта қытайларда діни 
сенім-нанымның түрі өте көп болғандықтан, солардан қалған тыйым сөздер де аз емес. Ең әуелі 

қытайлар құдайды, құдірет-киелерді, әулие-әнбиелер рухын ренжітуге тыйым салады. Сондықтан 

олар өздері сенетін құдайлары мен құрмет тұтатын құдірет-киелерін сөз жүзінде болса да елемей, 
құрметтемей отыра алмайды. Қытайлар отбасын, бала-шағаларының бақытты өмірі мен амандығын 

«есік пірі» (门神), «байлық пірі»(财神), «су пірі» (水神) қатарлы құдіретті перілер қорғайды деп 

сенеді. Осыған байланысты олар аталған перілердің суретін сатып әкеліп үйлерінің аулалары мен 
қабырғаларына, будханалардың аулалары мен қабырғаларына жапсырып қояды. Алайда суреттерді 

сатып әкелгенімен, «сатып әкелдік» деп айтпайды әрі өзгелердің де олай айтуына тыйым салады. 

Яғни «сатып әкелдік» десе, пірлер шамданады да, оларды қорғамай, жарылқамай қоюы мүмкін. 

Сондықтан «сатып әкелдік» (买来了) деген сөздің орнына, міндетті түрде «шақырып әкелдік» 

(请来了) деген сөзді қолданады. Бұл да қазақ халқының әулие-әнбиелердің басына барып мал сойып, 

құрбан шалғанда, тасаттық бергенде, кісі өлгенде молдаларға қатым-құран ақысы үшін беретін азды-

көпті ақшасын «молданың еңбек ақысы» демей, «құдай жолына» немесе «Құран» жолына дейтінін 

еске түсіреді. Сондай-ақ қазақ халқында ежелден төрт түлік малдың пірі болады деген ұғым бар, яғни 
қой атасы – Шопан ата, түйе атасы – Ойсыл қара, жылқы атасы – Қамбар ата, сыйыр атасы – Зеңгі 

баба. Егер осы төрт түліктің әлде біреуіне індет келсе немесе әлде біреуі дұрыс өсіп-өніп құтаймаса, 

сол түліктің піріне жалбарынады. Тіпті ерте кезде қазақ халқында, әсіресе қазақ байларында «жылқы, 

сыйыр, қой, түйе» деп, ол түліктердің атын тікелей атауға тыйым салған. Яғни олардың атын 
«Қампар ата тұқымынан бес үйір бар», «Зеңгі баба тұқымы құтаймай жүр», «Ойсыл қара тұқымын 

өсірсем бе деп жүрмін»... деген секілді евфемизмдермен атайтын. Тура осыған ұқсас жағдай тарихта 

қытай халқында да болған, бірақ олардікі біздегідей төрт түлік мал емес, тышқан, кірпі, ақ тышқан, 
түлкі, жылан қатарлы қайуанаттар еді. Ол замандарда бұлардың атын атауға қатаң тыйым салынған. 

Бұл жағдай әсіресе ежелгі қытайдағы театр труппаларының жұмысын бағалаудағы басты шарт болып 

есептелді. Егер театр артистерінен кімде-кім осы қайуанаттардың атын атап қойса қатаң жазаға 

тартылатын. Сондықтан қалыптасқан үрдіс бойынша олардың аттарын «灰八爷», «白五爷», 

«黄大爷», «大仙爷», «柳七爷» деген эвфемизмдермен ауыстырып айтатын [3, 107]. Бұдан өзге, 

бұрынғы өткен замандарда солтүстік-шығыс қытайдың Чаңбайшань тауы өңірін мекендейтін 

қытайлықтарда жолбарысқа құдай ретінде табыну дәстүрі болған. Ондағы жергілікті халықтың 

түсінігінде жолбарыс орман патшасы. Ол адамдарды жыртқыш аңдардан қорғайды, сөйтіп адам 
баласына бақытты өмір сыйлайды деген түсінік болған. Соған байланысты олар жолбарыстың атын 

баттыйтып айтуға тыйым салған. Осыдан барып «жолбарыс» деген сөздің орнына «тау серісі», «тау 

перісі» деген эвфемизмдер пайда болды.  

4. Адамды янаттауға қатысты тыйымдар: Адамзат өз тарихында алғашқы қауымдық қоғамнан 
бастап, кейінгі құлдық, феодалдық қоғамдардан өтіп, дами келе, өркениетті қоғамға аяқ басқаннан 

бастап, өндірістік және әлеуметтік қатынас барысында бір-бірін янаттамауды, бір-біріне тіл 

тигізбеуді, бір-бірінің намысына тиетін сөз айтпауды, мәдениетті сөйлеуді, сыпайы пікірлесуді талап 
ете бастады. Өйткені янат сөздер басқалардың (әсіресе тыңдаушы объектінің) ашу-ызасын келтіреді, 

намысын қоздырады, сөйтіп тараптардың өзара қақтығысына мұрындық болады. Бұндай янат сөздер 

қай халықта болмасын, көп жағдайда сүйкімсіз немесе жабайы қайуанаттардың атымен (ит, қаншық, 
сыйыр, шошқа, доңыз, есек т.с.с.) байланысты айтылады. Бұндай сөздерді естіген адамның бей-жай 

қалуы екіталай. Сондықтан болу керек, бір кездерде Англия Парламенті депутаттардың жиналыс 
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залында айтуға болмайтын сөздердің тізімдігін жасап, сол тізімге енген сөздерді Парламент 

отырысында қолданған депутатқа қатаң шара қолданатын заң қабылдаған болатын. Ондай сөздердің 
бастылары «cheeky, liar, prevaricating, fascist...» деген секілді янат сөздер еді [4, 125]. Қытайда заңмен 

тыйым салмағанмен, янат сөздерді айтуға әлеуметтік тыйым жоқ емес. Мысалы, 

他妈的(шешеңді...，该死的(өле қалғыр)，砍头的(басың кесілгір)，挨炮的(оқ тигір) деген 

қарғыстарға тыйым салынған. Сонымен бірге тыйым салынғанына қарамастан, солтүстік Қытай 

өңірінен мынадай янат сөздерді, мәдениеті төмен, тәрбиесі нашар адамдардың бір-біріне бей-берекет, 

қалай болса солай айтып жүргенін естіген шетелдіктер оларды әшейін қолдана беруге болатын сөздер 

екен деп қалуы ғажап емес. Мысалы, 混蛋，懒蛋，笨蛋，捣蛋，捣蛋鬼，王八蛋 деген сөздер 

қоғамдық ортада болсын немесе адамдардың бір-біріне, өзара болсын айтуға тыйым салынғанымен, 

қарапайым еңбек адамдары арасында, мәдениеті мен сауаты төмен адамдардың ішінде теңтұстар, 
құрбы-құрдастар, жақын достар бір-біріне айта береді. Бұндай жағдай біздің қазақ халқында да бар. 

Мәселен, мәдениетті, тәрбиелі ортада айтуға тыйым салынған боқтық сөздерді былайғы қарапайым 

адамдар шетінен сыдыртып айта береді. Мәселен, «шешеңді..., әкеңнің аузын..., қызыңды..., оңбаған, 
салдақы, албасты, ит неме, бұзық, жер жастанғыр, өле қалғыр, сұмырай, суайт, алдамкөс ...» т.с.с. 

бәдік сөздерді олар бір-біріне айтқанда, маңайындағы елдің де еститінін ескермейді. Егер қытайдың 

да жоғарыдағыдай тыйым салынған янат, бәдік сөздерін сол елге барғанда қолданып қалсаңыз, 
бәлендей бірдеңе бүлініп кетпеуі де мүмкін, алайда әрісі туған халқыңыздың ар-намысы мен 

өркениетіне, берісі өзіңіздің тәрбиеңіз бен мәдениетіңізге нұқсан келтіріп алуыңыз бек мүмкін.  

3. Қытай және қазақ тілдеріндегі тыйым сөздердің қолданылуындағы өзгешеліктер. 

Қазақ және қытай халықтарының діни сенім-нанымы, дәстүрлі мәдениеті тым алыс (көшпелі және 
отырықшы) жатқандықтан, олардың дүниетанымы мен эстетикалық талғамының ұқсамауы заңды да. 

Бұл айырмашылық өз кезегінде мәдениет аралық қарым-қатынастағы азды-көпті болса да өзіндік 

түсініспеушілікке алып келмей қоймайды. Ондай түсініспеушілікті болғызбау үшін, екі халықтың 
тіліндегі тыйым сөздердің ерекшеліктеріне, әсіресе өзгешелігіне көбірек назар аударуға тура келеді.  

1. Бізде кейбір ашық, баттыйтып айтылмайтын, тек сол ойды өзгеше бір эвфемизмдер арқылы 

білдіретін сөздер қытайларда тыйым сөзге жатпайды. Мәселен, қазақ халқы өзінің және біреудің 
баласын «не деген семіз...», «керемет сұлу екен», «сұмдық зерек екен...», «кішкентай болып алып, өзі 

не деген бәле...» т.б. деп мақтау айтпайды. Оның орнына «томпақ екен немесе толықтау екен...», 

«әдемі бала екен...», «ақылды екен...», «сергек екен...» деген секілді евфемизмдерді қолданады. Ал 

қытайлар болса, «那么胖», «太漂亮了», «很聪明», «这小子, 那么厉害» ... деп айта береді. Бұның 

себебі екі халықтағы сөз магиясына деген сенімнің ұқсамайтындығынан. Яғни біз қатты мақтаса, тым 

таң қалса «тіл, көз» тиеді деп ырымдайтын болсақ, қытайларда бұндай ұғым болмауы мүмкін, болған 
күннің өзінде, басқа жағдайда кездесуі мүмкін.  

2. Сан-цифрға қатысты тыйымдар. Қазақ халқында қасиетті сандар деген ұғым бар, мәселен, 7, 9, 

12, 40 деген секілді. Ал бірақ «жаман сан» жоқ. Ішінара тақ сандардан гөрі жұп сандарды қадірлеу 

байқалғанымен, оның өзі мүлде тыйым салынған сандар емес. Ал қытай халқы ежелден бері «4» де-
ген цифрдан барынша қашып, мүлде аудақ жүруді қалайды. Тіпті қазіргі салынып жатқан кейбір 

таңдаулы, жайлы үйлерде «№4» немесе «№44» пәтер жоқ. Ал жалпы ондай үйлердегі пәтерлер қым-

бат болғанымен, төртінші қабаттың бағасы барынша арзан болады. Ұялы телефон нөмірінде де, ма-
шина нөмірінде де «4» деген цифр араласқан болса, оларға қатысты компаниялар тарапынан түрлі 

жеңілдіктер жасалады. Ілгеріректе «4» жасқа толған балаларын да «4 жаста» демей, «5-ке таяп 

қалды» деп айту дәстүрі болған. Ал той-томалақ, үлкен қуаныш үстінде, жаңа жылды қарсы алу 

кешінде «төрт» деген сөз мүлде айтылмайды. Бұның себебі қытай тіліндегі «төрт» (四) деген сөздің 

«өлім» дегенді білдіретін «死» деген сөзбен үндестігінде жатыр. Есесіне қытайлар «8» деген цифрды 

өте қастерлейді. Құрамында «8» саны бар нөмірлер (пәтер, телефон, машина нөмірлері) біршама 

қымбат бағаға саудаланады. Оның себебі Оңтүстік қытай диалектісінде сөйлейтіндер «8» санын (八) 

«ba» деп емес, «fa» деп дыбыстайды. Бұлай дыбыстау «баю» деген ұғымды білдіретін «发» иерогли-

фінің дыбысталуымен (fa) ұқсас. Демек, қытайлардың ұғымында күнде-күнде, сағат сайын байлықты 

шақыратын осы сөз айтыла берсе, ол күндердің күнінде сөзсіз мол байлық алып келеді деп сенеді.  
Қытай және қазақ тілдеріндегі тыйым сөздергі, егер жінтіктеп ішкерілей зерттейтін болсақ, ол әри-

не үлкен бір монографиялық еңбекке жүк болары даусыз. Ол әрине, болашақтың еншісіндегі шаруа.  

Қысқасы, тыйым сөздерді зерттеу барысында, біз кез-келген тілдегі осынау «табу» дейтін 
құбылыстың жалпы бұрынды-соңды адамдардың тілдік қарым-қатынасында ерекше маңызды рөл 
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атқаратындығын айқын аңғарамыз. Себебі табу сол халықтың тіліне ғана емес, тіпті мәдениетінің 

барлық саласына тамырын терең жіберген этнолингвистикалық құбылыс. Осы тұрғыдан келгенде біз 
ағылшын тіліндегі эвфемизмдерді ішкерілей қарастырып жүрген ғалым, профессор                                         

М.Ш. Жұмағұлованың «дәуір ағымына сай зат, нәрсе, әрекет атауларын тура номинациямен, яғни 

сөйлеуші үшін де, тыңдаушы үшін де әбестеу көрінетін мазмұны төмен, стильдік реңкі бәсең сөздің 

табулық формаларын қолданудың жиілеу бастауы аталмыш тақырыптың маңыздылығын тіпті де 
жоққа шығара алмайды» [5, 37] деген пікірімен толықтай келісеміз. Өйткені тыйым және эвфемизм 

дәстүрінің өн бойында сол халықтың ұзына тарих бойындағы әлеуметтік, мәдени, діни, 

психологиялық факторлары жинақталған. Сондықтан қытай және қазақ халқының тілдеріндегі 
табулардан шамалы ұқсастықтармен қоса, жоғарыдағыдай көрнекті айырмашылықтардың болуы 

заңды да. Осы тұрғыдан келгенде, қытай-қазақ тілдеріндегі тыйым сөздерді салғастыра зерттеу – 

лингвистикалық зерттеулер мен лингвомәдени саланың дамуына кең өріс ашып берумен бірге, қытай 
тіліндегі сөздерді дұрыс қолданып, мәдениет аралық қарым-қатынасты ақаусыз жандандыруға, 

сондай-ақ қытай тілін оқыту үдерісінің сапасын арттыруға да игі ықпал етеді.  

  
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 Ахметов Ә. Түркі өркениеті // Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер. – Алматы: Арыс, 2009. – 334 б.  

2 康家龙. 语言的艺术. 北京: 海湖出版社, 2003. – 302页.  

3 彭增安. 语用修辞文化. 上海:学林出版社. – 1998. – 154页. 

4 王文仲. 人类文明的发展. 南京: 文艺出版社. – 2007. 

5 Жұмағұлова М.Ш. Қазіргі ағылшын тіліндегі эвфемистік субституттар туралы // Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология ғылымдары» сериясы. – №3 (49). – 2014. – Б.35-39. 

 

А.Абиденкызы1 
1Синьзцяньский университет,  

г. Урумчи, КНР 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАБУИРОВАННЫХ СЛОВ  

В КАЗАХСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Резюме 
В данной статье рассматривается сопоставительный анализ этно-культурных особенностей слов табу в 

казахском и китайском языках. С древних времен в каждом языке слова табу являются особенным явлением 

культуры, которые регулируют межличностные и социальные отношения в том или ином обществе. Известно, 

что очевидные различия культур казахского и китайского народов служат своеобразной основой особенности 

табуированных слов в данных языках. Межкультурная коммуникация (跨文化交际- cross-cultural communi-

cation) является неотъемлемой частью взаимоотношений в настоящее время. Следовательно, освоение такого 

культурного пласта как слова табу способствует расширению рамок общения в межкультурной коммуникации. 

Слова табу в китайском и казахском языках употребляются и в повседневной жизни и в разных общественных 

сферах общения, поэтому данная единица играет важную роль во взаимоотношении двух языков.  

Учитывая вышесказанное, данная статья написана на актуальную тему и отражает сопоставительный анализ 

этно-культурных особенностей слов табу в китайском и казахском языках.  

Ключевые слова: казахский язык, китайский язык, табуированные слова (слова табу), эвфемизмы, 

межкультурная коммуникация, этно-культурный анализ 
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ETHNO-CULTURAL FEATURES OF TABULATED WORDS 

IN CHINESE AND KAZAKH LANGUAGES 
 

Summary 
In this article, author considered a comparative analysis of ethno-cultural features of the taboo words in Kazakh and 

Chinese languages. Since ancient times in every language the taboo words are a special phenomenon of culture that 

regulate interpersonal and social relations in a particular society. It is known that the obvious differences in the cultures 

of the Kazakh and Chinese peoples serve as a kind of basis for the feature of taboo words in these languages. Cross-
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cultural communication (跨文化交际 -) is an integral part of the relationship at the present time. Consequently, the 

development of such a cultural layer as a taboo words helps to expand the scope of communication in intercultural 

communication. The taboo words in Chinese and Kazakh languages are used both in everyday life and in various social 

spheres of communication, therefore this unit plays an important role in the relationship between the two languages.  

Considering the foregoing, this article is written on an actual topic and reflects a comparative analysis of the ethno-

cultural features of the words taboo in Chinese and Kazakh languages. 

Keywords: Kazakh language, Chinese language, taboo words, euphemisms, intercultural communication, ethno-

cultural analysis 
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ШЫҒЫС СЕПТІКТІ ЖАНАМА ТОЛЫҚТАУЫШТАР 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада сөйлем мүшелері, соның ішінде шығыс септігіне қатысты жанама толықтауыштар туралы ілім 

сөйлемнің синтаксистік құрылысы жөніндегі ілімнің құрамдас маңызды бөлігі болып табылатыны жөнінде сөз 

болмақ. Қазіргі әдеби тіліміздегі сөйлем мүшелерінің қай-қайсылары болса да, сонау ерте заманнан келе жатқан 

көне категориялар. ХV ғасырдан бергі кезеңдегі жазба ескерткіштерде сөйлемнің қазірде бар тұрлаусыз 

мүшелерінің барлық түрлері кездеседі. Негізінен алғанда, ол мүшелердің тұлғалық белгілерінде де, басқа 

мүшелермен байланысу тәсілдерінде де айтарлықтай үлкен өзгерістер байқалмайды. Сөйлем мүшелерінің 

негізгі белгілері, жасалуы, тыныс белгілері туралы стиль ғылыми ой-пікірлер бірінші кезеңде жан-жақты 

берілген. Бұл кезеңдегі зерттеулерде сөйлем мүшелерінің жасалуы жайлы тыңғылықты пікірлер, әсіресе 

А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов тыңғылықты пікірлер айтып, ал 1940-1949 жылдары жарық көрген еңбектерде 

сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерінің екі түрлі – толықтауыш пен анықтауыш бір-бірінен ажыратылып 

қарастырылды. Шығыс септікті сөздер жанама толықтауыштармен бір комплексте қарастырғанда олардың 

мағыналарына сүйене отырып, оның жалпы комплекстік әсерін анықталатыны берілген. 
Түйін сөздер: толықтауыштар, шыңыс септік, пысықтауыш, тура толықтауыш, табыс септігі, тұрлаусыз 

мүшелер, септік жалғау, көмектес септік, ұқсас 
 
Ел Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның болашағы – қоғамның идеялық бірлігінде» атты 

еңбегінде халықтар арасындағы бірлікті нығайту, отансүйгіштікке тәрбиелеу, тіл мәдениетін орнық-
тыру мәселелеріне тоқталып: «Біздің тағы бір аса маңызды идеологиялық міндетіміз – Қазақстандық 

Отансүйгіштікке тәрбиелеу, әрбір азаматтың өзін-өзі айқын билеуін қалыптастыру», – делінген [1, 1].  

Шығыс септегіндегі жанама толықтауыштар, көбінесе, заттың неден, қандай материалдан 
істелгенін, қимыл процесінің мекендік арнасын заттың орнын, бір заттан екінші заттың 

баяндауыштық сапасының артық-кемдігін білдіреді (М.Балақаев). Сондай-ақ, іс-әрекеттің объектіге 

араласу, шектесуін, заттың арнасын білдіреді (О.Күлкенова). Іс-әрекеттің шығу объектісін, тегі, тобы 

ретінде көрінетін объектісін, салыстыру объектісін, іс-қимылдың әрекетіне түсетін бөлшектік 
объектіні, іс-қимылдың басталған мекенін, мезгілін білдіреді (Р.С. Әміров). 

Шығыс септік тұлғасындағы жанама толықтауыш сөздер мен пысықтауыштардың шектесетін 

жерлері – екеуінің де іс-әрекет, қимылға қатыстылығы. Бірі іс-қимылдың мекендік, мезгілдік басталу 
арнасын, шығуын, оның немен жүзеге асқанын көрсетсе, енді бірі іс-әрекеттің қай жерде, қашан, 

қалай болғандығын көрсетеді.  

Толықтауыш пен пысықтауышты бір-бірінен ажыратуда бұл жерде де сөздердің тектік мәні, 
семантикасы негізге алынады. Шығыс септік жалғауының негізгі мағыналары – істің, әрекеттің 

шығар көзін, іс-әрекеттің таралған, ажыраған объектісін біліреді. Шығыс жалғауының осы басты 

мағыналық ерекшелігі сонау ескі дәуірден қалыптасқан қолданылу жүйесі болып табылады. Қазіргі 

кезде тілімізде шығыс септік тұлғасы ретінде -дан, -ден, -тан, -тен, -нан, -нен қосымшалары 
қолданылып жүр. Түркі тілдерінің өте ескі кезеңдерінде шығыс мәнін беретін арнаулы қосымша 

болады ма дейтін мәселеде бірсыпыра зерттеушілер шығыс септік қызметін Күлтегін мен Тоныкөк 

ескерткіштері тілінде жатыс жалғауы атқарғанын, шығыс септіктің арнаулы тұлғасы өте сирек 
ұшырайтынын айтады. Осыған байланысты М.Томанов мынадай мысалдар келтіреді: 

Өңден қағанғару сү йорыдым (Т). “Оң жақтан хандыққа қарай әскер аттанды”. Иарақлығ қантан 
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келіп йаңа елтді? “Жарақтылар қайдан келіп тозғындатты?” 

Осындағы “өңден” сөзі шығыс тұлғалы екендігі, мекендік мәнде қолданылғандығы айқын. Шығыс 
септік жалғауының этимологиясы да зерттеушілер назарынан тыс қалмаған. Олардың кейбіреулері 

шығыс септік жалғауының алғашқы бөлігі жатыс септігінің жалғауы деп қарайды.                                    

Б.А. Серебрянников соңғы –н элементі құралдық мәнді емес белгілі бір орыннан басқа жаққа 

жұмсалған қимылдың бағытын, білдіретін қосымша деп есептейді. Қазіргі шығыс септігінің 
мағынасын ескере отырып, М. Томанов ғалымның бұл пікірінің шындыққа жанасатындығын айтады. 

Сөйтіп -дан құрамы тарихи тұрғыдан былайша түсіндіреді «-да істің статикалық (қозғалыссыз) 

мекенін білдіреді де, -н істің бағытын білдіреді. Осы ізбен таман, дейін, шейін, кейін сөздері 
құрамындағы –н-ді де бір кезгі сондай қосымша деп қарау керек» [2, 163].  

Тіл тарихына арналған еңбектерде шығыс септігінің мынадай мағыналары бары көрсетіледі: 

- Әрекеттің себебін білдіреді. Мысалы: Ер ышдаын қорқуды. “Ер істен қорықты”. 
-  Іс-әрекеттің болатын, болған уақытын білдіреді. Мысалы: Соң расында таш білен ташлап өр 

дүрдүрлер. 

-  Кейде шығыс жалғаулы сөздер – іс-әрекеттің пассив субъектісін де білдіреді. Мысалы: Бурун 

айтылы пайғамбардан.  
-  Заттың, әрекеттің сараланғанын, салыстырмалы сынын да білдіреді. 

Мысалы: Барчадан күчлу, барчадан татлы.  

- Заттың тегін, негізін білдіру үшін де қолданылады. Бұл әсіресе фольклорлық шығармаларда жиі 
кездеседі. Шығыс септігінің бұл мәні соңғы кездерде ғана қалыптасқандығы туралы да айтылады. 

Сондай-ақ көне ескерткіштердің тілінде шығыс септігі табыс және жатыс септіктерінің орнына 

қолданылған. Әсіресе шығыс септігінің жатыс септігімен мәндес жұмсалуы өте актив болған. Бұл 
мәндестік, сірә, осы екі жалғаудың генезистік бірлігіне байланысты болса керек. «Қазіргі тілімізде де 

кейде жатыс пен шығыс жалғауларының арасында айқын семантикалық жік байқала бермейтінін, 

соның өзі бір кездегі формалық ұяластықтың салдары болса керек» дейді М.Томанов [2, 165]. 

Шындығында да, жатыс септігі мен шығыс септігі арасындағы осындай ұқсастықтардың 
нәтижесінде болса керек, олардың мағыналарын бір-бірінен ажыратуда көптеген қиыншылықтарға 

кездесіп жатамыз. Себебі жатыс септігі өзінің табиғатында аты айтып тұрғандай мекендік, орын 

мәнінде жұмсалып, көп жағдайда пысықтауыш қызметінде келеді. Шығыс септігі де пысықтауыштың 
қызметінде келеді. Жанама толықтауыш болған кезде шығыс септікті сөз кімнен? неден? немесе 

кімдерден? нелерден? деген сұрақтарға жауап беріп, іс-әрекеттің объектілік қырын толықтырып 

тұрады. Әйтсе де, шығыс септігі негізінен мекенді білдіреді. С.Аманжоловтың пікірінше оның түбірі 

жатыс септігімен бір. Ол сөздің мағынасына қарай “қашан?”, “қашаннан?” деген сұрауларға жауап 
береді; қалай, қайтіп... сұрауларына да жауап береді. Сондықтан мұның мағынасы көп дейді.                                  

П.М. Мелиоранский шығыс септіктің мынадай жағдайларда қолданылатынын көрсетеді:  

- бір затқа қатысты әрекеттің қай қырынан болып жатқанын көрсетеді: алаштан асқан батыр, 
көктен түсіп келген тұлпар; 

- іс-әрекеттің басталу қайнар көзін білдіреді: Петербургтан шыққаныма үш ай болды.  

- етістіктің басқару қабілеті осы септік арқылы жүзеге асады: айырылу, құтылу, сақтау, болу, құр 
қалу, құтқару етістіктерімен. Мысалы: Ата-шешесінен айырған. Қалмақ халқынан бірнеше жүз 

отбасы бөлінді. Сені құдай сақтасын аурудан! 

- (іс-әрекеттің) қашу, жасырыну, ұялу, қорқу, жиіркену, сескену секілді етістіктермен келетін 

деректі, дерексіз сөздер шығыс септігінде келеді: одан қаштым, аюдан қорыққан орманға бармас т.б. 
- алу, тартып алу, сатып алу, сұрау секілді адамға қатысты етістіктермен келетін жанды зат 

есімдер шығыс септіктен жасалады: досыңнан сұра т.б. 

- бүтіннің бір бөлшегі болса, бүтінге шығыс септігі жалғанады: Балықтан ас пісіріп қойғыздым. 
- бір нәрсенің неден жасалған материалы шығыс септігінде тұрады: тастан қалады т.б.  

- белгілі бір затпен байланысқа немесе қатынасқа түсетін затты білдіреді: Жағасынан ұстап алып 

ұрды жерге.  
Ғалым соңғысының өз ішінде 5 түрі бар екенін айтады [Мелиоранский].  

Қазіргі қазақ тіл білімінде шығыс септігінің мынадай мағыналары белгілі: 

1. Орынды, мекенді, маңайды көрсетеді. Мысалы: Самолеттен түскен Дәулет пен Масақбайды 

күтушілер, әсіресе, Сырбай тани алмай қала жаздады (С.М.). 
2. Қорқатын я қорықпайтын объект затты көрсетеді, сол затқа шығыс жалғауы жалғанады. 

Мысалы: - Уа, кет, жоғал! Құдайдың көрін көріп болған Қодар Құнанбайдың көрінен қорқар деп пе 
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ең? Жоғал әрман! – деп, айдап жіберген (М.Ә.).  

3. Заттың неден істелгенін, тегін көрсетеді. Мысалы: Түлеген бұғының терісінен істелген ішікті 
жамылып, пеш жағындағы ағаш текшенің үстінде шал жатыр (М.Сибиряк). 

4. Заттың, адамның белгісін көрсетеді. Мысалы: Қызын қабағынан танитын анасы оның ойын 

білген жоқ (Ғ.М.). 

5. Бөлшектелетін бүтінді көрсетеді. Мысалы: Бір бақаннан бір қазық шығара алмады (Ғ.Мұст.). 
6. Жай-күйді білдіреді. Мысалы: Қарт науқасынан айықты (Ғ.С.). 

7. Қимылдың қарқынын, барысын көрсетеді. Мысалы: Сақай ал деп озғаннан озуда. 

8. Істің мезгілін, шағын көрсетеді: Мысалы: Ахмет жасынан ұсталықпен кеткен адам (Ғ.Мұст.). 
9. Қимылдың сипатын көрсетеді. Мысалы: Дәулет үндеместен жүгіре берді (С.М.). 

10. Істің тездігін көрсетеді. Мысалы: Дулат Абайға салғаннан ұнады (М.Ә.). 

11. Істің, заттың мөлшерін көрсетеді. Мысалы: Осы қыста қой өлтірмей аман шығарып, қозыны 
жүз қойға жүз он бестен беріспек (М.Ә.). 

12. Бағытты, ниетті көрсетеді. Не керісінше. Мысалы: Айтқанынан қайтпайтын Жақып 

ұсынысын қайтып алды (Ғ.М.). 

13. Салыстыру мәнін білдіреді. Мысалы: Өлімнен ұят күшті (Мақал). 
14. Істің себебін көрсетеді. Мысалы: Ол тым қауырт жұмыспен жүргендіктен аялдамады (М.Ә.). 

15. Істің, заттың істелу тәртібін білдіреді. Мысалы: Үштен, төрттен, бес-алтыдан шоғырланған 

ел кісілері, қала халқы (М.Ә.). 
16. Әдетті, дағдыны білдіреді. Мысалы: Көргеннен, білгеннен аспау, барды қанағат қылу, жоқты 

іздемеу – ой мешеулігі (Ғ.М.). 

17. Қимыл объектісін білдіреді. Мысалы: Қарын тасқа түнгі жортуылдан таң ата кеп жатқан 
түлкі дәл үстінен түспесе, қаша да қоймайды (М.Ә.). 

18. Адамның қабілетін білдіреді. Мысалы: Олардың жұмыс істеуге жағдайы бар, әрі жұмыс 

істеу қолдарынан келеді (Ә.Ә.).  

Шығыс септік тұлғасында берілген сөздердің барлығы да жанама толықтауыш қызметінде 
келмеген. Мұндағы жанама толықтауыштардың орынды, мекенді, маңайды көрсететіндігі күмән 

тудырады. Алайда 1-мысалдағы “самолетпен” сөзіне қайдан? деген сұрақ қоя алмаймыз. Бұл жерде 

мекендік мәнді білдіретін зат есімдер мен заттық мәндегі зат есімдердің мағыналық ерекшеліктерін 
ажыратып алу керек. Мекендік мәндегі “көк” (көктен түсу), “үй” (тұратын мекен-жай мәнінде), жер 

(жерден шығу), аудан, облыс, Алматыдан т.б.зат есімдер мен мекен үстеулер қайдан? деген сұраққа 

жауап беріп, сөйлемде мекен пысықтауыштың қызметін атқарып тұрады. Ал “машина”, “самолет”, 

“ат”, “поездан”, “арбадан” деген зат есімдер неден? сұрағына жауап беріп, жанама толықтауыш 
болады. Себебі бұл сөздердің мекендік емес, құрал, заттық мәні басым. Сол себепті аттан – қайдан? – 

түсті, арбадан қайдан?, есектен – қайдан? түсті деп айта алмаймыз. Жанама толықтауыштың шығыс 

септік тұлғасында келіп, қорқатын я қорықпайтын объектіні көрсетуі “қорқу” етістігімен, я болмаса 
осы сөздің “төбе шашы тік тұрды”, “зәресі зәр түбіне жетті” деген сияқты синонимдік түрлерімен 

тікелей байланысты болса керек. Бұл жерде оны -дықтан, -діктен себеп пысықтауыш жасайтын 

қосымшалармен шатыстырмау керек. 
Қазақ тілінде, сондай-ақ, шығыс септікті толықтауыштық қатынаста келген етістікті сөз 

тіркестерінің ішкі мағыналық парадигмасы мынадай модельдер арқылы көрсетіледі: 

1. Заттың жасалған тегін көрсетеді – бетоннан жасалған – S/6 + V т.б. 

2. Орынды, мекенді, маңайды көрсетеді – самолеттен түскен – S/6 + V т.б. 
3. Заттың, адамның белгісін көрсетеді – даусынан таныды – S//6 + V т.б. 

4. Бөлшектенетін бүтінді көрсетеді – жүзден жиырма бес – Num/6 +Num/А.с./ т.б. 

5. Жай-күйді білдіреді – дерттен жазылған – S/6 + V/ес/т.б. 
6. Салыстырылатын затты көрсетеді – ойынан ісі шапшаң – S/тәу/6 + S/тәуІІІ6/ + Adj т.б. 

7. Адамның қабілетін білдіреді – қолынан келеді – S/тәуІІІ/6 + V т.б. 

Шығыс септік парадигмасының ішкі мағыналық мүмкіншілігін осымен бітті дей алмаймыз. Бір 
модель бір ғана емес, бірнеше мәнді білдіре алады. Осыған байланысты жанама толықтауыштардың 

мағыналарының да ішкі түрлері ажыратыла түседі.  
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ИСХОДНЫЙ ПАДЕЖ КОСВЕННОГО ДОПОЛНЕНИЯ 
 

Резюме 
В данной статье раскрываются члены предложения, которые являются синтаксическим строем членов 

предложения, косвенных дополнений в отношении союзов. В современном литературном казахском языке 

любой член предложения – это категория, дошедшая к нам с древних времен. В письменных памятниках XV 

века мы наблюдаем виды всех членов предложения, используемых в настоящее время. В основном, личностные 

обозначения категорий того времени и современных членов предложений, методы их связи с другими членами 

не подверглись особым изменениям. В исследованиях того периода относительно образования членов 

предложения особенно можно отметить взгляды А.Байтурсынова, К.Жубанова, а в 1940-1949 годах в научных 

трудах члены предложения рассматривались в рамках различия дополнения и обстоятельства. Опираясь на 

значение совместного использования исходного падежа с косвенными дополнениями, определяется их 

комплексное влияние. 

Ключевые слова: дополнение, исходный падеж, обстоятельство, косвенное дополнение, прямое 
дополнение, винительный падеж, второстепенные члены, падежное окончание, предложный падеж 
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THE INITIAL CASE OF AN INDIRECT COMPLEMENT 

 
Summary 

This article discloses the members of the proposal, which are the syntactic structure of the members of the proposal, 

the indirect additions to the unions. In the modern literary Kazakh language, any member of the proposal is a category 

that has come down to us from ancient times. In the written monuments of the 15th century, we observe the types of all 
members of the proposal currently used. In general, the personal designations of the categories of the time and the 

current members of the proposals, the methods of their connection with other members, have not undergone any special 

changes. In the studies of that period concerning the formation of the members of the proposal, one can especially note 

the views of A.Baitrursynov, K.Zhubanov, and in 1940-1949 in the scientific works the members of the proposal were 

considered within the framework of the difference in addition and circumstance. Relying on the importance of sharing 

the initial case with indirect additions, their complex influence is determined.  

Keywords: complement, initial case, circumstance, indirect addition, direct complement, accusative case, secondary 

terms, case ending, prepositional case 
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ГЛАГОЛОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

МИРА У ЧЕЛОВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ) 
 

Аннотация 

Одной изактивно развивающихся отраслей современной антропоцентрической научной парадигмы является 

когнитивная парадигма, перспективность которой заключается в изучении языка с позиций человека с учетом 
всех всех его особенностей: интеллектуальных, физических, психологических, возрастных, этнических и др.             

В связи с этим, объектом настоящей статьи являются глаголы зрительного восприятия в русском и казахском 

языках, а предметом – выявление степени соотнесенности систем физического и ментального восприятий у 

человека. Целью данной статьи является выявление степени соотнесенности систем физического и ментального 

восприятий у носителей разноструктурных языков. В статье использованы такие методы, как описательный, 

сопоставительный и интерпретационный. Теоретико-методологическую базу статьи составляют труды ведущих 

зарубежных и отечественных лингвистов в области семантики. Источником извлечения фактического 

материала являются словари различной типологии русского и казахского языков. 

Ключевые слова: глаголы зрительного восприятия, когнитивный подход, русский язык, казахский язык, 
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физическое и ментальное восприятие, взаимосвязь, паремия 

Антропоцентрическая научная парадигма в лингвистике выдвинула на первый план язык человека, 

соответственно все языковые явления объясняются с позиции человека. Особую ценность 
приобретает информация, полученная из анализа речевых проявлений, прежде всего информация об 

их содержательной стороне. Это помогает понять человека, его лингвистическую природу, которая 

варьируется в национально специфичных языковых репрезентациях, поскольку организация мира 
семантики во многом носит идиоэтнический характер. По этому в лингвистической литературе 

читаем; «три разных плана существования самого человека – общий, биологический, во-первых, 

социальный и более конкретный, во-вторых, и личностный, индивидуальный, самый конкретный, в 

третьих» [1, 16], которые требуют учета при проведении лингвистического исследования с учетом 
человеческого фактора. Учет этого фактора способствует реконструкции образа человека и через 

него и с его помощью «наивную» (языковую картину мира, описать основные системы, из которых 

складывается человек [2, 348]. Не подлежит сомнению факт взаимодействия этих систем и 
составляющих их компонентов друг с другом. Так, на это обстоятельство указывает тесная связь 

системы восприятия физического мира у человека с ментальной системой. Исследователи 

предполагают основанность этой связи настолько на их сходстве, сколько на прямых, 
равноположенных и смежных отношениях. 

Как отмечают Мусатаева М.Ш. и Екшембеева Л.В., «онтология речевой коммуникации имеет ряд 

аспектов, включающий личностный, пресуппозиционный и культурный аспекты: первый аспект 

координирует знаковым образом свойства и ресурсы языковых личностей коммуникантов, второй 
осуществляет знаковую координацию свойств и ресурсов пресуппозиций языковых личностей 

коммуникантов, а третий осуществляет знаковую координацию свойств и ресурсов культур 

коммуникантов» [3, 246]. 
Одной изактивно развивающихся отраслей современной антропоцентрической научной 

парадигмы является когнитивная парадигма, перспективность которой заключается в изучении языка 

с позиций человека с учетом всех всех его особенностей: интеллектуальных, физических, 

психологических, возрастных, этнических и др. Это обстоятельство актуализирует анализ различных 
лексико-семантических групп той или иной части речи в когнитивном аспекте. 

В связи с этим, объектом настоящей статьи являются глаголы зрительного восприятия в русском 

и казахском языках, а предметом – выявление степени соотнесенности систем физического и 
ментального восприятий у человека.  

Целью данной статьи является выявление сходства и различия степени соотнесенности систем 

физического и ментального восприятий у носителей разноструктурных языков.  
В статье использованы такие методы, как описательный, сопоставительный иинтерпретационный.  

Теоретико-методологическую базу статьи составляют труды ведущих зарубежных и 

отечественных лингвистов в области семантики.  

Источником извлечения фактического материала являются словари различной типологии 
русского и казахского языков. 

Процесс восприятия отличается от ощущения целостностью, поскольку при этом человек 

воспринимает целостный и вполне определенный образ, связывая увиденное со своим опытом, 
знаниями о мире. Восприятие обладает такими свойствами, как константность, заключающейся в 

относительном постоянстве образа воспринимаемого объекта, и структурность, благодаря чему тот 

или иной предмет каждый раз узнаваем нами. Поскольку значение процессуального признака 
присуще категории глагола, поэтому в данной работе для анализа взяты единицы именно этой части 

речи. Как известно, Л.М. Васильев в своей работе «Семантика русского глагола» подразделяет 

глаголы зрительного восприятия на целенаправленные (смотреть) и нецеленаправленные (видеть), 

активные и пассивные, результативные и нерезультативные глаголы, а также их отрицательные и 
каузативные корреляты [4].  

То, что зрительное восприятие является когнитивным процессом, подтверждается следующим 

высказыванием И.Ю. Колесова: «… это прежде всего сенсорный процесс, это формирование 
изображения, его острота, ясность, ясность того, что видимо глазу, а зрительное восприятие является 

когнитивным процессом, способностью осмыслить то, что видит глаз [5, 11]. 

Мониторинг научных трудов, посвященных изучению лингвистической природы глаголов 

зрительного восприятия, позволяет выделить различные направления, в которых проводились эти 
исследования. При структурализме – лексико-семантический, словообразовательный, формально-
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синтаксический, функционально-семантический и стилистический. При антропоцентрической 

научной парадигме наиболее актуальными становятся исследования в лингвоконцептуальных, 
лингвокогнитивных, психолингвистических, этнопсихолингвистических, лингвокультурологических, 

этнолингвистических и сопоставительных аспектах.  

В теоретических исследованиях по психологии и когнитологии зрение и зрительное восприятие 

разграничиваются как сенсорный и когнитивный процессы. Это обстоятельство актуализирует 
изучение актуализации восприятия в языке: зрение – это формирование изображения, его острота, 

ясность того, что видимо глазу, а зрительное восприятие является способностью осмысливать то, что 

видит глаз. В результате восприятие включает ряд таких способностей, как получение зрительной 
информации, обработка полученной информации и её осмысление. Этим проблемам посвящены 

работы У.Найссера, Р.Арнхейма, Ч.А. Измайлова, В.А. Звегинцева, Д.Марра, В.П. Зинченко, М.К. 

Мамардашвили и др. Следовательно, восприятие можно рассматривать как часть когниции, 
поскольку оно неотделимо от концептуального содержания сознания.  

Систематизация этих лингвистических исследований позволяет выявить следующий круг проблем:  

 анализ номинативных единиц в различных аспектах (лексический, грамматический и др.) со 

значением зрительных процессов на материале сопоставления как разноструктурных, так и близко-
родственных языков представлен в трудах К.Альм-Арвиуса, Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, 

К.Бейкера, А.Виберг, Н.Гисборна, Е.В. Ильчука, Д.Каплана, Е.С. Кубряковой, Г.И. Кустовой, 

Е.Масловой, Е.В. Падучевой, Э.Суитсера, Г.В. Степановой, А.Усонене, Т.Д. Шабановой,                      
Н.Ю. Шведовой и др. 

 семантический анализ различных языковых единиц, указывающих своим значением на 

зрительно воспринимаемые аспекты устройства мира и предметов в нем (лексем, предложений, 
сложных синтаксических целых и др.), проводится в исследованиях таких ученых, как Ю.Д. Апресян, 

JI.Барсалоу, H.H. Болдырев, A.B. Бондарко, А.Вежбицкая, T.JI. Верхотурова, А.Градинарова, 

А.Дамасио, Т.А. Демешкин, Р.Джекендофф, Р.Зваана, Е.Ю. Иванова, Ю.Н. Караулов, И.М. Кобозева, 

Л.A. Козлова, A.B. Кравченко, A.A. Кретов, Е.С. Кубрякова, Г.И. Кустова, JI.B. Лаенко,                           
Л.Б. Лебедева, Р.Лангакера, О.Н. Ляшевская, А.Х. Мерзлякова, Е.М. Мещерякова, Е.В. Падучева, 

Ю.А. Пупынин, Е.В. Рахилина, Н.К. Рябцева, С.Ю. Семёнова, Т.И. Семёнова, Л.Талми,                           

В.М. Топорова, Ч.Филлмор, У.Чейф, Е.С. Яковлева и др.). 
 концептуальный анализ зрительной перцепции осуществлен в работах Н.Д. Арутюновой, 

А.Виберга, Г.В. Степановой, Н.Ю. Шведовой, Д.Н. Шмелёва, А.Усонене и др. 

 анализ грамматической семантики аспектуальных форм глагола представлен в трудах                  

А.И. Смирницкого, A.B. Бондарко, М.Я. Блоха, Б.А. Ильиша, JI.M. Ковалевой, JI.A. Козловой, 
О.Н. Ляшевской, Е.М. Мещеряковой, и др. 

 лингвокогнитивный анализ таких ученых, как A.B. Бондарко, М.Джонсон, Р.Гиббс, Т.Гивон, 

Р.Джекендофф, Ф.Джонсон-Лэрд, Е.С. Кубрякова, A.B. Кравченко, Р.Лэнекер, Дж.Миллер, 
М.Минский, Т.Мэтлок, 3.Пылишин, Е.В. Рахилина, Н.К. Рябцева, Л.Талми, Е.В. Урысон, У.Чейф, 

Л.Янда и др. 

Для нашего исследования представляет особый интерес когнитивный подход. Специфика данного 
подхода заключается в анализе языковых средств, репрезентирующих когнитивные модели и 

образные схемы, лежащие в основе зрительного процесса. Результаты такого анализа значимы для 

познания языка. Они также показывают обусловленность восприятия мира содержанием и 

структурой языковых выражений, воздействие процессов восприятия и познания на языковые формы 
и т.д. Руководствуясь тем, что восприятие существенно влияет на формирование основополагающих 

когнитивных моделей и образных схем, представители когнитивного подхода «возводят» 

перцептивность в ранг категории познания и мегакатегории филогенеза. 
Перспективность данного подхода обусловлена тем, что благодаря ему можно получить наиболее 

приемлемые объяснения множеству имплицитных процессов через описание механизмов 

манифестации и интерпретации, ведущих к объективации зрительного восприятия в языковой форме. 
Анализ работ по когнитивной семантике позволяет заключить, что с этой позиции проводится анализ 

того, как познавательный опыт человека реализуется в значениях языковых выражений, и в связи с 

этим возникает необходимость определения конкретных структур знания, заключенных в различных 

языковых формах. 
Как известно, когнитивный подход ориентирован на генерализацию (Generalization Commitment – 

Lakoff, 1990) и когнитивную направленность (Cognitive Commitment – Lakoff, 1990), 
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обуславливающие формирование предположений и использование методов лингвистических 

исследований в сфере когнитивной семантики и когнитивных подходов к грамматике. Следует 
отметить главное отличие когнитивного подхода от других подходов: это – описание языковой 

структуры в соответствии с общими принципами, охватывающее все аспекты естественного языка и 

направленность на выяснение возникновения различных аспектов лингвистического знания, 

обусловленных когнитивными способностями человека. Генерализация ведет к рассмотрению языка 
в вертикальной, а не горизонтальной перспективе, принятой при модулярном подходе, предлагая 

новое понимание языковых явлений. Когнитивная направленность представляет характеристику 

общих принципов лингвистической структуры, отражающих знания о когнитивных способностях 
человека, полученные другими областями науки, в частности психологией, когнитивной нейронаукой 

в целом, философией и др. 

Огромное количество информации человек получает через зрительное восприятие, и самой 
высокой достоверности обладает то, что он видел собственным глазами. Через увиденное он 

получает дополнительные знания о мире, категоризирует явления, события, процессы и многое 

другое, интерпретирует их: строит какие-либо предположения, оценивает ситуацию, строит 

умозаключения. Это обстоятельство вызывает большой исследовательский интерес, о чем 
свидетельствует целый ряд научных работ. Что касается работ казахстанских ученых, то этой 

проблеме частично посвящены работы Н.Оразова [6], Р.Ашимбетовой [7] и др. 

В работе Р.Ашимбетовой подвергнуто анализу следующие 25 глаголов зрительного восприятия в 
казахском языке: ақыраю, ажыраю, адаю, адыраю, едіреу, аңарту, үңілу, көріну, елестеу, бақылау, 

қарау, көру, айыру, шолу, бажыраю, бадыраю, бедірею, бағжию, тесірею, аларту, ақилану, абайлау, 

көздеу [7, 55]. Как видно, эти глаголы выражают взгляд человека в разных эмоциональных 
состояниях. Однако базовыми являются четыре глагола, выражающие зрительное восприятие: 

байқау, бақылау көру, қарау, а русском языке таковыми являются: видеть, смотреть, глядеть, зреть, 

замечать, различать, следить, любоваться. 

Сама лексема глаз, именующий сам орган зрения, дает нам очень много информации, 
свидетельствующей о взаимосвязи систем зрительного и ментального восприятий. Так, обратим 

внимание на использование этого слова в русской паремии: глаза горят – «сильное желание», делать 

большие (круглые) глаза «удивляться», смотреть другими глазами – «оценить с другой точки 
зрения», стоять в глазах – «мысленно представить», закрыть глаза на что-нибудь – «преднамеренно 

не обращать внимание», не успеть моргнуть глазом,в мгновение ока – “очень быстро”;не в бровь, а в 

глаз – очень метко (сказано), втирать очки – «обманывать» и т.п. 

В казахском языке также наблюдается эта связь: көздері от шашып тұр – дословно «глаза 
брызжут огнем» ср. русск. «горят глаза», көздің қырын салып жүру – «присматриваить», көз алдынан 

кетпейді – «стоять перед глазами», көз бен қас арасында – дословно: «между глазом и бровью», т.е. 

«очень быстро», көзді ашып жұмғанша – не успеть моргнуть глазом, в мгновение ока – “очень 
быстро”; көздің қарасы – «зрачок глаз», көзқарас – «точка зрения», көздің шырағы – «свет очей», көз 

бояу – дословно: «закрашивать глаза» ср. русск. втирать очки, бас-көз демей – дословно: «не глядя 

на лицо и глаза», ср. русск. «невзирая на лица» и т.п. 
Такие ментальные состояния и эмоции, как и сомнение, уверенность, предположение, вероятность 

и др. подобные ментальные состояния и чувства, относящиеся к миру человека, могут быть описаны 

через зрительные ассоциации: Где это видано! – Мұны қарап көр! (возмущение), видеть – 

«понимать», «чувствовать», «осознавать» (Вижу, что ничего из этого не выйдет), көз жеткізу – 
«убедиться» и т.п. 

Как видно, глаголы перцептивной (физическое восприятие) сферы смотреть, видеть, 

рассматривать, усматривать и их производные, характеризующие зрительное восприятие, 
приобретают в русском и казахском языках когнитивный статус. 

Таким образом, благодаря языковой объективации обеспечивается переход зрительного вос-

приятия на семантический уровень языка, что подтверждает тезис таких ведущих лингвоког-
нитологов, как Е.С. Кубрякова [8; 9], А.Е. Кибрик [10], H.H. Болдырев [11], Е.Г. Беляевская [12], 

Р.Лангакер [13], Л.Талми [14], В.Эванс [15], Р.Джекендофф [16] и др., о мотивированности языкового 

выражения когнитивными структурами, в силу чего язык является источником сведений не только о 

себе самом, но и о естественном интеллекте, процессе познания и концептуальной структуре.  
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АДАМНЫҢ ДҮНИЕНІ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАБЫЛДАУЫ МАҒЫНАСЫН БІЛДІРЕТІН 

ЕТІСТІКТЕРДІ ТАНЫМДЫҚ ТАРАПЫНАН ЗЕРТТЕЛУІ 

(ВИЗУАЛДЫ ЕТІСТІКТЕР НЕГІЗІНДЕ) 
 

Аңдатпа  

Бүгінгі таңда антропоцентристік ғылыми парадигманың өте қарқынды түрде зерттеліп келе жатқан 

салаларының бірі когнитивтік парадигма болып табылады. Осы саланың болашағы адам тілінің барлық 

мүмкіндіктерін ескере отырып зерттелуінде жатыр: интеллектуальдық, физикалық, психологиялық, жас 

ерекшелік, этникалық т.б. болып табылады. Осыған байланысты, бұл мақаланың зерттеу нысаны орыс және 

қазақ тіл бейнелеріндегі көру етістіктері, ал зерттеу тақырыбы – адамның физикалық және менталдық есту 

қабылдау жүйелерінің дәрежесін анықтау. Жұмыс мақсаты – тіл құрылымы әртүрлі тулгалардын физикалық 

және менталдық есту қабылдау жүйелерін анықтау. Мақалада сипаттама, салыстырмалы және интерпретация 

сияқты әдістер пайдаланылады. Мақаланың теориялық және әдіснамалық негізін семантика саласындағы шет 

ел мен отандық лингвистердің еңбектері колданылды. Материалдарды жинақтау кезінде орыс және қазақ 

тілдерінің әртүрлі типологиялык сөздіктері пайданылды. 
Түйін сөздер: визуалды қабылдау, когнитивтік тәсіл, орыс тілі, қазақ тілі, физикалық және танымдық 

қабылдануы, өзара байланыс, паремия 
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 COGNITIVE APPROACH TO THE STUDY OF HEADS OF PHYSICAL PERCEPTION OF 

PEACE IN HUMAN (ON THE MATERIAL OF VERBS OF THE VISUAL PERCEPTION) 
 

Summary 

One of the actively developing branches of the modern anthropocentric scientific paradigm is the cognitive 

paradigm, whose perspectivity lies in the study of language from the standpoint of man, taking into account all its 

features: intellectual, physical, psychological, age, ethnic, etc. In this connection, the subject of this article are verbs 

visual perception in Russian and Kazakh languages, and the subject is the identification of the degree of correlation of 

the systems of physical and mental perceptions in a person. The purpose of this article is to identify the degree of 

correlation between the systems of physical and mental perceptions in carriers of different-structural languages. The 
article uses such methods as descriptive, comparative and interpretational. Theoretical and methodological basis of the 

article is the works of leading foreign and domestic linguists in the field of semantics. The source of extraction of 

factual material are dictionaries of various typologies of Russian and Kazakh languages. 

Keywords: verbs of visual perception, cognitive approach, Russian language, Kazakh language, physical and 

mental perception, interr 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА» 

 
Аннотация 

В статье исследуется история становления понятия «азербайджанский язык». Автор историю становления 

понятия «азербайджанский язык» делит в целом на три периода: с древности до конца средних веков – период 

употребления в Азербайджане лингвонима «тюркский язык», который постепенно стал обозначать в основном 

один (дифференцировавшийся от общетюркского) из многих тюркских языков – понятие «азербайджанский 

язык»; Новое время (XVII-начало XX века): период представления понятия «азербайджанский язык» по схеме 

«кавказский» (закавказский, азербайджанский) + «тюркский (татарский) язык» или период поисков адекватного 

лингвонима; Новейшее время (с периода АДР по настоящее время): период перехода с «тюркского языка» на 

«азербайджанский язык».  

Факты показывают, что до начала XX века в названии тюркских языков, а также тюркских народов наиболее 
отчетливо проявлялись две тенденции:1) отстаивание общего для всех тюркских языков (и народов) названия 

«тюркский» (достаточно популярное до этого времени название «татарин» постепенно отходит на второй план): 

«тюркский язык» или «тюркские говоры», а также «тюркские языки»; 2) предпочтение называть особо 

региональные проявления тюркского языка.  

Ключевые слова: азербайджанский язык, лингвоним, этноним, топоним 

 

Происхождение названия каждого языка, его становление и формирование напрямую связано с 
историей этого языка, а также носителя этого языка – народа (этноса). Это означает, что изучение 

пути, пройденного в своем развитии названием того или иного языка (лингвонимом), имеет большое 

теоретическое и практическое значение и содержит в себе определенные проблемы. 

Понятие (лингвоним) "азербайджанский язык" начало формироваться со становлением топонима 
"Азербайджан", вслед за этим – этнонима "азербайджанский народ", обозначая в современный 

период одно из более двадцати пяти тюркских языков. Это название-понятие имеет богатую, почти 

тысячелетнюю историю развития. 
Но эта история до сих пор системно, в хронологической и логической последовательности не 

изучена. Исследования ограничивались лишь рассуждениями (причем, одно из них, как правило, 

исключает другое) или спорными мнениями. В то же время в условиях, когда азербайджанский народ 
еще более развил и укрепил свою независимость, подробное, во всех деталях изучение понятия 

"азербайджанский язык", ясные представления об этапах его эволюции не могут не оказать 
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значительного влияния на совершенство национального сознания [1, 12-13]. 

Как известно, в общетеоретическом плане отношения этноним-топоним-лингвоним имеют 
достаточно сложную природу. Хотя лингвонимы, как правило, возникают из этнонимов (например, 

английский народ – английский язык, японский народ – японский язык, русский народ – русский 

язык, грузинский народ – грузинский язык и т.д.), все же случаются факты возникновения их из 

топонимов (например, китайский язык, украинский язык, литовский язык и т.д.). Понятие 
"азербайджанский язык" также формировалось по этой схеме, но этот процесс формирования прошел 

ряд этапов, каждый из которых напрямую связан с историей развития языка (народа).  

Как в советский период, так и, в особенности,в период руководства страной в годы независимости 
общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев предпринял безотлагательные пос-

ледовательные шаги по упрочению в общественном сознании понятия «азербайджанский язык», его 

развитию и обогащению в качестве языка совершенного во всех отношениях народа. Его рассуж-
дения о языке народа (и государства), широкомасштабные обсуждения, проводившиеся им, выводы 

или решения, к которым он приходил, осуществленные идеи были органической частью миссии ге-

ниального государственного деятеля по строительству национальной государственности [2, 39; 3, 52]. 

Для глубокого изучения истории становления понятия «азербайджанский язык» существуют 
достаточно богатые источники, аналитический, а также правильный методологический анализ 

которых позволяет прийти к серьезным научным выводам.  

Касаясь важного (по сути, методологически значимого) вопроса истории становления понятия 
«азербайджанский язык», Роза Эйвазова пишет: «До получения названия «азербайджанский язык» 

наш язык, народ обозначался различными терминами, главным из которых был термин «тюркский». 

Термин «тюркский» употреблялся в отношении не только Азербайджана, но и тюркских народов и 
языковых групп в целом» [4, 8-9]. 

Исследование истории становления понятия «азербайджанский язык» требует учета во 

взаимосвязи ряда специфических нюансов, к которым прежде всего относятся: 

- рассмотрение истории азербайджанского народа (и языка) на всех этапах в «контексте» 
общетюркской истории; 

- восприятие понятия «азербайджанский язык» не как случайного феномена, а как явления, 

постепенно и закономерно складывавшегося в процессе естественной дифференциации тюркских 
языков для обозначения азербайджанского тюркского языка; 

- учет в качестве принципа возможности официального употребления лингвонима «азербайд-

жанский язык» в результате а) настояния национального общественного сознания; б) подтверждения 

научно-интеллектуальной позиции; в) закрепления политической воли.  
Как видно, здесь делается ссылка на взаимосвязь этнических, интеллектуально-культурных и 

политико-идеологических процессов. 

 
Схематически становление понятия «азербайджанский язык» можно представить на рисунке, 

приведенном ниже:  
 
 
 

 

 
 

Это значит, что основу становления понятия, а также лингвонима «азербайджанский язык» 

составляет переходный период от “тюркского языка” к «азербайджанскому языку», другими словами, 
проблемы, возникшие в этот период.  

Вне всякого сомнения, исследование, претендующее на изучение истории становления понятия 

«азербайджанский язык» на основе фундаментальных методологических принципов, прежде всего 

должно опираться на систематическую последовательность или точную хронологию существующих 
(причем богатых) фактов. Наблюдения показывают, что случайные или спорные суждения, в 

частности, теории, построенные на вероятностях, например, суждения о распространении тюркского 

этноса из Азербайджана, а также тюркском происхождении топонима «Азербайджан» и т.п., как бы 
ни были привлекательны, в общетюркском контексте они не только не оправдывают себя, но даже 

подвергают сомнению многолетние исследования, проведенные доныне, создавая необоснованные 

ревизионистские настроения. Как ненаучно искать генетические корни всех тюркских языков в 

«Aзербайджанский 
язык» 

 

«Aзербайджан» 
+«тюркский» «türk 

dili» 

«Tюркский язык» 
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диалектах и говорах азербайджанского языка, то есть «в пределах» одного из современных тюркских 

языков, так и необоснованно рассматривать этот язык (азербайджанский язык) как диалект (говор) 
общетюркского языка, начиная с конца средних веков и начала Нового времени.  

Разумеется, лингвоним «азербайджанский язык» возник способом, отличным от названия абсо-

лютного большинства других тюркских языков. Если не вникать в происхождение, формально в кор-

не таких лингвонимов, как, например, «турецкий язык», «узбекский язык», «казахский язык», «кир-
гизский язык», «туркменский язык», «татарский язык», «уйгурский язык», «башкирский язык» и т.д., 

лежат этнонимы. А понятие «азербайджанский язык» формировался на основе топонима. Но в общем 

плане возможность формирования названия какого-либо языка или народа таким способом не исклю-
чается. Причем среди тюркских языков есть даже примеры: алтайский язык, тувинский язык и т.п.  

Когда речь идет о происхождении понятия «азербайджанский язык», особый интерес 

представляют два исходных момента. Немало проблем возникает как раз из трактовки этих моментов 
на основе неправильной методологии. Один из них заключается в четком определении исторического 

содержания понятия «тюркский язык», восприятии или невосприятии его в качестве единственного 

общего (универсального) предка дифференцировавшихся (распавшихся) тюркских языков. По 

данному вопросу идут споры как в классической, так и в современной тюркологии. Так, 
утверждается, что некоторые тюркские языки, а также этносы не являются полностью тюркскими. 

Эта позиция в принципе ложная, и прежде всего потому, что в каком бы объеме ни были инородные 

или чужестранные элементы в составе того или иного языка или говорящего на этом языке народа, 
они не будут в состоянии повлиять на этническую систему, привести ее в эклектическое состояние 

или создать «гибрид». 

В противном случае вести речь о каком-либо языке или народе было бы невозможно. Например, в 
словарном составе современного азербайджанского языка преобладают слова как арабского, так и 

персидского происхождения. Однако это вовсе не дает основания полагать, что он состоит из 

смешения трех языков – арабского, персидского и тюркских языков, потому что в основе и 

фонетического, и лексического, и грамматического происхождения азербайджанского языка лежит 
тюркский язык. Сказанное относится и ко всем другим тюркским языкам.  

Независимо от того, в каких географических, этнографических или политических условиях они 

проявились, все тюркские языки с момента становления являются производными одной языковой 
технологии. Поэтому, основываясь в вопросе о «генезисе» того или иного тюркского языка на 

древних и даже «доисторических» заимствованиях, видеть «следы» одного или нескольких языков в 

системе есть не что иное, как «народная этимология».  

Второй момент проявляется в вопросе относительной или абсолютной связи понятия 
«азербайджанский язык» с азербайджанской географией. В азербайджановедении эти рассуждения об 

относительной и абсолютной связи уже переросли в противоположные теоретические позиции. На 

наш взгляд, обе позиции тяготеют к крайностям, а потому ложны.  

Те, кто, исходя в основном из содержания лингвонима, отстаивают идею абсолютной связи 

понятия «азербайджанский язык» с азербайджанской географией, указывают в качестве прародины 

(родины отцов) тюркского языка, да и тюрков в целом, на территорию Азербайджана, или выводят 

азербайджанский язык, а также азербайджанский народ фактически из тюркской ориентации. В 

первом случае складывается следующая картина: алтайская теория ошибочна; этногенез тюркских 

народов, кроме тюрков, к происхождению других народов не имеет никакого отношения; тюрки 

произошли из Передней Азии (вопрос «из каких корней» остается без ответа), а потом двинулись на 

Восток (в Алтай); поток тюрков в эпоху гуннов с Востока на Запад (великое переселение народов) – 

это уже последующее событие и т.д. [5, 102].  

Но перед этой картиной-теорией классическая тюркология ставит следующие вопросы:  

a) обоснованно ли это рассуждение в плане общей истории народов, а также языков? 

б) может ли такая вероятность опровергнуть алтайскую теорию, имеющую историю в несколько 

столетий (и ее достаточно богатые факты)? 

в) какое методологическое значение имеет для тюркологии замена известной истории географи-

ческого, политического, культурного передвижения народов (и языков) с подножия Алтайских гор на 

Восток вероятностными теориями о неизвестном нам «доисторическим» периоде?  

Следует признаться, что эти вопросы представляют интерес и с точки зрения истории понятия 

«азербайджанский язык». Во втором случае, то есть по вопросу об относительной связи, картина 

несколько другая: тюрки пришли в азербайджанскую географию в XI-XII веках в период 
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сельджукских походов, навязали разноязычным местным народам свой язык (тюркский) и в 

конечном итоге сформировалось общее для народов разного происхождения средство общения – 

тюркско-азербайджанский язык.  

Если учесть, что первая идея появилась в качестве альтернативы второй, то нетрудно увидеть, что 

в «корне» обеих идей лежит идеологическая конъюнктура [6, 52]. 

Суждение об относительной связи понятия «азербайджанский язык» с азербайджанской 

географией, выводя это понятие из знаменателя «тюркский язык» и относя его как к прошлому, так и 

к будущему, создает представление, будто азербайджанцы, за исклюючением смешавшихся с ними 

немногочисленных «переселенцев», – вообще не тюркского происхождения.  

А универсальная логика заключается в том, что, поскольку в сути понятия «азербайджанский 

язык» заложено региональное (азербайджанское) проявление тюркского языка, здесь следует учесть 

такую связь понятия «регион» (Азербайджан) с понятием «язык» (тюркский язык), которая не 

допускала бы выхода за пределы ни языка, ни региона.  

Естественно, до появления лингвонима «тюркский язык» (до начала II тысячелетия) тюркский 

язык с его многочисленными устными и богатыми письменными памятниками был распространен на 

широкой географии; а после популяризации общего названия языка наряду с «тюркским языком» 

употреблялось и название, обозначающее его географические (региональные) проявления, примерами 

чего был азербайджанский тюркский язык (сравним: язык кавказских тюрков, язык анатолийских 

тюрков, язык поволжских тюрков, язык сибирских тюрков и т.д.). Иными словами, в качестве 

главного фактора, «регистрирующего» дифференциацию тюркского языка выступала география (и ее 

название), в которой функционализировалась данная дифференцируемая «языковая единица». И даже 

этнонимы (например, огузский язык, кыпчакский язык, карлукский язык, гараханлинский язык, 

сельджукский язык, кызылбашский язык и т.д.), которые могли употребляться как основа 

лингвонима, не были так активны, как топонимы. История структурно-сопоставительного иссле-

дования тюркских языков очень богата. Было проведено немало исследований в этой области [7, 28]. 

Факты показывают, что до начала XX века в названии тюркских языков, а также тюркских 

народов наиболее отчетливо проявлялись две тенденции:  

1) отстаивание общего для всех тюркских языков (и народов) названия «тюркский» (достаточно 

популярное до этого времени название «татарин» постепенно отходит на второй план): «тюркский 

язык» или «тюркские говоры», а также «тюркские языки»; 

2) предпочтение называть особо региональные проявления тюркского языка.  

Вне сомнения, одним из давних спорных вопросов было название языка азербайджанского народа. 

В эпоху АДР этот вопрос был разрешен без каких-либо обсуждений, формально, и в эпоху 

Азербайджанской ССР эта формальность некоторое время оставалась нетронутой.  

Вопрос актуализировался при подготовке конституций союзных республик, входивших в состав 

СССР. В это время нация, называвшаяся «тюркской», была оформлена как «азербайджанская», а 

государственный язык, называвшийся тюркским языком, – как «азербайджанский язык».  
Почему в первые годы независимости это решение, будучи с точки зрения технологии называния 

(семиотики) правильной, вызвало протесты, и чем объяснялась замена «азербайджанского языка» 

«тюркским языком»?...Главная причина заключалась в том, что Москва перешла в Азербайджане с 
«тюркского языка» на «азербайджанский язык», не считаясь с волей народа, и одновременно это 

было составной частью кампании борьбы с «пантюркизмом». Конечно, это было так только внешне. 

Не учитывалось, что идея перехода в Азербайджане с «тюркского языка» на «азербайджанский язык» 
формировалась на научном и публицистическом уровнях еще в начале XX века.  

Поэтому проводившиеся по инициативе Президента Азербайджана, общенационального лидера 

азербайджанского народа Гейдара Алиева в 1995 году общенародные обсуждения (и референдум) 
вполне справедливо восстановили понятие «азербайджанский язык», подтвердив, что это понятие 

возникло не случайно, а имеет богатые исторические основы.  
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«ӘЗІРБАЙЖАН ТІЛІНІҢ» ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ТАРИХИ ТҮСІНІК 

 
Түйіндеме 

Мақалада «Әзірбайжан тілі» терминінің қалыптасу тарихы зерттелген. Автор «Әзірбайжан тілі» терминін 

қалыптастыру тарихын үш кезеңге бөледі: Ежелгі дәуірден бастап орта ғасырдың аяғына дейін. Көптеген түркі 

тілдерінен – «Әзірбайжан тілі» термині біртұтас (біркелкі түркіден ерекшеленетін) Әзербайжанда «түркі тілін» 

қолдану кезеңі; Жаңа дәуір (ХVІІ-XX ғасырдың басы): «Кавказ» схемасы бойынша («кавказ», азербайжандық) 
схема бойынша «Әзербайжан тілі» түсінігін ұсыну кезеңі; «Түркі (татар) тілі» немесе лингвист іздеу кезеңі; Ең 

жаңа уақыт (АДР мерзімінен бастап қазіргі уақытқа дейін): «түркі тілінен» «әзірбайжан тіліне» көшу кезеңі.  

Деректер XX ғасырдың басына дейін түркі тілдерінің, сондай-ақ түркі халықтарының атынан екі үрдістің 

айқын көрінетінін көрсетеді: 1) «Түркі тілі» немесе «түркі говоры», «Түркі тілдері» т.б. 2) әсіресе түркі тілінің 

аймақтық көріністеріне қоңырау шалу артықшылығы. 

Түйін сөздер: әзірбайжан тілі, лингвоним, этноним, топоним 
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THE HISTORY OF DEVELOPMENT THE CONCEPT “AZERBAIJANI LANGUAGE” 
 

Summary 

The investigation of the development history of the concept of the Azerbaijan language by the correct methodology 

demands to fulfill the following principles: To look at the history of the Azerbaijan people (and language) in the context 

of all-Turkish history in all times; To accept the development of the concept of “the Azerbaijan language” as the result 

of the differentiation of the concept of the Turkish language; To perceive the formality of the lingvonym of “the 

Azerbaijan language” as the name of the Azerbaijan language (Azeri-Turkish) being one of the Turkish languages:                   

a) public interest; b) scientific-intellectual position; c) political will. 

The development process of the concept of the Azerbaijan language is schematically described as “the Turkish 

language” “the Azerbaijan language” + “the Turkish language” “the Azerbaijan language”. The origin, including the 
development and the formation of the name of each language are directly connected with the history of that language 

and people (ethnos) as its carrier. Facts show that two trends are very active in the identification of the Turkic 

languages, as well as the Turkic peoples until the beginning of the 20th century: 1. To defend a common name – i.e. the 

“Turkish” name (the “Tatar” name which is rather popular till that time gradually passes into the second plan) for all 

Turkic languages (and people): “the Turkish language” or “the Turkic dialects” or “the Turkic languages”. 2. To give 

preference to the identification of the regional manifestations of the Turkish language separately.  

 Keywords: аzerbaijani language, lingvonym, ethnonym, toponym 

 

МРНТИ 16.21.43 

 

А.М. Есенбаева1 
1Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті,  

Түркістан қ., Қазақстан 

 

СҰРАУЛЫ СӨЙЛЕМДЕРДІҢ ПРАГМАТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 
 

Аңдатпа 

Мақалада сұраулы сөйлемдердің жалпы прагматикалық ерекшеліктері қарастырылған. Сөйлеуші субъект 

пен адресаттың ара қатынасынан туындайтын іс-әрекет коммуникацияда прагматикалық салмаққа ие. Әр түрлі 

зерттеушілердің сұраулы сөйлемдерді түрлі аспекттерде қарастырылғаны келтірілген. Сонымен қатар, сұраулы 

сөйлемдердің функциясы тек сұрақ, сол сұраққа жауап алу ғана емес, тек ақпаратты алу емес, бір заттың, 
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құбылыстың мәнін, белгісін, оқиғаға қатысты өз ойын білдіруі туралы ғалымдардың ой-тұжырымдамалары 

берілген. Мұнда сұрақтың прагматикалық түрін емес, сұраулы айтылымның қатысымдық жағдайда сұраулы 

сөйлемдер арқылы бағалау, сендіру, қарсылық білдіру, бұйыру сияқты сөйлесу мақсатының бірнеше түрлері 

беріліп отыр. Сондықтан сұраулы сөйлемдерді мағынасына, сондай-ақ тілдік қарым-қатынаста атқаратын 

қызметіне, алдына қойған мақсатына және мағынасына қарай түрлі жіктемелерге бөлген. 

Түйін сөздер: прагматика, сұраулы сөйлем, адресант, адресат, коммуникация 

 

Қазіргі прагматикалық зерттеу жұмыстарында сұраулы сөйлемдердің прагматикалық негізіне: 

сұраулы сөйлемдер тек қарым-қатынас құралы ғана болмай, сонымен қатар сол тілде сөйлесіп жүрген 

айтушының ішкі сезімдері мен тілектерін көрсететін, білдіретін құрал ретінде қарастырылуда. 
Мұндай антроцентристік көзқарас қатысымдық бірліктерін оның құрылымымен бір жүйеге 

біріктіруге, сана мен тілдік қатынастың өзара берік байланысын көрсетуге, сұраулы сөйлемдердің 

даму табиғаты мен олардың тілдік қарым-қатынастағы қосымша сипатын ашуға мүмкіндік береді. 

М.Ж. Алтынбек «Коммуникативтік құзыреттілікті дамытудың әдіснамалық негізі» атты мақаласында 
ғалым Ф.Ш. Оразбаеваның сөйлесім, оның ішінде «тілдесім» әрекетіне сипаттама бере отырып, 

тілдесім – ақпарат негізінде адамдар арасындағы тілдік қатынасты жүзеге асыратын, қоғамдық-

әлеуметтік өмірде қарым-қатынасқа түсіп, өзара пікірлесуінің нәтижесінде түсінуі және оған жауап 
қайтару маңыздылығына тоқталған [1, 8]. Яғни, тілдік қатынаста, тілдесімде сұраулы сөйлем 

эмоционалды-экспрессивті функцияға ие. 

Тілдік қатысым тек қоғам барда ғана өмір сүргендіктен, қазір қоғамда тілдің әлеуметтік қыры, 

тілді қолданушының танымдық, мәдениеттік қырларын зерттеу басымдық алуда. Тіл тек бірінші 
адамның екінші адамға жалаң ақпараттарды жеткізуші емес, бірінші адамның екінші адамға айтайын 

деген мақсаты, тілегі, ойы. Бірінші адамның өтініші мен тілегі сол сөйлемдерде көрініс тауып, жүзеге 

асады. А.Байтұрсынов сөйлеу актісінде: «бірінші жақ айтушы, екінші жақ тыңдаушы, үшінші жақ 
бөгделік», – деп көрсеткені белгілі, мұндағы бірінші жағы – адресант, екінші жағы – адресат, үшінші 

адамның ойы, пікірі, оның сөйлемдерді айтудағы негізгі тілегі, қалауы жатады [2, 274]. Демек қазір 

тілдің тек символдық жағын ғана емес, оның әлеуметтік-психологиялық жақтарын, тілді әлеуметтің 
қарым-қатынас құралы ретінде қарастыру етек алды. Кез-келген адамның ойы оның ішкі тілегі, 

қалауы арқылы көрініс табатыны белгілі. Ғалымдардың көрсетуі бойынша қатысымның жүзеге 

асуының өзі адамның ішкі мақсаты тілегіне байланысты. Кез-келген тілдік қатынаста сөйлеушінің 

қалауы, тілегі ескерілмесе, онда сөйлеушінің ішкі қажеттіліктері орындалмайды. Ол алдына қойған 
қатысымдық мақсаттты толығымен жүзеге асыра алмайды. Сұраулы сөйлемдер тілдік қатынасты 

болдырудың түрткісі, оны итермелеуші элементі болып табылады. Демек, тілдік қатынаста 

сөйлемдер жүйесіз құрылмай, айтушының қалауы мен тілегіне сай жүзеге асқан сөз актілері ғана 
сәтті болып, өзінің коммуникативтік мақсатын орындайды. Сондықтан тілдік қатысымда адресанттың 

қызығушылығы мен ақпаратты алуы бірінші орынға шығады. «Себебі сөздің коммуникативтік сапасы 

туралы айтылғанда басты мәселе мәтінмен шектелмейді, ең негізгісі адресат факторы басты назарда 
болады. Коммуникативтік “уақиға” фреймі – автор, сөз актісі – адресат және сөз жағдаяты деген 

құрылымдардан тұрады. Мұнда “диалог” концепциясы бойынша адресат позициясы басымдылыққа 

ие болады» [3, 8]. Яғни, тілдік қатынастың жүзеге асуына бірінші сұрақ болуы керек, ал жауап 

сөйлеушінің қатысымдық мүддесіне, оның қатысым барысында алға қойған мақсатына байланысты 
беріледі. Қазіргі ғылымда сұраулы сөйлемдердің тілдік қатынастың басты компоненті және оны іске 

асырудағы негізгі тірегі тұрғысында пікірлер қалыптасқан. Бүгінгі күні сұраулы сөйлемдердің 

сұраулы сөйлемге сұрауды, жауап алуды мақсат етеді деген анықтама беріліп, жалпы сұрақ, арнайы 
сұрақ, альтернатив сұрақ деп мағыналық түрлерге бөледі. Бұлар сұраулы сөйлемдердің негізгі 

мақсатында қолданылуы болса, жұмсалым үстінде сұраулы сөйлем арқылы өтініш, бұйрық, бағалау 

да беріліп жатады. Себебі, шекарасы тереңдеп қарастырылмайды. Біздің пайымдауымызша, сұрақ пен 

сұраулы сөйлемдердің арасын ашып, сұраулы сөйлемге берілетін анықтаманың мазмұнын кеңейткен  
дұрыс. Сұраулы сөйлем қолданыспен, қарым-қатынаспен байланысты сөйлеу бірлігі болса, оның 

жұмсалымдағы түрлерін толық қамтитын анықтаманың болуы қажет. 

А.Байтұрсыновұлының пікірінше: «Сұраулы сөйлем дегеніміз – жауап сұрағанда айтылатын 
сөйлем болып табылады» [2, 274]. 

Ғалымның сұраулы сөйлемдер жауап беруге итермелеуші, екінші адамды сөйлеуге мәжбүрлеуші 

деп айтқан көзқарасы кейінгі кезеңде кеңейтіліп айтылып жүр. А.Т. Дыртый «вопрос – это 
высказывание, имеющее целью побудить слушающего, сообщить говорящему нечто, требующее 

выяснения» [4, 392]. Вопрос – это высказывание, имеющее целью побудить слушающего сообщить 
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говорящему нечто, требующее выяснения [5, 75].  

Н.И. Жинкин «под вопросом разумеют … побуждение собеседника ответить на обращенную к 
нему речь» [5, 23].  

А.М. Пешковский: «если мы сообщаемыми мыслями желаем повлиять на своего собеседника, по-

действовать на его волю, побудить его поступить так или иначе, нашу речь можно назвать побуди-

тельной речью. Последний случай разбивается на два: мы можем побуждать слушателя сообщить нам 
то, что мы не знаем, ответить на наш вопрос – речь вопросительная , и можем побуждать его сделать 

то именно, что мы ему приказываем или о чем просим, – речь повелительная» [6, 356].  

Дж.Серль: «вопросы – это подкласс директивов, так как они являются попытками со стороны 
говорящего побудить к ответу, то есть побудить его совершить речевой акт» [7, 53].  

Келесі ғалымдар сұраулы сөйлемдердің негізгі қызметі тек сұрақ, сол сұраққа жауап алу ғана емес. 

Сұраулы сөйлемдер тек ақпаратты алу емес сонымен қатар бір заттың, құбылыстың мәнін, белгісін, 
оқиғаға қатысты өз ойын білдіруі және т.б. функциональды қызметтер де атқарады. Бұл тұрғысында 

Е.Н. Воробьева: «Давно замечено, что запрос неизвестной информации или ее уточнение не являются 

единственной функцией вопросительного предложения… При этом выделяли следующую 

дихотомическую оппозицию: чистые вопросы и вопросы переходного – от вопроса к сообщению – 
характера, собственно вопросительные и интеррогативы, вопросительные предложения со 

стандартной семантикой и идиоматические, собственно-вопросы и несобственно-вопросительные 

предложения и т.д.» , – деп көрсетеді [8, 49].  
Сұраулы сөйлемдер көпқырлы, көпдеңгейлі құбылыс болғандықтан, сұрақтың прагматикасы да 

тұтас бір әмбебап ережелер тобы болып табылады. Мұның дәлелі ретінде әр түрлі зерттеушілердің 

сұраулы сөйлемдерді түрлі аспекттерде қарастыруын келтірсек болады. Сондықтан сұраулы 
сөйлемдерді мағынасына, сондай-ақ тілдік қарым-қатынаста атқаратын қызметіне қарай түрлі 

жіктемелерге бөлген. 

М.Балақаев: «Сұраулы сөйлемдердің өзіне тән амалдарды талғауды білдіретін мағынасына, 

диалогтік ситуация үстінде жұмсалу ерекшеліктеріне байланысты», – деп, сұраулы сөйлемдерді 
бірнеше топтарға бөледі. 

1. Сұраулы сөйлемнің қызметі жағынан бөлінуі: негізгі сұрақты білдіретін сөйлемдер, жетек 

сұрақты білдіретін сөйлемдер, анықтағыш сұрақты білдіретін сөйлемдер. 
2. Сұраулы сөйлемнің мағынасына қарай бөлінуі: сұраулы сөйлемдерді логикалық мазмұнына сай 

форма қалыптастыруын ескергенде біз төрт топқа бөлдік: ашық сұрақты білдіретін сұраулы 

сөйлемдер, альтернативтік сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемдер, риторикалық мазмұндағы сұраулы 

сөйлемдер, түрткі сұрақты білдіретін сөйлемдер [9, 10-14]. 
Қазіргі кезеңде тілші ғалымдар сұраулы сөйлемдерді жіктегенде осы классификацияны                      

Н.У. Туркбенбаев, Р.Әмір, И.А. Баймұратова,  Ш.Қ. Джусакинова, Р.Н. Дәрменқұлова, О.Төлегенов, 

Б.Елікбаев және т.б. ғалымдардың еңбектерінде қолданылып жүр . 
Сұраулы сөйлемдерді әрі қарай жүйелі түрде зерттеу үшін, біздің ойымызша, ең алдымен олардың 

жалпы прагматикалық ерекшеліктерін қарастыру қажет. Мұнда біз сұрақтың прагматикалық түрін 

емес, сұраулы айтылымның қатысымдық жағдайдың өрістеуі барысындағы рөлін меңзеп тұрмыз, әрі 
қарай біз оны сұраулы сөйлемдер прагматикасы деп атаймыз. Егер адресант (X) екінші адресатқа (Y): 

"Маған кітап бересің бе?" деп айтса, онда бұл Х өзіне ұнаған кітапты алу үшін сұқбаттасушысы Y- ке 

тілдік қатынасқа шығып жатыр дегенді білдіреді. Сонымен бірге біз айтылымның директивті 

(сұраулы) мағынасын жалпы прагматикаға қарағанда негізгі, терең деп қарау дұрыс деп есептейміз. 
Шынында да бір формадағы директивті (сұраулы) айтылым түрлі жалпы мағыналарда, түрлі 

коммуникациялық стратегияларда қолданылады: мысалы, жоғарыда айтылған сөйлеу актісін белгілі 

бір өзгертулерден соң бұл айтылым кітапті алу мағынасын білдірмейді, керісінше екінші адамда 
кітаптың бар-жоғын білейін деген мағынаны да береді. З.Ерназарова «жұмсалымда сөйлем мақсаты 

мен сөйлеуші мақсаты үнемі бір-бірімен сәйкес келе бермейді», – дейді [10]. Мұның айғағын сұраулы 

сөйлемдердің прагматикалық ерекшеліктерінен анық байқауға болады. Мысалы, Ее, соны да 
қиынсындың ба? Бұл сұраулы сөйлемде бағалау, менсінбеушілік мағына басым. Мұндай бағалау 

модальдігі басым сипатта көрінетін, сұраулы сөйлем құрылымын сақтаған мұндай сөйлем түрлері 

прагматикалық мақсатта қолданылады. Оларда сұраулы сөйлем құрылымы ғана сақталған, ал негізгі 

сұрау мақсаты жойылған. Сонымен қатар біз директивті прагматика деп «прагматиканы динами-
кадағы мәтін – дискурсты оны дүниеге келтіруші адаммен байланысты қарастыратын ғылым деп 

айтуға болады. Мәселен, объектінің ортақтығы стилистика мен прагматика ұғымдарын шатастыруға 
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әкелуі мүмкін. Сөйлеуші өз мақсатына жету үшін белгілі стиль түрін таңдайды. Өйткені ұтымды 

талданған стиль түрі өзара ықпалды арттырады. Сондай стиль мен сөйлеу қағидалары арасындағы 
байланыс соңғысының алғашқының түрін айқындайтындығын көрсетеді» деген пікірді ұстанамыз.  

Сұраулы сөйлемдердің прагматикалық ерекшеліктеріне қарай мынадай түрлерге бөледі. Мысалы, 

Е.В. Падучева орыс тіліндегі сұраулы сөйлемдерді мынадай топтарға бөліп қарастырады: – 

риторикалық сұрақтар (Подите прочь – Какое дело поэту мирному до вас!);  
– тілек сұрақтар (Вы не могли бы открыть форточку?);  

– сөйлем сұрақтар (Ты не хочешь пойти прогуляться?);  

– келіспеушілік сұрақтар (Зачем красить крышу в зеленый цвет?);  
– қарсы сұрақтар (Знаю ли я Петю? Да я с ним...);  

– рефлексивті сұрақтар, адамның өз-өзіне қойып, жауап беретін сұрақтар (Недостаток молодости в 

чем состоит? В том, что она с годами проходит), либо такие, на которые он не знает ответа (Куда же я 
дел очки?);  

– таң қалу сұрақтары (Неужели это ты придумал?) и др. [11, 39-40].  

Ағылшындық ғалымдар Деидры Уилсон және Дана Спербер ағылшын тіліндегі сұраулы 

сөйлемдердің түрлерін:  
1. Риторикалық сұрақтар (rhetorical questions): Did you want to give up smoking? (сенің темекі 

тастағың келе ме? [ары қарай аудармасы өзіміздікі].  

2. Емтихан сұрақтары (exam questions): What are the constituencies of a solar panel? Күн батареясы 
неден тұрады?  

3. Уәж сұрақтар (guess questions): Which hand is it in? Қайсысы қолымда?  

4. Таңқалу сұрақтары (surprise-questions): The president has resigned. Has he? Президент отставкаға 
кетті. Шынымен кетті ме?  

5. Түсіндіру сұрақтары (expository questions): How are non-declarative sentences understood?  

6. Рефлексивті сұрақтар, адамның өз-өзіне қойып, жауап беретін сұрақтар (self-addressed ques-

tions): Now why did I say that? Мен неге соны айттым?  
7. Қосымша сұрақтар (speculative questions): What is the best analysis of interrogative sentences? Қай 

сұрақ ұтымды шықты?  

8. Одағай сұрақтар (echoic question): John sighed, Would she never speak?  
Джон күрсінді. Ол одан басқа дыбыс шығармай ма? [12, 31-32].  

Е.Н. Линдстрем: «Настоящие вопросы; вопросы дознания; экзаменационные вопросы; 

дидактические вопросы; этикетные вопросы; предварительные вопросы; вопросы-предложения; 

вопросы-сомнения; игровые вопросы» [12, 26].  
 

Айтылғандардың бәрін есепке ала келе директивті айтылымдарды сұраулық мағына көрсеткішінің 

сипат ерекшелігіне қарай классификациялауға болады.  

1. Сұраулы сөйлемдер мағынасына қарай: негізгі сұрақ, жанама сұрақ, ашық сұрақтар болып 

бөлінеді.  

а) Негізгі сұрақтар тілдік қарым-қатынастың яғни диалогтың бастапқы бөлігінде жұмсалады. Сен 
осы ауылға келдің бе? Ей, бала су әкелдің бе? 

Негізгі сұрақтар сұрау есімдіктер (кім? қашан?) және сұраулық шылаулар (ма, па, ме, пе) арқылы 

жасалады. Сұраулы сөйлемдердің бұл түрі негізгі ойды, бастапқы алынатын ақпаратты білу үшін 

жұмсалады. 
ә) Жанама сұрақтар сұрау шылаулары мен есімдіктері арқылы жасалмай, тек сөйлемнің мағынасы 

арқылы танылады. Мысалы, Түн ішінде үйге екі – үш адам келіп қонды. Ата: – Анар? деп айқайлады. 

Жанама сұрақтар көбінесе интонация арқылы білінеді. 
б) Ашық сұрақтар белгісіз затты білу үшін сұрақ ашық қойылады. Маржан қайдасың? Мен 

мұндамын. Ашық сұрақтар өзіне жауап ретінде айтқан адамның жауабын қажетсінеді. 

2. Сұрақ пен жауаптың мағынасына қарай: альтернативті, жетек, риторикалық, модальды 

– бағалаушы болып бөлінеді. 

а) Альтернативтік сұрақты білдіретін сұрау есімдігі қатысты сұраулы сөйлемдердегі сұрау сазы 

ашық сұрақ формалы сөйлемдер интонациясынан өзгеше. Өйткені мұндай сөйлемде сұрау мағынасы 

сұрау есімдігі мен сұраулық шылаулардың үндесуінен туындайтындықтан, көтеріңкі дауыс екпіні сол 
екеуіне бірдей түседі. Мысалы: Неге, жалғыз кемпірім бар емес пе? (Н.Шакеев). Осы бай атаулының 

бәрі сараң ба, қалай? (С.Жүнісов). 
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ә) Сұрау есімдіктері арқылы жасалған риторикалық сұраулы сөйлемдерге келсек, олардың да 

өзіндік интонациясымен ерекшеленетіні белгілі. Риорикалық сөйлемдер арқылы да белгілі бір 
дәрежеде сұрақ қойылатындықтан, сұраулы сөйлемдегідей болмаса да, сұрау есімдіктеріне көтеріңкі 

дауыс екпіні түсетін сияқты. Сұраулы сөйлемнің риторикалық қызметі тыңдаушыға ықпал ету үшін 

қолданылатыны белгілі. Риторикалық сұрау жауапты, хабар алуды көздемейді. Мұндай сөйлемдер 

қарсылық білдіру, кекету сияқты мақсаттың прагматикалық ықпалын арттарады. Сөйлеушінің 
қарсылық білдіруден гөрі дәлел, негіздемені келтіре отырып, сұраулы сөйлем түрінде мақсатын 

жеткізуі сөйлеу актісінің ықпал ету күшін арттырады. Мысалы: Содан бері бірнеше жылдар өтті емес 

пе? Қолдан келер шара қайсы? (К.Аманов). 
б) Модалды сұрақтар сұраулы сөйлемдер бағалаудың берілуі прагматикалық мақсатты, ашып 

айтсақ, тыңдаушыға ой тастап, түрткі болып, қажетті бағытта қорытынды жасауға итеріп, сөйлемнің 

ықпал күшін арттырады. Осыны да істей алмайсың ба? Атаңнан ұялмайсың ба? Бағалау модальдігі 
басым сипатта көрінетін, сұраулы сөйлем құрылымын сақтаған мұндай сөйлем түрлері 

прагматикалық мақсатта қолданылады. Оларда сұраулы сөйлем құрылымы ғана сақталған, ал негізгі 

сұрау мақсаты жойылған. 

в) Жетек сұрақтар келесі жауапқа түрткі болуды мақсат етуі мүмкін: Жұмысқа Амановты алсақ 
қалай болар екен? Дүкенге сен барасың ба? 

3. Сұраулы сөйлемдердің тілдік қатынасқа айтушының алдына қойған мақсатына қарай. 

а) Эксплекативті сұрақтар белгілі орын алған оқиға жөнінде екінші адамнан сұрау. Бұл топқа 
сонымен қатар, біздің пайымдауымызша, директивті мағынасы модальді предикатив (қажет, керек) пе 

еді бөлшегінің үйлесуімен сипатталған кейбір айтылымдарды жатқызуға болады. Осы кезде "керек 

(қажет) пе еді" құрылымы бар айтылым объективті қажеттіліктің констатациясы болып табылмай ма 
және ол ашық сұрақ емес пе деген орынды сұрақтар туындайды. Біздің түсінігімізше эксплекативті 

сұрақтар жайлы тек егер коммуникативті мағынаны көрсету үшін қолданылған айтылым директивті 

қолданыста тұтастай немесе жартылай редуцияланған өзінің тікелей коммуникативті прагматикалық 

мағынасы болған жағдайда ғана айтуға болады.  
ә) Экзистенциалды сұрақтар айтушының өзінің сөзін қостатуға арналған болады. Сұрақтардың бұл 

тобына директивті мағынаның лексикалық немесе морфологиялық көрсеткіштері жоқ сұраулық 

айтылымдар кіреді, алайда олардың синтаксистік құрылымы мен кейбір тұрақты тіркестік 
компонентері оларды дәл осы сұраулық айтылымдар деп анықтауға септігін тигізеді.Мысалы, 

Шарасыз күн кешеміз де? деген сөйлемде күн кешеміз сөзі айтушының ойын білдіріп отыр.  

б) Диктальды-модальды білмей жатқан нәрсесін екінші адамнан сұрап алу, оған сенімсіздік 

таныту, кекету, мұқату. Модалды мәліметтермен жұмыс көрсетіп тұрғандай диктальды-модальды 
айтылымдардың әмбебап синтаксистік немесе морфологиялық типологиясын анықтау мүмкін емес 

дерлік, өйткені әр жеке коммуникациялық жайдайда айтылымдардағы директивті мағынаны 

көрсететін түрлі мүмкіндіктері бар. Біз тек қарастырылып жатқан грамматикалық субституцияның ең 
жиі кездесетін түрлерін ғана көрсете аламыз. Мысалы: Астанаға мен де талай барғанмын. 

– Қой, әй! Рас па? Сөйттім де, сөйдеп пе әй, дәмесін қара, солай де сияқты директив түрлері 

алдыңғы сөйлеуші сөзіне баға беру, қорытындылау мақсатында жұмсалады. са, болса, болар, әрине 
сөйлесімдері мәртебесін көтереді. 

Қорыта айтқанда, кез-келген адам cөйлеу арқылы, яғни коммуникация үстінде сөзбен ықпал етіп, 

мақсатына жетуге ерекше көңіл бөледі. Адресат өз мақсатына жету үшін белгілі бір стиль түрін 

таңдайды. Ол коммуникацияда прагматикалық салмаққа ие болады. Сұраулы мағына білдіретін 
сөйлемдер қолданылу сипатына қарай эмоциональды-экспресивті жүйе болып табылады.  
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВОПРОСИТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Резюме 

В статье рассматриваются прагматические особенности вопросительного предложения. Действия, 

возникающие во взаимодействии между адресатом и адресантом, имеют прагматичный вес в общении. А также 
приводятся разные аспекты рассмотрения вопросительных предложений многими исследователями. 

Вопросительные предложения не только выполняют функцию вопроса и получения на него ответа, в них 

выражаются мысли ученых о сущности некоторых явлений. В данной статье рассмотрены не прагматические 

формы вопроса, а некоторые типы целей коммуникации, такие как оценка, убеждение, возражение, вызов через 

вопросительные предложения в коммуникации. Поэтому вопросительные предложения делятся на разные 

категории в зависимости от значения предложения, от цели и функций, а также от языковой функции. 
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PRAGMATIC CHARACTER OF INTERROGATIVE SENTENCES 
 

Summary 

The article deals with the pragmatic features of the interrogative sentences. The actions that arise in the interaction 

between the addressee and the narratee have a pragmatic weight in communication. There are also various aspects of the 

consideration of interrogative sentences by many researchers. In addition, given the conclusions of scientists that the 

function of interrogative sentences is not only the question itself, the receipt of a response or information, but an 

expression of the thought of the addressee about the essence of phenomena, the relationship to events. This article does 
not consider the pragmatic forms of the question, but some types of communication goals, such as assessment, 

persuasion, objection, challenge through interrogative sentences in communication. Therefore, interrogative sentences 

are divided into different categories depending on the meaning of the proposal, on the purpose and functions, and on the 

language function. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ТҮРІК ТІЛІ АРАСЫНДАҒЫ ЖАНУАРЛАРҒА ҚАТЫСТЫ  

МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ӨЗАРА СӘЙКЕСТІЛІГІ  
 

Аңдатпа 

Түркі тілдері сан ғасырлар бұрын түрлі саяси және тарихи жағдайларға байланысты бір бірінен ажырап 

қалса да, күні бүгінге дейін ортақ рухани мұраларын сақтап келеді. Сондай мұралардың бірі – мақал-мәтелдер. 

Мақал-мәтелдер – талай ғасырлардан бері ұрпақтан ұрпаққа ұрпаққа ауысып келген халықтық мұра. Мақал-

мәтелдер әрі ықшам, әрі көркем түрде жасалып, келелі ой, кең мазмұнды қамтиды. Мақал-мәтелдердің ішінде 
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тура мағынасында да, ауыспалы мағынасында да қолданылатындары бар. Мақал-мәтелдер көбінесе образды, 

бейнелі түрде келіп, астарлы түрде жеткізіледі және түрлі тақырыптарға бөлініп, әр түрлі салада қолданылады. 

Ғылыми мақалада қазақ тілі мен түрік тілі арасындағы жануар атауларына қатысты мақал-мәтелдер қарас-

тырылған. Жан-жақты талдау жасалынып, екі тілдегі мақалдар-мәтелдердің сәйкестілігі мен баламалығы көр-

сетілген. Сонымен қатар, екі тілдегі жануар атауларына қатысты мақал-мәтелдерге нақты мысалдар берілген.  

Түйін сөздер: жануар, қазақ тілі, түрік тілі, түркі халықтары, мақал-мәтелдер, табиғат, мәдениет, тәжірибе 

 

Түркі тілі Балқаннан Таяу Шығысқа дейін, Орталық Азиядан Иранға дейін және Қытай мен 

Моңғолия, Ресейдің солтүстігіне қарай созылып жатқан кең аймаққа жайылған тамыры терең ежелгі 

тіл болып табылады. Бүгінгі таңда осынау кең далада жалғасын тапқан түркі тілдес халықтардың 
тілдері тарихи және саяси себептерге байланысты жиырмадан астам тілдерге бөлінген. Көптеген 

процестерге және ассимиляциялық саясаттың жүргізілуіне байланысты түркі тілдері арасындағы 

айырмашылықтар өсті, сондай-ақ осы түркі әлемінің қауымдастығы арасындағы түсініктілік 

қарқынының төмендеуіне себеп болды. Алайда, түркі халықтары аталған қиыншылықтарға 
қарамастан ортақ құндылықтары мен мәдениетін сақтап қалған. Ортақ құндылықтарымыздың ең 

маңызды бөлігі, сөзсіз, – мақал-мәтелдер.  

Мақал-мәтелдер – ұлттың дүниеге көзқарасы, әрбір мәселеге деген құнды ойлары ең тиімді 
жолмен түсіндірілген қысқа ықшамдалған нақыл сөздер. Бұл нақыл сөздер жүздеген немесе мыңдаған 

жылдардан келе жатқан өмірлік тәжірибенің қалыптасқан үлгісі болып табылады. Басқаша айтқанда, 

ұлттардың немесе бір тамырдан тараған халықтардың мақал-мәтелдері өзіне тән қасиеттерін де 

айқындайды (1). Мақал-мәтелдерді түркі халықтарының ортақ мәдениетін зерттеу тұрғысынан 
қарастырсақ, өте үлкен мәні болатыны анық. Мақал-мәтелдер халық тарапынан қабылданған қысқа 

ықшамдалған ғибрат сөздер болып табылады (2). Қоғамдағы халық өміріндегі мәселелердің 

көпшілігімақал-мәтелдерде көрініс табады. Сондай-ақ, адамзат өмірінде ерекше орын алатын 
жануарлар да мақал-мәтелдерде кездеседі. Сондықтан да, жануарларға қатысты мақал-мәтелдер 

маңызды мәселелердің бірі болып саналады.  

Бұл мақалада қазіргі таңдағы қазақ және түрік тілдеріндегі жануарларға қатысты мақал-мәтелдер 
қарастырылған. Аталған екі тілдегі мақал-мәтелдерің сәйкестілігі айқындалған және жануарларға 

қатысты мақал-мәтелдердің қолданылу жиілігі көрсетілген.  

Мақала жазу барысында қазақ тіліндегі Зейнеш Күміс Мухиттың ''Türkçe Açıklamalı Kazak 

Atasözleri'' кітабында 5000 мақал-мәтелдер, ал Түрік тіліндегі 8600 мақалдан тұратын Мұстафа Нихат 
Өзөннің «Atasözler» кітабынан жануарларға қатысты 1099 мақал-мәтелдері табылған. 

 

  
Мақал-мәтелдер қазіргі таңда әр түрлі салада қолданылады. Бұлардың кейбіреулері метафоралық 

мағынада қолданылса, ал кейбір мақал-мәтелдер нақты мағынасында қолданылады. Бұлардың кейбір 

бөлігі адамдардың табиғатпен қарым-қатынасын көрсетеді (3). Табиғаттың бір бөлігі болып 
табылатын жануар атаулары мақал-мәтелдерде көптеп кездеседі. Мақаламызда көптеген жануарлар 

аттарына қатысты мақал-мәтелдер талқыланды. 

Біз қазақ-түрік мақал-мәтелдерінің тұжырымдамасына қарайтын болсақ, қазақ тілінде жылқыға 

байланысты мақал-мәтелдер көбірек. Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдерде 5000-ның 291-і (32.73%) 
жылқыға байланысты мақал-мәтелдер. Яғни, жылқыға байланысты мақал-мәтелдердің көбірек 

қолданылғаны байқалады. Мысалы: ақылсыз жігіт ауыздықсыз атпен тең. Ала жылқы жоғалмайды. 

Арғымақ бірде жалды, бірде жалсыз. Ер жігіт бірде малды, бірде малсыз.  
Ал түрік тіліндегі 1099 мақал-мәтелдердің 114-і (10.37%) жылқыға байланысты. Мысалы, aç at yol 

almaz, aç it av almaz, arık ata kuyruğu da yüktür, arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez, aslan 

kükrerse atın ayağı kösteklenir т.б.  

Қазақ тілінде жылқыдан кейін есекке қатысты мақал-мәтелдер 16 рет (1,8%) кездеседі. Мысалы: 
Есек мінгеннің екі аяғына тыным жоқ. Есекке күміс ер жараспас. Есек семірсе, иесін тебер. 

Түрік тілінде есек 89 рет (8,1%) кездеседі. Мысалы: Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir 

atlastan olsa çulu, Aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz, Alçacık eşeğe herkes biner т.б.  
Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдердерге қарайтын болсақ, сиырға байланысты 53 (6%) мақал-

мәтелдердер кездеседі. Мысалы: Сүзеген сиырға қудай мүйіз бермейді. Ақылды өгізден ақымақ ат 

артық. Байлаулы ит үреген, байлаулы өгіз сүзеген т.б. 
Түрік тілінде есектен кейін сиыр 76 рет (6,9%) кездеседі. Мысалы: İneğin sarısı, toprağın karası, 

İnek gibi süt vermeyen, öküz gibi kutan sürer , Zayıf öküze bıçak olmaz т.б.  
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Қазақ тілінде түйеге байланысты мақал-мәтелдер көбірек. Яғни 86 рет (9,67%) кездеседі. Мысалы: 

Түйе қашып жүктен құтылмас. Түйе құзға келеді, күйеу қызға келедеі. Түйенің үлкені көпірде таяқ 
жейді. 

Түрік тілінде түйеге байланысты мақал-мәтелдер 44 рет (4%) кездеседі. Мысалы: Şahin ile deve 

avlanmaz, Devenin derisi eşeğe yük olur, Bir tutam ot deveye hendek atlatır т.б. 

Мақалда қарастырылған қой, ешкі, қозы, қошқар т.б. ұсақ малдар түркі мәдениетінде маңызды 
орынға ие екені байқалады. Қазақ тілінде 889 мақал-мәтелдің 119-ы (10.83%) ұсақ малдарға қатысты 

болып келеді. Мысалы: Қой көп болса, қой арам өледі. Таутеке тауға шықпаса, тұяғы қышиды. Екі 

қошқардың басы бір қазанға сыймас т.б. 
Түркі мәдениетінде қолға үйретілген жануарлардан бөлек жыртқыш және жабайы жануарлардың 

да маңызды орны бар. Мәселен, Қазақ тілінде 226 рет (10,1%) кездеседі. Мысалы: Арыстан аш бо-

лады, доңыз тоқ болады. Аюдан қорыққан орманға бармас. Бір барстың өлігі, жүз түлкіні тойдырар. 
Түрік тілінде 305 рет (27.75%) кездеседі. Мысалы: Aç aslandan tok domuz yeğdir, Aç kurt aslana 

saldırır, Yürük tazıyı tilki sevmez т.б. 

Қазақ мақал-мәтелдерінде құсқа байланысты 226 (25,44%) мақал-мәтелдер кездеседі. Мысалы: 

Қыран бүркіттің балапаны биікке қарай ұшады. Құстың қуы сауысқан. Көкек өз атын өзі шақырады. 
Түрік тілінде 183 рет (16,64%) кездеседі. Мысалы: Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyü-

şünü şaşırmış, Kartala bir ok değmiş, yine kendi yeleğinden, Alacağına şahin, vereceğine karga (kuzgun) т.б. 

Қазақ тілінде жылан, балық, шыбын-шіркей т.б. байланысты мақал-мәтелдер де орын алады. Олар 
31 рет кездесіп 3,49 пайызды құрайды. Мысалы: Жылан ирендеп жүреді, сүйрендеп кіреді. Борсық 

ұрған сайын семіреді. Шегірткеден қорыққан егін екпес т.б. 

Түрік тілінде 169 рет (15,4%) кездеседі. Мысалы: Denize düşen yılana sarılır, Balık baştan avlanır, 
Araba ile tavşan avlanmaz т.б. 

 

Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдер                                                  Түрік тіліндегі мақал-мәтелдер 

 
 

Сурет-1. Қазақ тілі мен Түрік тілдері арасындағы жануарларға қатысты мақал-мәтелдердің салыстырмасы 

 

«Баламалық» ұғымы / Мақалдардағы баламалылық. Салыстырмалы зерттеулер тұрғысынан 
алғанда, көптеген зерттеулер басқа тілдердің мақалдарында баламалылығына байланысты боп келеді. 

Ең алдымен, балама дегеніміз не, соны қарастырайық. 

«Балама» сөзі – «Түрік сөздігінде» «Мәні жағынан бір біріне тең болған (нәрсе), ал баламалық 

«тең болу жағдайы» ретінде түсіндіріледі (3, 733). Өзлем Берк бұл ұғымға екі анықтама береді. 
Алғашқысы, «бастапқы және мақсат тілдегі мәтіндердің немесе кішкентай тілдік бөлшектердің 

арасындағы байланыстың табиғаты мен форматын бейнелеу үшін қолданылған ұғым». Екіншісі, «... 

Теоретиктердің пікірінше, баламалық түбегейлі басқа сөздермен өзіндік бірдей жағдайды 
қайталайтын процесс, мысалы, бастапқы және мақсат тіл мүшелерінің түбегейлі басқа болған 

мақалдар-мәтелдердің аудармаларында қолданылады» (4, 121-122). Басқа сөзбен айтқанда, баламалық 

мақал-мәтелдерде өте жиі кездеседі. Бірі оғыз, екіншісі қыпшақ топтарына жататын екі тілдің мақал-
мәтелдерінде үш түрлі баламалық тобы бар: тура баламалық, жартылай баламалық және еш сәйкес 

келмейтін баламалық.  

Тура баламалық, бастапқы тілдегі мақал-мәтелдердің мақсат тілде де мағынасын бұзбай, сол 
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қалпында қолданылуы. Бұл топтағы мақал-мәтелдер аудармаларда көп мәселе тудырмайды, себебі екі 

тілде құрылымдық жағынан да, мағыналық жағынан да бір біріне ұқсас болып келеді. Мысалы, 
түрікшедегі ‘Karga karganın gözünü oymaz’ мақалы «жаман жолмен пайда тапқандар бір бірінің ісіне 

кедергі болмайды» деген мағынаны білдіреді. Бұл мақалдың қазақшадағы тура баламасы «Қарға 

қарғаның көзін шұқымайды». Зерттеу нәтижесінде бұл топқа 2992 мақал-мәтел (22%) енгізілген.  

TT: Bir yıla tavşan derisi de dayanır – KT: Bir jılğa koyan terisi de şıdaydı. 
TT: İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında – KT: Adam alası işinde, mal alası sırtında.  

Жартылай баламалық, бастапқы тілдегі мақал-мәтелдерде кездесетін сөздердің ең болмағанда 

біреуінің мақсат тілдегі мақал-мәтелдерде кездесуі немесе тура келуі. Мысалы, түрікшедегі ‘Kurt 
komşusunu yemez’ мақалы «қаншалықты жыртқыш болса да, жақындарына тиіспейді, оларға зиян 

келтірмейді» мағынасында қолданылады. Қазақшада осыған ұқсас «Қасқыр да жолдасына қастық 

қылмас» мақал кездеседі. Бұл топқа жататын мақал-мәтелдердің мағыналары бір, бірақ құрылымдық 
жағынан әр түрлі болып келеді. Зерттеу нәтижесінде 5848 мақал-мәтел (43%) табылды.  

TT: Atlı yayayla yoldaş olmaz – KT: Attı akısın jayauğa jibermeydi.  

TT: Eceli gelen keçi çobanın dayağına sürünür – KT: Eşkini kuday urarda, şopannıñ tayağı tiyer.  

Еш сәйкес келмейтін баламалық, бастапқы тілдегі мақал-мәтелдердің мақсат тілде прагма-
тикалық және морфологиялық жағынан еш ұқсастықтары болмайды. Бұл топтағы мақал-мәтелдер тек 

қана аударма арқылы түсіндіріледі. Зерттеу барысында 4760 (35 %) мақал-мәтел табылды.  

Қорытынды. Түркі мәдениеті мен өркениет тарихында жануарлар маңызды орынға ие екені рас. 
Мысалдарда көрсетілгендей, жануарларға байланысты мақал-мәтелдер арқылы өмірде кездесетін 

мәселелер түсіндірілсе, кейде адамдардың мінез-құлқы және өмірлік ұстанымдары бейнеленеді.  

Қарастырылған мәселеде қазақ тілі мен түрік тілдері арасындағы жануарларға байланысты мақал-
мәтелдерді салыстырғанда айырмашылықтарынан гөрі ұқсастықтары байқалады. Алайда, осындай 

ұқсастықтарды әлі де сақтап қалып, келешек ұрпаққа жеткізе білу ғалымдардың қолында.  

Қазақ ғалымдарының бірі Шәкір Ыбраев «Бізге түркі халықтарының бірлесуіне әр ұлттың рухани 

мирасы мен тарихи мұраларын қайта жаңғырту қажет» дейді. Қарастырылған мақаламызда түркі 
әлемінің бірлестігі үшін қажет болатын мәселе көтерілгендігіне сенімдіміз.  
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ПОСЛОВИЦЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАЗВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ  

В КАЗАХСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Резюме  

В научной статье были рассмотрены пословицы, связанные с названиями животных в казахском и турецком 

языках. Был сделан всесторонний анализ и в ходе этого выявлено соответсвие пословиц на двух рассма-

триваемых языках. Хотя много веков назад тюркские языки были отделены друг от друга из-за различных 

политических и исторических событий, они по-прежнему сохраняют свое духовное наследие. Одно из них – 

пословицы и поговорки. Статьи и высказывания – это наследие людей, которое передавалось из поколения в 

поколение. Статьи и высказывания компактны и хорошо иллюстрированы, и они полны идей. Статьи и выска-

зывания также используются в буквальном смысле этого слова. Статьи и высказывания часто изображаются в 

виде изображений, иллюстраций и разделены на разные темы и используются в различных областях. В научной 

статье есть пословицы и изречения об именах животных между казахским и турецким языками. Дается 

всесторонний анализ, показывающий совместимость и эквивалентность пословиц и высказываний на двух 

языках. Существуют также конкретные примеры пословиц и высказываний на двух языках. 

Ключевые слова: животное, казахский язык, турецкий язык, тюркские народы, природа, культура, опыт 
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THE COMPREHENSIVE OF THE PROVERBS RELATED TO THE NAMES OF ANIMALS 

BETWEEN KAZAKH AND TURKISH LANGUAGES  
 

Summary 

İn the scientific article was considered proverbs related to the names of animals between Kazakh and Turkish 

languages. The accordance of the proverbs has been examined by two languages and generated a comprehensive 

analysis. Although many centuries ago Turkic languages were separated from each other due to different political and 

historical events, they still maintain their spiritual heritage. One of the heritage is proverbs and sayings. Articles and 

sayings are people's heritage that has passed from generation to generation for generations. Articles and sayings are 

compact and well-illustrated, and they are full of ideas. Articles and sayings are also used in the literal sense of the 
word. Articles and sayings are often portrayed in the form of images, illustrations, illustrations and divided into 

different topics and used in various fields. In the scientific article there are proverbs and sayings about the names of 

animals between the Kazakh and Turkish languages. A comprehensive analysis is given to show the compatibility and 

equivalence of proverbs and sayings in two languages. There are also concrete examples of proverbs and sayings in the 

two languages. 

Keуwords: animal, Kazakh language, Turkish language, Turkic peoples, nature, culture, experience 
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БАТАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ЯЗЫКЕ А.С. ПУШКИНА 

 
Аннотация 

Автор статьи рассматривает особенности возникновения и функционирования слов военной лексики в языке 

Пушкина. Отобранный лексический пласт был разделен на несколько тематических групп: военные действия, 

военные чины и должности, оружие и другие. Проанализированный материал позволяет не только говорить о 

поэтике военной лексики в творчестве великого поэта, но и дает представление о военно-историческом 

портрете той эпохи. В статье рассматриваются особенности методики и практики преподавания таких 

филологических дисциплин, как русский язык, риторика и введение в языкознание в военном вузе. В 
современных государственных стандартах военного образования наблюдается сокращение учебных часов и 

даже отдельных лингвистических дисциплин, поэтому проблема недостатка гуманитарного образования у 

будущих офицеров стоит сегодня особо остро.  

Ключевые слова: военная лексика, архаические (новые) лексические значения, тематические группы 

 

В языке Пушкина широко отразился живой, активный словарный состав русского языка как 
предшествующей эпохи, так и первой трети XIX века. Состав пушкинского словаря представляет 

своеобразный историко-культурологический срез того времени, исследование которого позволяет 

определить лексические особенности и изменения в языке за этот период, а также понять характер и 
направление некоторых из этих тенденций. «В языке Пушкина вся предшествующая культура 

русского художественного слова не только достигла своего высшего расцвета, но и нашла 

решительное преобразование. Язык Пушкина… определил во многих направлениях пути 
последующего развития русской литературной речи и продолжает служить живым источником и 

непревзойдённым образцом художественного слова для современного читателя» [1, 124]. 

В теории литературы имеется богатый опыт анализа художественных произведений с военной 

точки зрения. Одна из первых работ датирована 1895 годом. Это книга выдающегося русского воен-
ного теоретика и педагога М.И. Драгомирова, в которой проводится анализ великого романа «Война 

и мир». М.И. Драгомиров исследует трактовку Л.Н. Толстого о событиях вооруженной борьбы в 

Отечественной войне 1812 года, анализирует используемую в романе военную лексику, 
рассматривает описание военных сцен и войскового быта. Исследователь приходит к выводу, что 
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изучение отражений теорий военного дела в художественных произведениях имеет для молодого 

поколения большое познавательное и воспитательное значение, а военные сцены, описанные в 
романе, «могут составить одно из самых полезных прибавлений к любому курсу теории военного 

искусства» [2, 47]. 

В рамках данной статьи мы остановимся на анализе военной лексики в языке Пушкина, что 

позволит оценить насколько богат и разнообразен язык великого поэта в данной лексико-
тематической группе. Военная лексика – это универсальное поле в словарном составе языка, 

занимающее особое место в лексико-семантической системе, так как относится одновременно и к 

общенародному слою словарного состава языка, и к лексике ограниченного употребления.  
Любая профессиональная лексика имеет специфические черты: военному языку свойственна 

интеграция элементов политической, дипломатической, юридической речи, что обеспечивает 

постоянное пополнение военной терминологии новыми понятиями. Но с другой стороны наличие 
большого процента канцеляризмов – формулировки приказов, уставов, иной документации – 

определяют консервативность и статичность многих военных речевых форм. Рассмотрим, насколько 

часто встречаются в языке Пушкина слова из военной сферы, какой процент из них сохранился в 

современном профессиональном языке, а какие термины ушли в пассивный запас.  
В «Словаре языка Пушкина» зафиксировано в общей сложности 414 лексем, имеющих военную 

направленность, частотность их употребления составляет – 8672 раза. Произведения, где встречаются 

слова военной лексики: «История Пугачева», «Капитанская дочка», «Борис Годунов», «Полтава», 
«Евгений Онегин», «Выстрел», «Дубровский», «Бахчисарайский фонтан», «Путешествие в Арзрум», 

«Арап Петра Великого».  

Все военные лексемы можно распределить по нескольким тематическим группам: военные чины и 
должности, военная форма, оружие, рода войск, военные сооружения, военные действия, военная 

геральдика и другие.  

«Военные действия». Это самая обширная тематическая группа, в которую вошли все лексемы, 

связанные с планированием, началом, проведением и завершением военных операций. Частота 
употреблений составляет – 2518 раз: атака (2), атаковать (4), баталья (баталия) (3), битва (68), 

биться (73), бомбардировать (1), бороться (в значении – стараться одолеть что-н. вражеское, 

преодолеть сопротивление) (5), брать (в значении – овладевать, захватывать) (3), взрыв (5), 
взрывать (3), воевать (22), война (152), вонзать, -ить (14), вооружить -ать, -ся (45), враждовать 

(6), вылазка (19), выпалить (5), выстрел (54), выстрелить (25), диверсия (1), дозор (15), драться (в 

значении – сражаться) (9), зарядить, -жать (20), застрелить, -ся (14), защитить, -ать, -ся (19), 

кампания (в значении – военный поход, действия армии за время одной войны) (8), караул (40), 
караулить (6), команда (17), конвой (8), маневр (5), марш (5), маршировать (5), наградить (27), 

награждение (5), наступать (2), наступление (1), оборона (6), обороняться (5), огонь (в значении – 

ружейная или артиллерийская стрельба) (37), ополчение (5), ополчить, -ся (3), осада (33), осадить 
(43), отбить, -ся (13), отпор (9), отразить (24), отстреливаться (2), отступать, -ить (36), отсту-

пление (18), охранять, -ить (16), оцепить (4), пальба (25), плен (63), пленить (5), победа (66), 

победить (18), покорить (посредством военных действий) (4), поражение (6), поражать, -зить (28), 
поход (46), приступ (28), расстрелять (7), ретировать (отступить о войсках) (1), рубить, -ся (13), 

служить (52), сражаться (13), сражение (110), стрельба (4), стрелять, -ся (48), строиться (стано-

виться в строй) (4), схватка (4), убивать (16), убить (158), укрепление (24), укрепить, -ся (13).  

Слова данной тематической группы встречаются чаще всего при описании батальных сцен, 
доминирование глаголов и отглагольных существительных придает повествованию динамизм и 

экспрессию.  

Следующая по частотности тематическая группа «Военные чины и должности» – 1713 раз. Сразу 
следует отметить, что словосочетание «военный чин» для современного русского языка является 

устаревшим, сейчас употребляется термин – воинское звание. И напротив, звание в пушкинские 

времена обозначало сословный разряд: дворянское, духовное звание, но не воинское. В 
произведениях Пушкина встречается упоминание следующих военных чинов и должностей: адмирал 

(7), адъютант (25), вахмистр (5), военачальник (5) высокоблагородие (83), 

высокопревосходительство (56), генерал (292), генерал-адмирал (1), генерал-адъютант (4), генерал-

аншеф (8), генерал-лейтенант (25), генерал-майор (48), генерал-поручик (21), генерал-фельдмаршал 
(13), генерал-фельдцейхмейстер (1), главнокомандующий (13), десятник (1), кадет (6), капитан (66), 

капитан-лейтенант (3), капитан-поручик (2), капрал (9), командир (17), командор (7), комендант 
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(104), корнет (6), маиор (майор) (54), маршал (5), меченосец (1), мичман (3), офицер (193), обер-

офицер (2), паша (29), подполковник (26), полковник (79), полководец (5), рекрут (24), ротмистр (6), 
секунд-майор (2), сержант (16), сотник (4), унтер-генерал (1), унтер-офицер (3), урядник (22), 

фельдмаршал (40), фельдъегерь (12), флигель-адъютант (2), штабс-капитан (1), юнкер (3) и т.д. 

Из приведенных 49 наименований военных чинов и должностей, лишь 19 существуют в 

современной армии. Некоторые слова утратили свое военное значение. Например, высокоблагородие 
– титулование офицеров от капитана до полковника, высокопревосходительство – титулование 

военных чинов.  

И наоборот, слово адъюнкт в пушкинские времена не имело военного значения. Оно обозначало 
помощника профессора или академика в научном учреждении [3, 30], современное значение – 

офицер, занимающийся в подразделении послевузовского военного образования – было приобретено 

им позднее [4, 37]. Подобная трансформация лексического значения произошла со словом инвалид, 
которое в «Евгении Онегине» и «Капитанской дочке» употреблено в значении – вышедший в 

отставку военный, потерявший трудоспособность вследствие ранений или старости [5, 228]. 

Другая тематическая группа батальной лексики «Армия, рода войск, подразделения». К этой груп-

пе относятся лексемы, обозначающие различные виды военных сил, войсковых соединений, а также 
лиц, относящихся к этим военным подразделениям, частотность их употребления – 1228 раз: армия 

(99), артиллерия (26), батальон (баталион) (14), батарея (29), бригада (10), взвод (5), войско (256), 

гарнизон (49), гвардия (60), гвардеец (1), гренадер (24), гусар (19), делибаш (дели-баш) (8), деташмент 
(1), дивизия (26), дружина (43), жолнер (1), кавалергард (кавалер-гард) (7), кавалерия (12), караби-

нер(1), кирасир (2), конница (61), конногвардеец (2), конно гренадер (3), корпус (11), легион (5), пехота 

(52), полк (173), рота (21), спаги (6), стрелец (12), стрелок (6), штаб (6), эскадра (2), эскадрон (15).  
В данной группе встречаются «редкие» слова. Это гренадер – солдат особых отборных воинских 

частей [3, 544], делибаш (дели-баш) – конный солдат турецкой армии [3, 615], деташмент – военный 

отряд специального назначения [3, 637], жолнер – солдат-пехотинец польской армии [3, 802], 

кирасир – солдат или офицер тяжелой кавалерии, носивший кирасу (латы, прикрывающие грудь и 
спину) [5, 317], спаги – солдат кавалерийского корпуса армии Османской империи [6, 307]. 

«Оружие» – спектр наименований оружия в языке Пушкина достаточно широк – это и холодное, и 

метательное, и огнестрельное оружие. В общей сложности употреблено 976 раз: атаган (11), бомба 
(9), булава (7), булат (18), винтовка (3), вооружение (1), галера (4), гаубица (1), граната (1), дробь 

(2), дуло (2), заряд (4), картечь (18), кинжал (35), кистень (2), колчан (11), контрмина (3), копье 

(копие) (39), лафет (1), меч (133), мортира (2), мушкет (1), ножны (1), орудие (15), оружие (25), 

палица (3), патрон (2), пистолет (63), порох (31), пуля (38), пушка (156), ружье (42), сабля (67), 
свинец (о пуле) (8), секира (9), снаряд (6), стрела (66), тесак (2), тамагаук (2), топор (секира) (2), 

шашка (12), шомпол (2), шпага (34), штык (16), ядро (21).  

В данном перечне есть наименования оружия, которые не зафиксированы ни в толковом словаре, 
ни в современном военном словаре. Дадим их определения: атаган – большой турецкий кинжал с 

кривым лезвием [3, 52], кистень - старинное оружие, состоящие из металлического шара или гири, 

прикрепленной ремнем к короткой рукоятке [5, 318], контрмина – встречный подкоп с целью 
подорвать подкопы и мины неприятеля [5, 366], мортира – артиллерийское орудие с коротким 

стволом для навесной стрельбы [5, 624], тесак – рубяще-колющее холодное оружие XVIII века – 

вооружение младшего состава [6, 506]. У слова томагаук – ударное метательное оружие северо-

американских индейцев [6, 537] – изменился звукобуквенный состав – томагавк.  
К этому перечню можно добавить дважды употребленное в письмах Пушкина слово – единорог, 

которое обозначалостаринное артиллерийское орудие, названное по отлитому на нем изображению 

единорога [3, 751].  
К группе «Военная форма» отнесены лексемы, обозначающие военную форму, ее аксессуары, а 

также те элементы обмундирования, которые не только являлись знаком воинского отличия, но и 

выполняли защитную функцию в бою: аксельбант (1), броня (14), галун (3), доспехи (3), каска (1), 
кольчуга (10), латы (16), ментик (ментия) (2), мундир (51), фуражка (фурашка) (11), шинель (2), 

шлем (39), щит (34), эполет (5). Общая частота употребления – 192 раз. 

«Военные сооружения (построения)». К данной тематической группе отнесены слова, 

обозначающие объекты, создаваемые для решения задач боевого характера и тылового обеспечения. 
Частота употребления – 477 раз: амбразура (1), бастион (4), бойница (2), вал (29), застава (24), 

крепость (278), обвахта (гауптвахта) (3), отряд (94), плац (1), пост (17), ставка (8), траншея (1), 
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фельдшанец (1), форпост (8), фортеция (3), цитадель (3). Большая часть слов сохранилась в 

современной военно-профессиональной речи, кроме фельдшанец – временное полевое укрепление, 
окоп [7, 781], форпост – передовой укрепленный пункт [7, 792], фортеция – старинное 

наименование крепости [7, 793]. 

«Военные документы». Незначительную тематическую группу (частотность – 20 раз) 

представляют слова, относящиеся к военной документации: абшид (15) – в XVIII веке свидетельство 
об увольнении со службы, об отставке [3, 25], рапорт (4), реляция (1) – письменное донесение в ходе 

военных действий [6, 1012]. 

«Военная геральдика». Также небольшую группу представляют слова, обозначающие знаки 
отличия и принадлежности: Георгий (георгиевский крест) (2), знамя (27), медаль (5), награда (58), 

орден (4), штандарт (1). Несмотря на разнообразие в XVIII-XIX веках военных геральдических 

символов эта область военного искусства, видимо, мало интересовала поэта.  
В языке Пушкина встречается богатый синонимический ряд антонимических понятий «защитник-

враг». Синонимы к слову «защитник» (частотность – 295 раз): берсеркер (древнескандинавский 

свирепый, неистовый воин) (1), богатырь (31), боец (19), воин (51), воитель (19), гетман (48), 

защитник (1), ратник (11), солдат (салдат) (114). Синонимы к слову «враг» (частотность – 284 
раза): ворог (2), враг (153), неприятель (79), противник (36), супостат (12), супротивник (2). 

В отдельную группу мы выделили описательные прилагательные, имеющие военную направлен-

ность (частотность – 274 раза): безоруженный (1), безоружный (4), бравый (1), военный (139), воинской 
(воинский) (10), воинственный (30), враждебный (12), вражеский (4), вражий (7), генеральный (6), 

героический (ироический) (6), геройский (2), огнестрельный (1), победный (5), победоносный (1), полковой 

(9), ратный (18), ротный (3), рукопашный (1), солдатский (7), стратегический (1), стрелецкий (6). 
«Виды построения войск». Употребление слов, обозначающих построение войск для ведения 

боевых действий, составляет – 96 раз: авангард (9), ариергард (арриергард, арьергард, арьерргард) 

(12), батальон-каре (батальон-карре) (8), каре (карей, каре) (11), контр-марш (1), строй (29), фалан-

га (1), фланг (23), флигельман (1), шеренга (1), где батальон-каре обозначает отряд пехоты, вы-
строенный квадратом при обороне [3, 66], контр-марш – передвижение войск в направлении обрат-

ном тому, которое было ранее предпринято [5, 366], флигельман – головной, первый в ряду солдат, на 

которого ориентировалась при фронтовых поворотах и ружейных приемах вся шеренга [7, 789]. 
Таким образом, военная лексика в языке А.С. Пушкина занимает значительное место. Она 

терминологически разработана и тематически многопланова. Большая часть военных терминов 

сохранилась и получила дальнейшее развитие в современной военно-профессиональной речи. Мы 

видим, что образный потенциал военной лексики позволяет особым образом осмыслить и 
вербализовать человеческий опыт, исторические события определенной эпохи. В произведениях 

Пушкина военная лексика обладает большими стилистическими возможностями. Она активно 

взаимодействует с общеязыковыми словами, в процессе чего происходит ее детерминологизация.  
Изучение данного направления позволяет определить особенности описания поэтом военных 

действий, а также в дальнейшем провести сравнительно-сопоставительный анализ употребления 

военной лексики в языке других поэтов и писателей. Материалы статьи могут быть использованы на 
практических занятиях со студентами филологического факультета, а также в воспитательной работе 

с курсантами и магистрантами военных вузов. 
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А.С. ПУШКИННІҢ ТІЛІНДЕГІ ӘСКЕРИ ЛЕКСИКА 

 
Түйіндеме 

Мақала авторы Пушкин тіліндегі әскери лексикада сөздердің пайда болуы мен қызметінің ерекшеліктерін 

қарастырады. Сұрыпталған лексикалық бірліктер бірнеше тақырыптық топқа бөлінген: әскери іс-қимылдар, 

әскери шендер мен лауазымдар, қару және т.б. Материалды талдай отырып ұлы ақынның шығармашы-

лығындағы батальды лексиканың поэтикасы туралы ғана емес, сол кезеңнің әскери-тарихи сипаты жайлы да 

түсінік береді. Мақалада жоғарғы оқу орнындағы филологияның орыс, риторика және тіл білімі сияқты 

пәндерін оқыту тәжірибесі мен әдісінің ерекшеліктері қарастырылады. Әскери білім берудың жаңа мемлекеттік 

стандарттарында кейбір лингвистикалық пәндердің оқу сағаттарының қысқарғаны, кейде пәндердің де 
қысқарғаны байқалады, сондықтан болашақ офицерлерге білім беруде гуманитарлық білім беру қажеттілігі 

мәселесі алда тұрады. 

Түйін сөздер: әскери лексика, көнерген (жаңа) лексикалық мағына, тақырыптық топтар 

 

O.Zaginaiko1 
1Academy of Border Guard Service of the National Security Committee of the Republic of Kazakhstan 

 

MILITARY TERMS IN A.S. PUSHKIN'S LANGUAGE 

 
Summary 

The author of the present article considers the peculiarities of the development and functioning of the military terms 

in A.S. Pushkin's language . The chosen lexical layer was divided into several thematic groups: war, military ranks and 

titles, weapons and other. The analyzed material allows not only to talk about the poetics of the military terms in great 

poet's works, but also gives an idea of the military-historical portrait of the era. The article is devoted to the specifics of 

methodology and practice of teaching philological subjects such as Russian language, rhetoric, and introduction to 

linguistics in military high school. According to present state standards of military education, the teaching hours of 

many subjects and especially of certain linguistic disciplines have been reduced, and as result there is a problem of the 

lack of humanitarian education of the future military. 

Keywords: military vocabulary, archaic (new) lexical features, thematic groups 
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МОДАЛЬДЫЛЫҚ ФУНКЦИОНАЛДЫ-СЕМАНТИКАЛЫҚ ӨРІСІ: 

 МИКРОӨРІСТЕРІ, ҚҰРЫЛЫМЫ 
 

Аңдатпа 

Мақалада модальдыдық категориясының табиғаты тілдік деректер арқылы ашылды және тілдік категория-

ларды сипаттауда семантикалық принциптің басшылыққа алынатындығы әрі олардың берілу құралдарының әр 

деңгейлілігін көрсету үшін функционалды-семантикалық әдістің қолданылатындығы қарастырылды. 

Мақалада функционалды семантикалык модальдылық категориясының мағыналық топтары, модальдылық 

өрісінің құрылымы сипатталған. Модальдылық макроөрісін құрайтын микроөрістер түрлері ретінде 

бұйрықтылық, мүмкінділік, шарт, қалау т.б. өрістерді құраушы тілдік құралдар көрсетілген. Модальдылықтың 

микроөрістерінің негізгі және қосалқа компоненттері айқындалған.  

Тіл білімінде модальдылықтың субъективті және объективті түрлері қарастырылады. Объективтік модальды-

лық ретінде айтылымның ақиқатқа тікелей қатыстылығы, яғни ойда, сөйлемде танылған болмыстың уақытқа 

қатыстылығы немесе мүмкін болуы, міндетті түрде болуы, болуын қалау немесе болуын міндетті түрде талап ету 
сипаты анықталады. Объективті модальдылық онтологиялық қатыстылық сәйкестік критерий ретінде танылады. 

Түйін сөздер: модальдылық категориясы, функционалды-семантикалық әдіс, функционалды семантикалық 

модальдылық категориясы, модальдылық өрісі, модальдылықтың макроөрісі, модальдылықтың микроөрістері 
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О.С. Ахманованың лингвистикалық сөздігінде (1966) модальдылыққа мынадай анықтама берілген: 

“Модалдылық дегеніміз, біріншіден, сөйлеушінің өзі хабарлап отырған айтылым мазмұнына деген 
көзқарасын; екіншіден, сол айтылым мазмұнының ақиқат болмысқа қатынасын (хабарланып отырған 

оқиғаның, істің т.б. жүзеге асуын) көрсететін ұғымдық категория. Ол рай формалары, модаль сөздер, 

интонация т.б. формалар түріндегі әр алуан грамматикалық және лексикалық құралдар арқылы 
жеткізіледі. Модальдылық мынадай түрлерде көрініс табады: сөйлем модальдылығы, болжалдық 

модальдылығы, айтылым мазмұнының шамалап жеткізілуі, етістік арқылы берілетін модальдылық, 

ирреалды модальдылық, айтылым мазмұнының шындықтан тыс, іске аспайтындығын білдіретін 

модальдылық, теріске шығару арқылы білдірілетін модальдылық, мазмұны болмысқа, ақиқат 
шындыққа қайшы келетін айтылым” [1, 238].  

«Модальдылық – сөйлем мазмұнындағы объективтік байланыстарды (объективтік модальдылық) 

және сөйлеуші көзқарасы тұрғысынан осы сөйлемнің мазмұнының айқындылық дәрежесін 
(субъективтік модальдылық) білдіретін тілдік категория» [2, 267]. 

О.С. Москальская мен Ю.С. Степанов сияқты ғалымдар модальдылық категориясының бойынан 

тек сөйлеушінің коммуникативтік құрылымын анықтап қоймай, оның коммуникативтік акт барысын-
дағы әртүрлі элементтеріне деген бағалауыш сипатын білдіретінін айқындады. Мәселен, адресант пен 

адресат, қарым-қатынас актісінің орны мен өту уақыты, сондықтан да модальдылық пен прагматика 

арасындағы тығыз байланысты қатынасты зерттеу – прагмалингвистика үшін өте маңызды.  

Қазіргі тіл білімінде модальдылықты зерттеуде бірнеше бағыт қалыптасқан. Олар – формалдық-
грамматикалық (В.В. Виноградов, В.З. Панфилов), функционалды-семантикалық (Ю.Д. Апресян), 

мәтін түзуші (В.В. Калимов) және коммуникативтік-прагматикалық (И.П. Распопов) бағыттар. Соңғы 

бағыт бойынша модальдылық сөйлеу мақсаты мен коммуникативтік перспективамен қатар сөйлем 
құрылымына енгізілетін коммуникативтік категория ретінде қарастырылады. 

Модальдылық мәселесі туралы анық та нақты тұжырымдама академик В.В. Виноградовтың 

еңбегінде байқалады. Оның мына тезисі зерттеушілер арасында кеңінен танымал деуге болады: 

“Әрбір сөйлем өз бойына мәнді конструктивті (құрылымдық) белгі ретінде модальды мағынаны, яғни 
ақиқатқа деген қатынасты білдіретін мазмұнды жинақтайды. Белгілі бір формадағы айтылымды 

білдірудегі кез келген тиянақты ой, сезім немесе ойды жеткізу талабы (ішкі ізденіс) сөйлемнің 

интонациялық жүйесінде немесе жинақтала келіп модальдылық категориясын танытатын 
синтаксистік мағыналар жиынтығы арқылы көрініс табады [3, 55-56]. 

Тіл білімінде модальдылықтың субъективті және объективті түрлері қарастырылады. Объективтік 

модальдылық ретінде айтылымның ақиқатқа тікелей қатыстылығы, яғни ойда, сөйлемде танылған 
болмыстың уақытқа қатыстылығы немесе мүмкін болуы, міндетті түрде болуы, болуын қалау немесе 

болуын міндетті түрде талап ету сипаты анықталады. Объективті модальдылық онтологиялық 

қатыстылық сәйкестік критерий ретінде танылады. 

Субъективті модальдылық дегеніміз – автордың айтылған ой мазмұнындағы заттар мен 
құбылыстарға деген өзіндік көзқарасы. Мәтін құрылымында субъективті модальдылық әртүрлі 

иллокутивті актідегі – өтініш, болжау, сұрау, талап ету, бұйыру т.б. авторлық және иллокутивтік 

мазмұндық ой, сөйленім түрінде көрініс табады. 
А.М. Пешковский модальдылық категориясын сөйлеушінің субъективті көзқарасын білдіретін 

категория деп анықтаса [4, 88 ], М.М. Молчанова субъективтік модальдылықты айқындауда бағалау 

категориясының өте маңызды екендігін атап айтады [5, 127]. 
Қазақ тіл білімінде модальдылық категориясы Е.Жанпейсов [6], А.Н. Нұрмұханова [7], О.Төлегенов 

[8], Қ.Мамаділов [9], С.Құлманов [10] сияқты зерттеушілердің еңбектерінде арнайы зерттелді. 

«Модальдылық категориясының статусын ғалымдар төмендегіше таниды: 1) синтаксистік; 2) лек-

сика-грамматикалық; 3) грамматикалық; 4) семантика-грамматикалық; 5) ұғымдық; 6) семантикалық; 
7) логика-грамматикалық; 8) функционалды-семантикалық; 9) коммуникативті-семантикалық;                 

10) коммуникативті-синтаксистік; 11) коммуникативті-грамматикалық; 12) мәтін түзуші категория; 

13) ойлау (сознание) категориясы; 14) сөйлемнің бірнеше категорияларының жиынтығы; 15) деңгей 
аралық; 16) прагматикалық» [2]. 

Модальдылық категориясының табиғатын толық ашуға тілдік категорияларды сипаттауда 

семантикалық принципке негізделетін және олардың берілу құралдарының әр деңгейлілігін 

көрсететін функционалды-семантикалық әдіс арқылы қол жеткізуге болады.  
Модальдылық категориясы функционалды-семантикалық өріс ретінде қарастырылғанда оның 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филологические науки», №4(62) 2017 г. 

60 

мынадай сипаттары анықталады:  

1) инвариант мәні модальдылық функцияны атқаратын әртүрлі тіл деңгейлерінен алынғантілдік 
құралдары болады;  

2) әрдеңгейлік тілдік құралдардың ортақ инвариантты мағынасы болады; 

3) өріс құрылымы ядро мен перифериядан тұрады;  

4) өріс ішкі мағыналық бөлінісі, яғни субкатегориялануына қарай сол ішкі категориалдық 
мағынаны беретін тілдік құралдар жиынтығынан тұратын шағын өрістері болады.  

Демек, модальдылық макроөрісі мазмұн және тұрпат межесінен тұратын функционалды-

семантикалық микроөрістердің кешені болып табылады. Модальдылық макроөрісі өз ішінде 
субкатегориалды функцияларына (мағыналарына) қарай мынадай микроөрістер ретінде танылады: 

мүмкіндік, қажеттілік, қалаулық, айқындық, бұйрықтық. 

Мүмкіндік модальдығы. «Модальдылық – сөйлеушінің ақиқат шындыққа, өз ойының немесе өзі 
берген ақпараттың ақиқаттығына, сенімділігіне, күмәнділігіне және субъектінің іс-әрекетті 

орындауының мүмкіндігіне/мүмкін еместігіне, қажеттілігіне, болжалдылығына көзқарасын, сондай-

ақ субъектінің осы іс-қимылдың орындалуын/орындалмауын қалауын немесе оны жүзеге 

асыруға/асырмауға бұйрық беруін білдіретін тілдік категория» [2].  
Қазақ тіл білімінде мүмкіндік модальдылығы бойынша С.Құлманов кандидаттық диссертация қор-

ғады. А.В. Бондарко ғылыми бағыты бойынша бұл зерттеу жұмысында мүмкіндік модальдығы функ-

ционалды-семантикалық өріс түрғысынан зерттеліп, өрісті құрайтын тілдік құралдар кешені жан-
жақты айқындалады. С.Құлманов мүмкіндік/мүмкін еместік модальдығын білдіретін негізгі тілдік 

құралдар негізгі мағынаны білдіру дәрежесіне қарай өріс орталығы мен шеткері аймағын құрайтынын 

нақты тілдік құралдардың семантикалық функцияны атқару дәрежесіне қарай жіктеп көрсетеді [2]. 
-а/е/й аланалитикалық форманты мүмкіндік/мүмкін еместік модальдылық функционалды-

семантикалық өрісінің ядросы (өзегі)болып табылады. Мысалы: – Алғашқы кезде қатал талап қойып, 

керек жерінде шара қолданып бет көрсетіп алсаң, кейіннен ешкім саған қарсы келе алмайды 

(Д.Исабеков).  
Ал зерттеушінің көрсетуінше, бол көмекші етістігі негізгі етістікпен аналитикалық формант 

құрап,мүмкіндік модалдылығының шеткері өрісін құрайды. Мысалы:  

-уға бол: Бәрі жеңіл. Тіпті ең үлкендерін де онша қиналмай қақпақылдай алуға болады 
(С.Жүнісов). 

-атын бол: Орыс тілін неғұрлым жақсы білсең, соғұрлым жақсы түсініп, жақсы оқитын боласың 

(С.Көбеев). 

Көріп отырғанымыздай, бол көмекші етістігінің ішкі мағыналық құрылымында мүмкіндік, яғни 
болар іске қатысты сема болғандықтан, оны өрістің жақын аймағына (ближняя периферия) жатқызуға 

болады. Бол көмекші етістігінен басқа да көмекші етістіктер (бер, біл, кет, көр) негізгі етістікпен 

тіркесіп, аналитикалық формант жасап, мүмкіндік мағынасын бере алады, оларды мүмкіндік 
модалдылығының шеткері аймағына (дальняя периферия) жатқызамыз. Мысалы: 

-а бер: – Үйді сатсақ, өзімізбен бірге ала кетерміз... Сатпасақ, осында тұра берерсіз (Д.Исабеков). 

-а біл: – Айша – сүйегі асыл арудың нақ өзі ғой. Еңбек ете де біледі, өмір сүре де біледі 
(Д.Досжанов). 

-ып кет: Мейлі де, бұл тіршілікте қандай есім арқалап жүрсең де, – тозбайтын көйлегің, я 

азаматтық арың емес, көзің жұмылған күні Қалданбай бол, Аспанбай бол ұмытыласың да қаласың, 

о дүниеге есіміңді арқалап кетпейсің ғой (Д.Досжанов). 
Мүмкіндік/мүмкін еместік функционалды-семантикалық өрісінің осы семантикалық функцияны 

атқаратынлексикалық құралдары да бар. Ол ең алдымен модальдылықтың осы түрінің атауымен 

сәйкес лексемалардың қатысуымен жасалады.  
Олар: мүмкін, мүмкін емес сөздері. Сонымен қатар осы модаль сөздермен қатар мүмкіндік, 

мүмкіншілік сөздерінің көмекші етістіктермен тіркесіп келуі арқылы да беріледі. Мысалы: -у 

мүмкіндік, мүмкіншілік бер модальдық құрылымы: ...баланың көп болғанына не жетсін. Біріншіден, 
ол – институт беделінің артқаны, екіншіден, білімді жастарды іріктеп, таңдап алуға мүмкіндік 

береді (Д.Исабеков); 

Мүмкіндік модальдығы бар/жоқ модаль сөздері арқылы білдіріледі: Жазмыштың ісіне дауа жоқ 

(А.Шамкенов) – жазмыштың ісіне еш нәрсе істей алмайсың; Күйеуі бейіл көрсеткен азамат ағайынға 
Нұрғаным да жаттық етер жөні жоқ (М.Әуезов) – жаттық ете алмайды. Өріс перифериясындағы 

мұндай сөздердің мүмкіндік/мүмкін еместік мағыналарын өріс орталығының тілдік құралы -а/е/й ал 
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аналитикалық формантымен алмастырып қолданып айқындауға болады. 

Мүмкіндік/мүмкін еместік модальдылық мағынаны беруде сұрау есімдіктерінің де өзіндік қызметі 
бар. Айталық, риторикалық сұрақты сөйленімдер мүмкін еместік модальдығын білдіреді. Мысалы: 

Еңсені жазып жүруге жағдай қайда (Д.Досжанов) – еңсені жазып жүре алмайсың; Сен жақсы 

көрген нәрсені менің жек көруге қалай дәтім бармақ (Д.Исабеков) – жек көре алмаймын. 

Мүмкіндік модальдығы ашық райдың ауыспалы осы, келер және өткен шақ тұлғалары арқылы 
білдіріледі: Еңлік үшін құрулы мылтық құрсаулы жауға кездессем де шыдадым (М.Әуезов) – шыдай 

алдым; – Есіңде болсын, бүкірді көр ғана түзейді (Қ.Жұмаділов) – түзей алады.  

Мүмкіндік модальдығының семантикалық құрылымын ғалымдар ішкі/сыртқы мүмкіндік; жүре 
біткен/туа біткен мүмкіндік; деонтикалық/бейдеонтикалық мүмкіндік; актуалды/узуалды мүмкіндік 

деп жіктейді [2]. 

Міндеттілік модальдығы. Модальдылықтың микроөрістерінің бірі болып табылатын міндеттілік 
модальдығының өзегін (ядросын) міндеттеу мағынасын білдіретін керек, қажет, міндет, тиіс, 

лазым, шарт және т.б. модаль сөздер құрайды: 

а)  -у керек (қажет, міндет, тиіс, лазым, шарт): Кешке жоғарғы ауылдағы жиналысқа баруым 

керек (Қ.Жұмаділов); 
ә) -мақ, -мек керек (шарт, қажет): Мен айтсам, шабытты тек шаттықтан іздемей, елдің, ердің 

күйкі, жүдеу күйінен де таппақ шарт (М.Әуезов);  

б) -ған, -ген керек (тиіс, ләзім): Оларға өмір бойы қой бағып, қоңыраулы құл болып өткенім 
қажет (Д.Досжан);  

в) керек, тиіс, қажет модаль сөздері зат есімдермен тіркесіп, сөйлемді аяқтауында: – Оу, ағайын, 

– деді, – өкіл сендердің бет-бетіңмен сөйлейтін құдаларың емес. Тәртіп керек (С.Жүнісов); 
г)  жөн, парыз, қарыз, қажетті, орынсыз, абзал сөздері де қажеттілік мағынасында 

қолданылады: Бұл адамға жалған айту жол емес. Шын көңілмен айтар тілегі болса, шындықпен 

ғана жауап беру парыз (М.Әуезов) – жауап беру керек.  

Жоғарыда аталған сөздерден басқа міндеттілік модальдылығы аналитикалық форманттар 
арқылы да беріледі. Мысалы: -масқа болма, -уға болма: – Жігіттер, атайдың тілегін орындамасқа 

болмас (А.Шамкенов) – орындау керек; Басқа да тілдік құралдар туралы мына еңбекте тереңірек 

қарастырылған. (Қараңыз: С.Құлманов / Жұмсалымды грамматика). 
Міндеттілік мағына рай тұлғалары арқылы да беріледі. 1) ашық рай: Қимас досың сұраса, 

Қимасыңды бересің (Мақал) – беруің керек; 2) бұйрық рай: Уақытты бос өткізуден сақтан 

(Ә.Нұршайықов) – бос өткізбеуің қажет. 

Міндеттілік амал не, не шара бар, амал бар ма, амал жоқ тұрақты тіркестері арқылы 
білдіріледі: Сафура. Ал жүреміз бе? Сапар. Солай деп шешсеңіз, амал бар ма! (Д.Исабеков) – жүруге 

тура келеді, жүру керек. 

Айқындық модальдығы. Айқындық/айқын еместік модальдығы сөйленім мазмұнының 
сөйлеушінің көзқарасы тұрғысынан ақиқат болмысқа сәйкестік дәрежесін білдіреді. Айқындық/айқын 

еместік инвариантты мағынаға сәйкес осы мағынаны білдіретін тілдік құралдар кешені дербес 

микроөрісті құрайды. Басқа да өрістер сияқты өріс құрылымы өзектұлға мен перифериялық 
құралдардан тұрады. 

Айқындық модальдығының өзегін (ядросын) рас, хақ, дәл, анық, ақиқат, кәміл, сөзсіз, айғақ, мә-

лім және т.б. айқындық мағынасын білдіретін модаль сөздер құрайды. Өз жасымды өзім білемін ғой. 

Тойламасаңдар тойламай-ақ қойыңдар, қарағым. Әйтеуір жетпіске жеткенім хақ (А.Шамкенов);  
Айқын еместік модальдылығы көрінеді, секілді, шығар, мүмкін, сияқты, ұқсайды, іспетті, сынды, 

тәрізді, сыңайлы, деймін, шығар, депті, білем т.б. мағыналық құрамында болжал, танықтық, 

белгісіздік мағыналары бар модаль сөздер арқылы беріледі: Бәрін бүлдіріп жүрген «бітімші» 
Кәрібайдың өзі көрінеді (Ғ.Мұстафин); 

Айқындық модалдылығы морфологиялық тұлғалар арқылы да беріледі. Құрылымдық 

грамматикада -ған/ген есімше тұлғасын А.Ысқақов «анық өткен шақ», ал -ып/іп тұлғасын танық өткен 
шақ деп атаған. Мысалы: Таң жаңадан атқан салқын түннің қалың шығы жүргіншілердің 

аттарының тұяғын жылтыратып шашасына шейін суландырған (М.Әуезов);  

Сонымен қатар дағдылы қимылды білдіретін -атын/етін/йтін есімше тұлғасы да қайталанып 

тұрған айқын болып өткен әрекетті білдіреді. Мысалы: Өлерінен бір сағат бұрын болмаса‚ 
Саржанның кім екенін білмейтінмін (Ә.Әбішев); 

Айқындық мағынасы осы шақтағы болып жатқан қимыл-әрекет арқылы да беріледі. -уда‚-уде: 
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Қазір ұсалған күдіктіден тергеу орындары жауап алуда (Алматы ақшамы).  

Айқындық модалдылығын білдіретін аналитикалық форманттар: -п, -іп, -ып отыр, жүр, жатыр, 
тұр: Сіркіреп жауын жауып тұр (Б.Мұха); Есік түрулі тұр. Үй ортасында, үлкен қазанда ірімшік 

қайнап жатыр (М.Әуезов). 

Айқын емістік модальдылығын білдіретін аналитикалық форманттар: -ған(дай)‚ -ген(дей) бол: 

Қашан жанары тұлдыр мұнардан басқа ештеңе ажырата алмай адасып қалғанда барып‚ 
құлағымның түбінен осындай бір талықсы үн шыққандай болды (Ә.Кекілбаев). 

-са‚ -се  керек (еді): Бұл ауылда біздің үй бір қыс болған деседі. Ол жылы мен төрт-бес жаста 

болсам керек (С.Мұқанов). 
-ған‚ -ген тәрізді (сияқты‚ секілді‚ білем‚ шығар‚ болар‚ көрінеді): Бұл енді Жексен қыстауы 

емес‚ осы мына ауылдың мекені болғанға ұқсайды (М.Әуезов). 

-мақ‚ -мек көрінеді (керек): Жоқ‚ онша ұқсас болмасқа керек (Ғ.Мүсірепов); Мезгілсіз жүрген 
жігіт өз жүрісін өз аулынан жасырмақ көрінеді (М.Әуезов). 

-у мүмкін (кәдік‚ тиісті‚ лазым‚ рас‚ ықтимал): Бұлар шын ауқым қылса‚ мектептің салынып 

қалуы да мүмкін (Б.Майлин). 

-атын‚ -йтын‚ -йтін сияқты (секілді‚ сияқтанушы еді‚ көрінеді, бар): Қаза тапқан жанның үйіне 
қара хабарды бұл елдің әдеті бойынша қала мэрінің өзі жеткізіп‚ өзі көңіл айтатын көрінеді 

(Х.Есенжанов). 

Синтаксистік құрылымдар: сөйленімде қыстырма сөздер ретінде қолданылатын модаль сөздер де 
айқындықты/айқын еместік мағынаны білдірудің арнайы құралы болып табылады: Мүмкін‚ тіпті 

бастамаспыз да (Ғ.Мүсірепов); Зады‚ сізге түсіндіріп жатудың да қажеті болмас (Ғ.Сланов); Кім 

біледі‚ елге қарай жол түскелі тұрған шығар (Ә.Кекілбаев). Анығында, Бөжейдің осы бір тобықты 
емес, тіпті бір өңір, бұл атырапқа талайдан болмаған ас делінді (М.Әуезов). 

Сөйлеуші өзінің немесе әңгімелесуші сөзінің ақиқаттығына күмәні болғанда қайдам лексемасы да 

қолданылады: – Өзін [мұғалімдіктен] шығарып тастауға болмас па екен?. – Қайдам... Тұрған 

аулынан арыз түсіп бірдеме болмаса (Б.Майлин). 
Айқындық мағына атаулы сөйлемдер арқылы білдіріледі: Түн. Жатақхана. Ағаш төсегінің 

үстінде Пушкиннің «Алтын балық туралы ертегісін» бір оқып шығып, түсінбеген сөздерін жеке 

қағазға алып Сұлтанмахмұт отыр. Басқа шәкірттер шырт ұйқыда (Д.Әбілев).  
Айқындық/айқын еместік модальдылығы алдағы тақырыптарда арнайы қарастырылатын 

анықтық/танықтық категориясымен де тығыз байланысты. Бұл категорияны қазақ тілінде кейде 

белгілілік/белгісіздік деп те атайды. 

Қалаулық модальдығы. Қалаулық модальдығының өзегі (ядросы) грамматикалық қалау рай 
тұлғасы болып табылады. Өйткені қалау рай тұлғасы осы грамматикалық мағынаны білдіретін 

әмбебап абстракты мағынаға айналған, сол себепті райдың парадигмалық қатарынан орын алған. 

-ғы‚ -гі кел тұлғасы: – Мынау енді үш күннен кейін жүрейік деп еді, мен ертерек барып қаланы 
көргім келді (Ғ.Мүсірепов); 

Қалау модальдылығын беретін бұйрық рай, шартты рай тұлғалары өрістің перифериялық құралы 

болып табылады.  
а) І, ІІ (нөлдік форма), ІІІ (-сын‚ -сін) жақ бұйрық рай тұлғалары: – Әзім‚ айналайын ... қайтайық! 

(Ә.Нұрпейісов); Жаман атыңнан сақта… Алла, қайғыңнан сақта. Қадір-құрметіңнен айырма 

(Ш.Хұсайынов); Қош болыңыз‚ мәртебелі офицер мырза. Құдайым енді сіз бен мені кездестірмесін 

(Ә.Әбішев). 
б) -са‚ -се шартты рай тұлғасы: Кеуде бір жерді жол қылсам‚ Шөлең бір жерді көл қылсам‚ Құрап 

жанды көп жиып‚ Өз алдына ел қылсам (БҒЖ‚ Ақтамберді жырау). 

Қалау модалдылығын білдіретін аналитикалық форманттар: 
а) -са‚ -се е (игі, игі еді, ғой, де, бол): Тым болмаса жұмыстың ауыр-жеңілдігін білу үшін көзін бір 

салса екен (С.Шәріпов); Апырай‚ жазым болмаса игі еді (Қ.Тайшықов). 

ә) -ар‚ -ер‚ -р еді: Сізді туысқанымыздай күтер едік (С.Мұқанов). 
б) -а‚ -е‚ -й көр: Тезірек айта көріңіз (Ғ.Мұстафин). 

в) -мақ(шы)‚ -мек(ші) бол: Жігіттер болысты не өлтіріп‚ не өлімші етіп сабап қуып жібермекші 

болады (С.Көбеев). 

г) -ғалы‚ -гелі жүр (отыр‚ тұр‚ жатыр): – Келгенің жақсы болды. Енді кідіргенде өзім іздеп 
барғалы жүр едім (Ә.Нұрпейісов). 

ғ) -ып‚ -іп‚ -п бер: Құба жондар шөлдеді‚ қолдан қара жауып бер! (Халық ауыз әдебиеті). 
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д) -айын, -ейін, -йін деп отыр: – Тына қалыңдар! Мәшекең тағы бір қызық әңгіме айтайын деп 

отыр (Д.Әбілев). 

е) -уға кел: – Әділ би деп алдыңа жүгінуге келдім (Ғ.Мүсірепов). 

Лексика-грамматикалық тәсіл. 

Қалаулық мағына -у қимыл есімімен қалау мағыналы лексемалардың (тілеу‚ қалау, аңсау, сұрау, 

ынтық‚ тырысу‚ ұмтылу, құмар т.б.)‚ сөз тіркестерінің (тілер едім‚ арман ету, саңы ауу, зауқы 

жоқ‚ зауқы соқпау, құлқы көрінбейді‚ құлқы жоқ, жақсы көру, мақұл көру т.б.) тіркесіп келуі арқылы 

білдіріледі: Әдебиет шаруашылығының да әр қилы саласы бар‚ әрқайсысы көзден таса қылмай 

күтуді тілейді (Ғ.Мұстафин). 

Синтаксистік құрылымдар: 

Бастауышы қалау‚ тілек мағыналарын білдіретін есі-дерті/есіл-дерті‚ арман, көксеу, тілек, ойы 

т.б. сөздері‚ ал баяндауышы -у қимыл есіміне аяқталған немесе аталған лексемалар қатысқан басқа да 

құрылымды сөйлемдерде қалаулық мағыналар беріледі: Есі-дерті – Меруертті тауып алу‚ сорлап 

қалған кедейлерді ұйымдастырып бастарын қосып‚ байлардан теңдік әперу (С.Шәріпов); Есіл-дерті 

Жәдігерге тезірек жетіп‚ көрпеге орап‚ ыстық сорпа ішкізсем деп ойлап еді (Ә.Нұрпейісов). 

Бұйрықтық модальдығы. Бұйрықтық модальдығының өзегін (ядросын) грамматикалық бұйрық рай 

тұлғасы құрайды. Бұйрық рай категориясын қазақ тілінде Л.Дүйсембекова функционалдық 

аспектіден қарастырған. 

а) бұйрық райдың І жағы (-айын‚ -ейін‚ -йын‚ -айық‚ -ейік, -алық‚ -елік), ІІ жағы (нөлдік форма);  

ІІІ жағы (-сын‚ -сін): Кәне бөтен елдің әнін естиік (С.Сейфуллин); Әуелі өнер ізделік‚ қолдан келсе‚ 

Ең болмаса‚ еңбекпен мал табалық (Абай); – Базаралы екеуін де ұстап‚ сүйреп әкеліңдер! – деді. –

Ұстаңдар‚ жігіттер (М.Әуезов).  

б) шартты рай тұлғалары: – Сөйтіп, біздің, так сказать, атайдың тойы қалай өткелі жатыр? 

Мүмкін болса, маған қысқаша түсінік берсеңіздер (түсінік беріңіздер). Шартты рай тұлғалары 

бұйрық модалдылық өрісінің шеткері (перифериялық) тілдік құралы болып табылады. Сол сияқты 

қалау рай тұлғасының өрістегі орны осы тәрізді. 

в) қалау рай тұлғалары: – Өмірім, мынау кілт, дәрігерлер ертең шығарамыз деп жатыр, үйге бар 

да, бір киер киімімнің бәрін көтеріп келгейсің (Д.Досжанов) – көтеріп кел. 

Аналитикалық форманттар. Бұйрықтық мағынаны білдіретін аналитикалық форманттар ішінен 

негізгі бұйрықтық функцияны атқаруға бейім келетіндері: 

а) -а, -е, -й көр(ме) тұлғасы. – Ал, шырақтарым, жаман аталарыңа қайыр-садақа бере көріңдер! 

(Қ.Жұмаділов). 

ә) -ушы‚ -уші бол: – Екіншілей менің жаныма жуушы болма (Б.Майлин); – Ешуақытта адамды 

көп деп айтушы болма! (Ж.Нәжімеденов). 

б) -уға бол: – Өлген коммунистің үйіне мұсылманша көңіл айтуға болмайды! – деп ескерткен 

(Т.Әлімқұлов). 

в) -атын, -етін, -йтін бол: – Қазір бәрің тараңдар. Тез. Үшке дейін санаймын, соған дейін бірің 

қалмайтын болыңдар (Д.Исабеков). 

г) -ып‚ -іп‚ -п жүр(ме): – ...Көкбай мен Шұбардың көзінше айтып жүрме! (М.Әуезов). 

д) -ып, -іп, -п кет: – Іздеп баратын жақсымыз, құдай айдап өзің келе қапсың. Төрелігін өзің 

айтып, екі жағымызды бітістіріп кет! (Д.Әбілев). 

е) -й қой: Жамал, айтқызбай қойма (Б.Майлин). 

в) -ып‚ -іп‚ -п қал: – Кетсеңші енді, Махмұт, кетіп қал! Мынау тұрғансын сені оңдырмайды 

(Д.Әбілев). 

Бұйрықтық модальдылығын білдіретін тілімізде басқа да аналитикалық форманттар бар. 

Жоғарыда бұйрықтық мағынаны беруде жиі жұмсалатын құрылымдар ғана санамаланып берілді. 

Синтаксистік құрылымдар:  

Өтініш реңкті бұйрықты мағыналар -са‚ -се шартты рай тұлғалы етістікпен қалай сұраулы есімдігі 

тіркесіп, бол көмекші етістігіне -ар‚ -ер еді аналитикалық форманты жалғанған сұрақты сөйлемдер 

арқылы білдіріледі: – Ауылнай жолдас‚ сыбырыңды тоқтатып‚ жилысыңды ашсаң қалай болар еді? 

– деді (Б.Майлин) – жилысыңды аш. Бұйрықтық мағына берілуіндегі мұндай құрылым сөйлеушінің 

прагматикалық мақсатынан, коммуникативтік тактикасынан туындайды.  

Бұйрықтық мағына императивті одағайлар қатысқан сөйлемдер арқылы да білдіріледі: – Тәйт. Ол 
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мазағыңды мен көтере алмаймын (Б.Майлин) – мазақ қылма. 

Сонымен, жоғарыда қазақ тіліндегі модальділік макроөрісінің мүмкіндік, қажеттілік, қалаулық, 

айқындық, бұйрықтық микроөрістерінің функционалды-семантикалық құрылымы сипатталды.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ МОДАЛЬНОСТИ:  

СТРУКТУРЫ И МИКРОСТРУКТУРЫ 

 
Резюме  

В статье особенности категории модальности были выявлены посредством лингвистического анализа, а при 
описании семантического принципа языковой категории и отображения различных уровней их передачи был 

использован функционально-семантический метод.  

В данной статье описываются группы функционально-семантической модальности, структура модального 

поля. Также перечисляются типы микрозвезд, образующих модальную макроэкономику. Эти микрозвезды 

ничто иное как порядки, возможности, условия, предпочтения и т.п. Указаны компоненты словесного языка. 

Определены основные и второстепенные компоненты модальных микроединиц. Субъективные и объективные 

формы моделизма рассматриваются в лингвистике. Очевидно, объективно модальным является тот факт, что 

утверждение напрямую связано с реальностью, т.е. суть предложения – это природа существования или его 

необходимость, а также возможность наличия данной необходимости.  

Ключевые слова: модальная категория, функционально-семантический метод, функционально-

семантическая модальность, модальное поле, макролизм модальности, модальность микроскопическая  
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FUNCTIO-SEMANTICAL AREA OF MODALITY:  

STRUCTURES AND MICRO STRUCTURES  
 

Summary 
In this article the peculiarities of modality category were established through linguistic analysis. While making the 

description of semantic principle of language category and representation of different levels of their transaction we used 

functio-semantical method.  

In this article the groups of functio-semantical modality are described, as well as the structure of modal area. Also 

the types of micro units are described, which more the microenvironment. These micro units are the orders, 

possibilities, conditions and etc. Components of oral speech are mentioned. Main and supportive components of modal 

micro units are established.  

Subjective and objective forms of modality are known in linguistics. Obviously, objectively modal fact is that, which is 
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connected with reality, i.e. the gist of the sentence are the nature of being, it’s necessary and the possibility of that. 

Keywords: modal category, functio-semantical method, functio-semantical modality, modal area, microlism of 

modality, modally microscopic unit 
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 ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНДА ОМОНИМ ҚҰБЫЛЫСЫНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ 
 

Аңдатпа  

Бұл мақала омоним құбылысының қазақ терминологиясында көрініс беруіне арналады. Әдетте, тілімізде 

омонимдер тек жалпы қолданыстағы сөздер аясында зерттелініп келеді. Омоним құбылысы арнаулы тіл 

аясында сирек қарастырылған. Тіпті, термин болудың негізгі талаптарының бірі – «терминдерде омоним 

болмау керек» деген де қағида бар. Дегенмен, термин қорымызда омонимдік қатар құрайтын терминдер де бары 
жасырын емес.  

Автор мақалада омоним-терминдердің терминологиялық қордан алатын орны, оның пайда болу жолдары 

жайында сөз ете келе, омоним-терминдер өз ішінде жүйеаралық және саларалық деген үлкен екі топқа 

бөлінетігдігіне тоқталады. Сонымен бірге, бұл терминдердің омонимдік қатар құруына арқау болып тұрған үш 

ерекшелікті атайды: терминдену үрдерісінде ұғымға атау беруде уәжді, яғни семантикалық байланысты басты 

назарға алуы; екінші, шеттілдерден енген терминдер омонимдік қатармен тілімізге дайын күйінде енуі; үшінші, 

ешқандай уәжсіз жай ғана дыбыстардың кездейсоқ қатар келуі арқылы омонимдік қатар түзуі.  

Түйін сөздер: салааралық омоним-терминдер, когнитивті-семантика, арнаулы тіл, жүйеаралық омоним, 

аударматану 
 
Тіл білімі ғылымында әдеби тілге берілген анықтама көпшіліке белгілі. Ғалымдар ғылым тілін екі 

бағытта түсіндіреді. Бір ғалымдар оны әдеби тіл шеңберінде қарастырса, енді бір ғалымдар дербес тіл 

ретінде қарастырады. Академик Ә.Қайдар, «ғылым тілі – бүгінде әдеби тіліміздің ең сүбелі саласы, 
жон арқасы», «ғылым тілі қалыптаса алмаған әдеби тілді толыққанды әдеби тіл деп айтуға болмайды» 

[1, 11] деп көрсетсе, академик Ө.Айтбайұлы Ә.Қайдардың ізімен ғылым тіліне мынадай анықтама 

береді: «Ғылым тілі – ғылыми негізде жасалатын өзіндік қалыптасу принциптері бар, стильдік өңі 

ерекше әдеби тілдің бір түрі. Әдеби тілдің ғылымға қызмет ететін бір тармағы. Адам, қоғам, табиғат 
жөнінде ақиқат ақпарат беретін, шындықты баяндайтын ғылыми мәтін (текст)» [2, 88]. Ал енді ғылым 

тілін дербес функционалды тіл ретінде қарастыратын көзқарастарға В.П. Даниленконың пікірін 

келтіруге болады. Ғалым ғылым тіліне үлкен дербестік беріп, ол өзінің элементтерінің құрамы мен 
қызметі жағынан «жалпы әдеби тілдің ғана емес, жалпы ұлттық тілдің де аясынан шығады» [3] деп 

санайды. Пікірлердің бір ұшы ғылым тілін «терминологиялық лексика» ұғымының аясында түсіндіру 

барысынан көрінеді. Осы орайда зерттеушілер жалпы лексика – арнаулы лексика, әдеби тіл – 
арнаулы мақсатта қолданылатын тіл, термин – бейтермин, сөзқолданымды реттеу – 

терминологиялық жүйелерді құрутәрізді оппозицияларға сүйене отырып, терминологиялық 

жүйелердің автономды мәртебесін, әдеби тілдің құрамына кірмейтіндігін дәлелдеуге тырысады [4]. 

Ғылым тілін түсінуде (немесе түсіндіруде), ілгеріде де ескертілгендей, тілдің қызметін ғана емес, 
ғылым саласындағы адамның іс-әрекетін де көрсеткен лазым. Жалпы алғанда, ғылымның мәні 

шындық болмысты танудың ерекше үдерісін бейнелеуден көрінеді. Сол мақсатта тілдің коммуника-

тивтік бағытталуы жүзеге асады. Тілдік құралдар негізінде қоршаған шындықтың құбылыстары мен 
үдерістері, олардың түрлі қасиеттері мен белгілері, өзара қатынастары мен байланыстары тілдік 

тұрғыдан тіркеледі. Бұл ғылыми тілдің лингвистикалық зерттеудің нысаны екендігін айқындайды, 

сонымен бірге, ғылым тілінің шындық болмысты танудағы қызметін белгілейді. Ол қызмет тілдің 
ғылыми білімді жинақтау, сақтау, тарату әрекеттерімен тығыз байланысты болып келеді және 

мынадай түрлерде көрінеді: 1) когнитивтік (ойлау); 2) аккумулятивтік (білімнің қорлануы); 3) 

коммуникативтік (мамандардың қарым-қатынасы, жаңа білім алу мен қалыптастыру). 

Мәселеге осы тұрғыдан келгенде, ғылым тілі – қарым-қатынастың ғылыми аясында жасалатын 
лексика-грамматикалық жүйесі бар тұтас құрылым. «Ғылым тілі» ұғымының кең болатын себебі, ол 

ғылыми стильді танытатын тілдік құралдарды ғана емес, ғылыми ая (сфера) қатынасындағы барлық 

функционалдық-стильдік белгілерді, түрлерді қамтиды. «Ғылым тілі» ұғымы – ғылыми стильдің 
ядросы мен шеткері аймағын құрайтын таңбалық бірліктердің, қолданыстардың грамматикалық және 
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семантикалық құралдарының тұтас жүйесі деген қорытынды шығаруға болады.  

«Терминологиялық бірліктер жалпы ұлттық тілдің бірлігі бола тұра арнаулы тілдің кішігірім 
жүйесінің мүшесі ретінде де көрініс табады. Осымен байланысты термин-сөздер арнаулы тілдік 

бірлік ретінде танылып, арнаулы және кәсіби ұғымды атау нәтижесінде тілдік жүйенің басқа тілдік 

бірліктерінің ерекше қызметке ие бола бастайды. Бұл ретте ең маңызды мәселе терминологиялық 

бірліктердің аталмыш сипаттарға ие болуы тек белгілі бір терминологиялық жүйе шеңберінде ғана 
жүзеге асатындығында болып отыр» [5, 58]. Қазақ тіл білімінде ғылым тілін арнаулы тіл деп аталуы 

да тектен тек емес. Мақаламызда арнаулы тілді белгілі бір ұлттық тілдің құрамындағы қосымша тіл 

ретінде қараймыз. Сол себептен де олардың құрамындағы омонимдерге жеке тоқталамыз. 
Ғалымдар терминдерде омоним болмауы қажет деп көрсетеді. М.Қожаева «Аударматану термин-

дерінің когнитивтік-семантикалық құрылымы» атты диссертациялық жұмысының авторефератында 

«1) басқа тілге аудару; 2) басқа тілден алу (кірме сөз); 3) тұрпат межесінің өзгеруі немесе айқын-
далуы; 4) мазмұн межесінің өзгеруі немесе айқындалуы; 5) көп мағыналылық; 6) омонимия;                  

7) синонимия; 8) антонимияларды» терминдер мен терминологиялық жүйелерді жалпы лексика мен 

лексикалық жүйелерден ажырататын аспектілер деп көрсетеді [6, 20]. Дегенмен де қазақ 

терминологиялық қорында омоним терминдерінің кездесіп қалатынын да жоққа шығара алмайды. 
Омонимдер – айтылуы бірдей, мағыналық жақындығы жоқ сөздер. Омонимдердің пайда болу себебі 

әр түрлі: 1) көп мағыналы сөздердің арасындағы семантикалық байланыс үзілуі арқылы жасалады;          

2) сөздердің тарихи дыбыстық өзгерістерге ұшырауы арқылы; 3) кірме сөздер мен төл сөздердің 
дыбысталуы жағынан сәйкес келуі арқылы жасалады. Мысалы: сәйкестік І – бір-біріне сай үйлестік, 

ұқсастық; сәйкестік ІІ – аударма жайындағы ғылымның ең негізгі категорияларының бірі. 

Аудармадағы абсолютті сәйкестік бастапқы және аударма мәтіндерінің формалды, мағыналық және 
ақпараттық құрамдас бөліктерінің сәйкес келуі арқылы сипатталады, алайда іс жүзінде оған қол 

жеткізу мүмкін емес деуге болады. Сәйкестік категориясы аудармада «сөзбе-сөздік аударма – еркін 

аударма» оппозициясында көрінеді. Сондай-ақ, сәйкестік деп бастапқы мәтін бірлігін аудару 

нұсқаларының бірін айтады; түпнұсқа І – алғашқы негіз, бастапқы; түпнұсқа ІІ – аудармадағы 
бастапқы мәтін, аударма осы мәтіннен жасалады; бейімдеу І – жуықтау, жақындау, икемдеу; бейімдеу 

ІІ – 1. Рецепторға бірдей әсер ету мақсатында сипатталған жағдаятты өзгерту нәтижесінде 

сәйкестіктерге қол жеткізу амалы. 2. Мәтіннің түрлі өңделуі; 3. Қажетті дәрежеде дайын емес 
оқырмандар үшін мәтіннің әзірленуі; қабылдау І – адам миында болатын түсіну, сезіну процесі; 

қабылдау ІІ – аудару барысында бастапқы тілде оқу немесе тыңдау іс-әрекетінің бастамасын 

білдіреді; нақтылау І – дәлдей түсу, анықтау, айқындау; нақтылау ІІ – бастапқы тіл бірлігіне 

қарағанда аударылған бірлік мағынасының нақты болуына байланысты аударма амалдарының бірі. 
Сонымен бірге, аударматану терминдік бірліктерінің материалы негізінде салааралық терминдер-

омонимдер түрлері де анық байқалады. Мысалы, транслят – транслят (аударматану – радио, 

теледидар); селектор – селектор (аударматану – байланыс жүйесі) және т.б.» [6, 21-22] деп омоним-
терминдердің терминологиялық қорымыздан анық байқалатындығын мойындайды. Шындығында да, 

терминқорымыздан омоним-терминдерді көптеп санап алуға болады. 

Мысалы, өріс физикада «еркіндік дәрежесі шексіз көп физикалық жүйе; материяның негізгі түрі», 
лингвистикада «мағына ортақтығына негізделген, білдіретін құбылстарының ұғымдық, заттық және 

қызметтік ұқсастығы бар тіл бірліктерінің жиынтығы». 

Агглютинация лингвистикада «түбір сөзге, көбіне соңынан жалғанатын қосымшалар арқылы 

пайда болатын тілдік құбылыс негізіндегі жалғамалы тілге тән ерекшелік», медицинада «майда 
элементтердің түйірленіп желімденуі» және т.б. Ш.Құрманбайұлы омоним-терминдер жайында 

«Қазақ терминологиясы: зерттеулер, оқулық, сөздік, библиография» атты еңбегінің «Терминдену 

тәсілінің түрлері» атты тараушасында сөз етеді.  
Ғалым «Көп жағдайда жалпы қолданыстағы сөздің терминденуіне терминделуші ұғым тілде 

бұрыннан бар ұғымның қандайда бір терминделуші ұғым мен тілде бұрыннан бар ұғымның қандайда 

бір ұқасастықтары себеп болады» дей келе, терминологияда омонимдік қатар құрай алатын кебек, 
редукция, ісіну және т.б. сияқты мысалдарды келтіреді. Терминологиядағы мұндай омоним-термин-

дердің жасалуын, ішкі терминдердің нәтижесі деп атайды [7, 25-32]. Терминденудің мұндай процесін 

ғылымда «екінші терминдену», «транстерминологизация» деп атайтындығын сөз ете отырып, «жоғары-

дағы терминдердің қайсысын қолданған дұрыс дегенге келер болсақ, біздіңше, терминденудің бұл түрін 
«екінші терминдену» деп атау терминдік ұғымды дәл бере алмайды. Себебі, кейбір сөздер жалпы 

лексикалық өрістен белгілі бір терминологиялық өріске өтіп, одан келесі ғылым саласынан немесе кез 
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келген арнаулы саладан орын алумен ғана шектеліп, яғни екі-ақ рет терминденіп қана қоймауы мүмкін. 

Бір терминнің үш, төрт немесе одан да көп арнаулы салаға алмасуы терминологияда ұшырасып 
тұратын құбылыс» [7, 28 б.] екендігін ескерте келе, ішкі терминдену деген атау осы процесті дәл береді 

деп көрсетеді. Яғни, омоним-терминдер біздің тілімізге жат құбылыс емес екендігін аңғартады. 

Қазақ тілінде омоним-терминдерді арнайы қарастырған еңбектер де жоқ емес.                                       

Ә.Н. Насыритдинова «Техникалық терминологиядағы омоним-терминдер және олардың қолданыс 
ерекшеліктері» атты мақаласында қазақ терминологиясының қорындағы техникалық терминдердегі 

омоним құбылысын сөз етеді. Автор оларды, яғни, омоним-терминдерді салааралық және 

жүйеаралық деп екі топқа бөліп қарастырады [8, 15-20]. 
Ғылым тілінде терминдер жүйеаралық және саларалық омонимдер деп екіге бөлінетіндігі белгілі. 

Жүйеаралық омоним-терминдерге ғылымның бір саласында омонимдік қатар құрайтын терминдерді 

жатқызады: АҚБАС І. Басы жара болып, төсі ісетін жұқпалы түйе ауруы. ІІ. Аяғына күс түсіп, 
тұяғы бүрісіп өсетін жылқы ауруы, бақай құрт. Бұл екі термин де ауылшаруашылығы саласына, оның 

ішінде, ветеринария саласына жататын терминдер. ВОЛЬТ І. Манеждегі аттың шеңбер ішімен 

оңға, солға күрт бұрылуы. ІІ. Акробатикада, цирк гимнастикасында – акробат, гимнастың 180 

градусқа күрт бұрылуы. ІІІ. Фехтованиеде түйреуден қашқақтау, жалт беру. Келтірілген үш термин 
де спорт саласына жататын омоним-терминдер. Бұл жерде мына жайтты ескере кеткен жөн. Вольт 

термині электр саласына қатысты мына ұғымда «халықаралық бірліктер жүйесінде кернеулі электр 

тоғы күшін өлшеу бірлігі» салааралық омонимдік қатар түзе алады. Тілімізде жүйеаралық омоним-
терминдердің саны аса көп емес. 

Салааралық омоним-терминдерге ғылымның екі немесе одан да көп салаларында омонимдік 

қатар құрай алатын терминдерді жатқызамыз: АЙМАҚТАНУ І. Ағзалардың белгілі бір түрін, 
туысын, тұқымдасын немесе басқа қандай болса да жүйелік санаттың таралу алабын зерттейтін 

ғылым. ІІ. Халықаралық қатынастың және жаһандық бәсекелестіктің субъектілері ретінде аймақ-

тық қауымдастықтар, топтар мен елдер, олардың аймақтарының дамуының ішкі және сыртқы 

түркіжайттарын зерттейтін ЖОО талдама пән. Бірінші мысалдағы термин анатомия ғылымына 
тиесілі болса, екінші мысалдағы термин ғылым-білім саласына жататын термин. Сондай-ақ, 

ЖЕЛКЕН І. Кеменің, қайықтың жүруіне көмек болу үшін мачтаға керілген қалың мата. ІІ. Ең ірі 

жоғарғы күлтежапырақшасы. Алдыңғы мысалдағы термин техника саласына жататын ұғым, келесі 
мысалда ол өсімдіктану саласын тиесілі ұғым болып тұр. Тағы бір мысал. АГГЛЮТИНАЦИЯ І. Түбір 

сөзге, көбіне соңынан жалғанатын қосымшалар арқылы пайда болатын тілдік құбылыс негізіндегі 

жалғамалы тілге тән ерекшелік. Лингвистика ғылымының термині. ІІ. Майда элементтердің 

түйірленіп желімденуі. Медицина ғылымына тән термин. 
Орыс ғалымы В.П. Даниленконың пікірі бойынша, салааралық терминологиялық омонимияға тән 

екі белгі бар:  

- терминдердің дефинициялары әртүрлі;  
- бұл терминдер әртүрлі терминологиялық жүйелерде қолданылады [3, 70]. Байқағандарыңыздай, 

жоғарыда келтірілген терминдер ғалымның көрсеткен талаптарына толық жауап беріп тұр.  

Ш.Құрманбайұлы терминдердің жалпықолданыстағы және өз ішінде омонимдік қатар құруының 
себебін былай деп түсіндіреді: «Терминденудің мұндай жағдайында жалпы қолданыстағы термин 

емес сөз белгілі бір терминологиялық өріске енгізіліп, терминдік мағынаға ие болады да, соның 

нәтижесінде жалпы қолданыстағы сөз бен термин омонимге айналады немесе сөздің бастапқы 

мағынасы нақтыланады (тарылады, кеңиді). 
Терминденудің бұл түрі жалпы қолданыстағы сөздің бастапқы мағынасының метафоралануы, өзге 

тілдегі сөздің калькалануы (семантикалық конверсия) және сөз мағынасының нақтылануы сияқты 

жолдар арқылы жүзеге асырылады. 
Ал ішкі терминдену кезінде ең алдымен терминделуші ұғым атауы терминологиялық өрістен алы-

нады. Мәселен, физикада, психологияда, тіл білімінде қолданылатын өріс термині, философияда, тіл бі-

лімінде қолданылатын байымдау және донор (химия, медицина), субъект (философияда, логика, заң 
ғылымында) сияқты көптеген терминдер терминологиялық жүйенің өз ішінде бір ғылым саласынан 

екінші ғылым саласына ауыстыру арқылы жасалған. Мұндай салааралық омонимдердің туындауына 

көбінесе жалпы қолданыстағы сөздердің терминденуі тәрізді, ғылыми ұғымдардың өзара ұқсастықтары 

негіз болады. Сондай-ақ жоғарыда айтқанымыздай, терминологиядағы салааралық омонимдердің пайда 
болуына тек ішкі терминдену ғана себеп болмайды. Жалпы қолданыстағы сөздердің терминденуінің нә-

тижесінде де көптеген салааралық омонимдер туындауы мүмкін. Мәселен, өсімдіктанудағы тамыр тер-
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мині мен медицинадағы тамыр терминдерінің жасалуына, яғни салааралық омонимдердің туындауына 

осы ұғымдардың жалпыхалықтық тілдегі атаулары негіз болған. Жалпы қолданыста тамыр деп «өсім-
діктің су мен қоректік заттарды жеткізіп тұратын мүшесін» және қан жүретін жолды» айтады [7, 30]. 

Шындығында да терминдер жалпықолданыстағы сөздермен, тіпті, диалектілермен де омонимдік 

қатар құрай алады. Сонымен бірге терминдер өз ішінде белгілі бір ғылым саласы шеңберіндегі тер-

миндермен де әр салаға жататын терминдермен де омонимдік қатар құрай береді. Омоним-термин-
дердің пайда болуының бірнеше жолдары бар. Оның ең бірінішсі – уәж. Мына бір мысалдарға назар 

аударайық, ДАБЫЛ І. Әскери бөлімшенің (бөлімнің, құрамның) белгіленген мерзімде толық жауын-

герлік дайындықта болуы және алдын ала жоспарланған шепке (орын, жер) орналасуы үшін дерілетін 
шартты (ракета, сирена, горн арқылы) белгі. ІІ. Жергілікті жердегі халықты әуе қаупінен, атом, 

химиялық қарулардың қаупінен немесе т.б. сақтандыру хабары. ІІІ. Саусақпен қағып ойнайтын 

музыкалық аспап деген ұғымдарды білдіреді. САҚИНА І. Сәндік үшін саусаққа салынатын, таза 
металдан жасалған жүзік. ІІ. Құс аяғына салатын мыс, қаңылтыр т.б. жасалған дөңгелек шеңбер және 

т.б. АЙЫРМА І. Бір саннан екінші санды алғанда қалган қалдық; ІІ. Қойдың, сиырдың бақайында 

болатын сарып ауруы. Бұл келтірілген мысалдардың алдыңғысында үш мағынаны да ортақтастырып 

тұрған уәж – қандайда бір дыбыс шығару. Яғни, аспап атауының мағынасы басқа терминдердің жаса-
луына арқау болып тұр. Келесі мысалда сақина сөзінің тұтас алғандағы мағынасы омонимдік қатар 

құрауға негіз болаған. Үшінші мысалдағы омонимдік қатар құруға негіз болып тұрған уәж сөздің 

жалпы қолданысындағы мағынасы – «өзгешелік, ерекшелік, айырмашылық, парық» деген мағына-
лары. Омоним-терминдердің басым бөлігі сөз мағынасының метафоралануы арқылы пайда болған. 

Термин қорымыздағы енді бір терминдер шет тілдерден дайын күйінде омонимдік қатар болып 

енген: БЛОК І. Шеңберінде арқан асуға арналган ойық белдеуі бар доңгалақ механизм. ІІ. Үйдің 
іргетасы мен қабырғасын қалауга арналып, дұрыс геометриялық пішінге келтірілген жасанды тас.              

ІІІ. Шахта алаңының белгілі бір шегіндегі қазу жұмыстары жүргізілетін бөлік. IV. Саяси-әлеуметтік 

топтардың өзара келісімі, одағы. V. Топталган жиын. VІ. Құжаттардың таңдап алынған біртұтас бөлігі. 

ВИРУС І. Өте ұсақ, тек қана электрондық микроскоп арқылы ғана көрінетін, көптеген жұқпалы ауру-
лардың қоздырғыштары. ІІ. Торшасы жоқ, өзіне тән геномы бар, тірі торшада ғана өсіп көбейе алатын 

өте ұсақ автономды генетикалық құрылымдар, ең қарапайым тіршілік иелері. ІІІ. Басқа бағдарламалар 

мен файлдарға өз көшірмесін автоматты түрде кірістіре отырып, файлдарды қасақана бүлдіру 
мақсатында жазылган компьютерлік шағын бағдарлама (1-2 Кб немесе макрос). ВОЛЬТА І. Нота жа-

зуында музыкалық шығарманың шағын бөлімінің аяқ жағы әртүрлі болып қайталануын көрсететін бел-

гі (жақша, сан, цифр). ІІ. Жеңіл жібек сияқты жұмсақ мақтадан жасалған мата. ГАЗ І. Заттың атомдары 

мен молекулалары бір-бірімен әлсіз байланысқандықтан, кез келген бағытта еркін қозғалатын және 
өзіне берілген көлемге толық жайылып орналасатын агрегаттың күйі. ІІ. Үлпілдек, селдір, жасанды 

жібек мата. ГАЗЕЛЬ І. Қос тұяқтылар тобындағы қуысмүйізділер туысына, бөкен тұқымдасына жата-

тын әсем тұлғалы, жүйрік жануардың бір түрі. ІІ. Ұйқасы аяғында болатын екі жолды өлең және т.б. 
Терминқорымызда ешқандай уәжсіз жай ғана дыбыстардың кездейсоқ қатар келуі арқылы 

омонимдік қатар түзетін терминдер де бар: БИТ І. Адам мен сүтқоректілердің қанын немесе өсімдік 

жапырақтарының шырынын сорып тіршілік ететін ұсақ жәндіктер отряды. ІІ. Компьютер жадының 
көлемі мен аппарат санын өлшеуге арналган ең кішкене бірлік және т.б. 

Қорыта келгенде, қазақ терминологиялық қорында омоним-терминдер бар екендігін мойындауға 

болады. Омоним-терминдер өз ішінде жүйеаралық және саларалық деген үлкен топқа бөлінеді. 

Сонымен бірге, бұл терминдердің омонимдік қатар құруына арқау болып тұрған бірнеше себептер бар. 
Олар: терминдену үрдерісінде ұғымға атау беруде уәжді, яғни семантикалық байланысты басты назарға 

алуы; екінші, шеттілдерден енген терминдер омонимдік қатармен тілімізге дайын күйінде енуі; үшінші, 

ешқандай уәжсіз жай ғана дыбыстардың кездейсоқ қатар келуі арқылы омонимдік қатар түзуі. 
Омоним-терминдер жалпықолданыстағы сөздермен де, тіпті, диалектілермен де омонимдік қатар 

құрай алады. Бұның барлығы терминқорымыздағы омоним-терминдерді арнайы зерттеу нысанына 

алуға жетелейді.  
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РОЛЬ ОМОНИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В КАЗАХСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Резюме  

Данная статья посвящена омонимам, которые употребляются в терминологической среде казахского языка. 
Обычно, в казахском языкознании омонимы рассматриваются только в поле общеупотреблительных слов. 

Омонимические явления очень редко рассматриваются в специальной языковой среде казахского языка. Даже в 

правилах, где говорится о словах, которые можно относить к терминам, сказано, что «в терминологическом 

ряде не должны присутствовать омонимы». Но не секрет, что в языковой базе любого языка в 

терминологических рядах встречаются и омонимы.  

В статье автор, описывая такие вопросы, как термины-омонимы, которые являются основанием для 

установления занимаего ими места в терминологической базе, а также пути их возникновения, останавливается 

на такой факт, что данные термины-омонимы внутри себя делятся еще на две крупные группы, как 

межсистемные и межотраслевые. Вместе с этим автор называет три особенностей, которые являются причиной 

тому, что эти термины образуют омономические ряды: во-первых, является поводом в процессе именования 

понятия, то есть при этом основное внимание уделяется на семантические связи; во вторых, термины 

иноязычных языков в готовом виде входят в наш язык как омонимические ряды; в-третьих, из-за случайных 
звукосочетаний звуков немотивированное образование омонимического ряда. 

Ключевые слова: межотраслевая омонимия терминов, когнитивная-семантика, специальный язык, 

межсистемная омонимия, переводческое дело 
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THE ROLE OF HOMONYMOUS PHENOMENA IN THE KAZAKH TERMINOLOGY 
 

Summary 
This article is devoted to homonyms which are used in the terminological environment of the Kazakh language. In 

Kazakh Linguistics, homonyms are usually considered only in the field of commonly used words. Homonymic 

phenomenon are very rarely viewed in the special Kazakh language environment. Even the rulesconcerning the words 

that can be referred to the terms state that "homonyms must not be present in aterminological sequence". But it is 

evident that there are homonyms in the terminological sequences in thelanguage base of any language. 

In the article the author substantiates the place which terms-homonyms take in the terminological base and describes 

the ways of their occurrence; the fact is accentuated that these terms-homonyms are divided further within themselves 

into two major groups such as intersystem and interbranch ones. Along with this, the author emphasizes three features 

that are the reason that these terms constitute homonymic sequencester our language as homonymic sequences. 

Keywords: interindustry homonymy of terms, cognitive-semantics, special language, inter-system homonymy, 

translation 
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THE LINGUOCOGNITIVE FEATURE OF THE CONCEPT «LONELINESS» 

 IN THE POETRY OF I.ZHANSUGUROV 

 
Abstract 

The peculiarities of using the concept «loneliness» in poetries of I.Zhansugurov are considered in this article. 
Analyzing the expression of the concept «loneliness» through frame-scenery «to feel himself lonely», «to be sad», «to 

search calmness». The cognitive models «loneliness – silence», «loneliness – regret», «loneliness – courage», 

«loneliness – humiliation», «loneliness – poverty, weakness», «loneliness – consciousness, sadness» are analyzed. 

Analyzing theconcept "loneliness" in cognition of nation has either positive or negative colouring. In this article it is 

known, the manifestation of the concept «loneliness» in the works of poet, that is to say, in poetic texts of individual 

comprehension and poetic imagination, have been reflected by means of separate situations of the author and 

metaphorical means. In conclusion, thesaurus, reflecting the concept «loneliness» in the poetry of I.Zhansugurov is 

defined through semantics of next word combinations: to stay alone, to stay without relatives, to stay without 

beneficence, to walk alone, to hate the life, to wander alone on barren steppe, to feel himself lonely, to search calmness, 

to relive, to cry on steppe and others, are associated with the words powerless, homeless, poor fellow. 

Keywords: cognitive mind, concept «loneliness», meaning, understanding the world, metaphysical concept, frame-

scenery, cognitive model, poetical text, life, death 
 

The concept «loneliness» takes great place in cognitive consciousness of human being. Because, premises 

and next consequences of death make people to grieve, and brings to isolation during definite time, that is to 

say, that it brings to loneliness. This is the unchangeable regularity of nature. «Loneliness» – is one of the 
main conceptions of the science of Tauhid (monotheism), being the support of Islamic religion. Loneliness – 

is one of the signs of Almighty Creator. Kazakhs say: «Loneliness is characteristic to only God», and this 

expression once more proves that the basis of cognition of Kazakhs is the canonical Islam. This means that 
Kazakh people apply with respect to lonely saint, wise man, scientist and genius. Loneliness is one of the 

main concept, category in philosophy, the main artistic-aesthetical motive in the art of the word, also in fine 

art» [1,120-121]. And poet (zhirau), based on sophistic world comprehension considered the loneliness and 
isolation as cognitive units, denoting interchangeable, but also distant concept. Despite the fact that the 

separate words are synonymic as lexical-semantic units of one level, sometimes they cannot tally with each 

other as the concept – mental unit in cultural-linguistic context of one nation. The concept «loneliness» in the 

poetry of poet (zhirau) had been appeared within the limits of conceptual space of words as one, isolated, 
lonely. If loneliness means «bad» and isolated for lonely people on philosophical concept «Loneliness 

belongs to only God» and on the contrary, it is evaluated as «individual, differ from others, superior». The 

given meaning can be revealed and with the help of winged expression such as «Even if all grain of sand 
gather together, they cannot be stone and slaves, gathered in heap cannot be the leaders», where the 

cognition of individuality, the peculiarities of personality– antipode of majority or homogeneousness»                   

[2, 22]. А.Аmirbekova, researching the phenomenon of conceptual structures in poetic texts and considering 

the concept «loneliness», confirms: «Loneliness – is the metaphysical concept. Also, as the concept 
«happiness» has different concept and difficult perception» [3, 54]. 

National concept-notion about loneliness, found in such paremiological units, such as «Loneliness is 

characteristic to only God», «Being one in field – is not warrior» and others, had been distinctly manifested in 
the language of poetry, particularly in artistic cognition of I.Zhansugurov. The psychological aspect of the 

concept «loneliness» in poetic texts is cognated with the help of frames: seclusion, to live in loneliness, to stay 

alone. The philosophical aspect is given with frames such as fate, to take care of, to live, world. For example: 
 

Көңіліне Құлагерден құйылып мұз, 

Күй киіп отыр таста Ақанбайғыз. 

Жан тынышын елден емес, 

жерден тапқан, 

Сондай бір адам бопты жаны 
жалғыз. 

Стало грустно Кулагеру,  

Сидит на камне Ахан и грустит.  

Обрел спокойствие не в людях, а 

от земли  

Был он таким одиноким  
(из поэмы «Кулагер») 

Akhan sits on stone and is sad  

thinking of Kulager, 

And there were a person who was so 

lonely and 

Restored the peace from earth, not 
from people 
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(«Құлагер» поэмасынан) (from the poem«Kulager») 

In given passage the concept «loneliness» is revealed through frame-scenario: «to feel oneself lonely», 

«to grieve», «to search calmness». They are formed with the help of stereotype associative signs.  
It is known, the manifestation of the concept «loneliness» in the works of poet, that is to say, in poetic texts 

of individual comprehension and poetic imagination, have been reflected by means of separate situations of the 

author and metaphorical means. This can be reflected with the help of such cognitive models:  

The cognitive model «loneliness – silence». Thedesire of soul for calmness brings to loneliness. «To 
conceal at mind that happened in the depth of soul of movement. The significant parts of these names are: 

noiseless, hesitation, dismal condition (thought), sacrament» [4, 97]. 

Everlastingness in the life of person «cheerful», «joyous», suffering from «loneliness», is equal to death, 
but living, not realizing his death, - means to be deep in another world. The everlastingness – is to die alive. 

The border between life and death is measured from physiological position. In this case, everlastingness, 

desperate situation, inaction in Kazakh comprehension is given by such linguistic units, such as «living 

corpse», «unfortunate». This brings to the thought of isolation, insulation, makes people to search separate 
«quite world».  

 
Тентіреп тауда ұдайы, таста 

қаңғып,  

Оты өшкен, бойында жоқ жас 

құмарлық; 

Кеткенде қызық тарқап, 
қанысуып, 

Айдаған ай далаға жаны қуып.  

Жап-жалғыз тауды, тасты 

мекендеген, 

Жанына жолатқызбай жанды 

жуық.  

Өмірден жиіркеніп көңілі суып, 

Қалғандай айналадан өзге туып. 

(«Құлагер» поэмасынан) 

Бродил он по горам и скалам, 

Одинокий, безучастный ко всему;  

В уединении не интересовало его 

ничего,  

Посреди степи бродил одиноко.  
Проживал он один-одинешенек 

среди гор, 

Никого не подпускал близко к 

себе. 

Ненавистна ему была жизнь, на 

душе было ему тяжко,  

Стал он всем чужим  

(из поэмы «Кулагер»). 

He wandered on mountains and 

cliffs, 

Lonely, indifferent to everything; 

He is not interested and isolated, 

Wandered along the steppe alone. 
He lived lonely –and lonely among 

mountains, 

He did not allow anyone to himself, 

He hated life, was difficult on soul, 

and  

He was strange to all.  

(from the poem«Kulager») 

 
In above mentioned lines the loneliness – is not only the loneliness in life, also spiritual loneliness. The 

conceptual imagination of poet, linguistic explication in the text of concept «loneliness», considered in 

comprehension of frames-scenarios have been appeared by means of next elements: lonely, to lose the 
interest, the blood is run, to be indifferent to everything. 

The cognitive model «loneliness – internal torment». «Human being –World, World – Human being» 

ruined spiritual existence of human brings him to loneliness, his life does not consist of not only depression 
and losing soul.  

Sometimes, the loss of soul of human being brings him to disease, loneliness. «Loneliness» – «adjuration 

from the world», impossibility of leaving native town – «torment». If it appeals to philosophy, this means the 

desire of internal condition of soul to any absolute power.  
 

Ол күнде осы тауда жалғыз жан 

жүр, 

Дүниеден аулақтанған дабыр-

дүбір, 

Қара шал қайыңды отыр 

көлеңкелеп, 

Бір қу бас шал үстінде ілулі тұр. 

Таба алмай тыныштықты туған 

елде, 

Кете алмай біржолата бөтен 
жерге, 

Тартқанда жалғыздықтан жаны 

қорлық, 

Төсеген талай ерлер оққа кеуде.  

 

(«Құлагер» поэмасынан.) 

Каждый день бродит по горам 

одна душа,  

Одиночество, обособленное от 

мира,  

Смуглый старик сидит словно 

тень,  

А одинокий старец висит сверху. 

Не обретя спокойствие в крае 

родном, 

Но не в силах покинуть родной 
край, 

Переживает его душа сильное 

одиночество,  

Где подставляли свою грудь под 

пули множество мужчин  

 

Each day one soul walks around the 

mountain, 

Lonely, isolated from the world, 

Swarthy old man is sitting as a 

shadow,  

And one old head hangs above the 

old man. 

Not having the peace in his native 

town, 

But not having the strength to leave 
his town, 

His soul survives the strong 

loneliness,  

Where his breast had been put on 

the pellet of majority of men  
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(из поэмы «Кулагер»). (from the poem«Kulager») 

Isolation from all the world – frame. It is formed by means of stereotype associative signs in 

consciousness. In Kazakh comprehension isolation from the world is equipotent to disappearance from the 
earth. Disappearance. In the dictionary of language of Аbai: «abyss», «destroyed», «disappear», «disappear 

without any trace» [5, 265]. On the concept: isolation of the person from the whole world, to go away in 

another world, to forget about himself, loss of internal fight. The scientist К.Zhamanbayeva explains this 

phenomenon in next way: «abandonment of person from internal «I», to disembogue in a process, keeping 
away himself, from the world, to forget himself» [4, 95]. 

The cognitive model "Loneliness is the habitation of spiritual condition". "Kokshetau of spiritual 

condition" – is a decoration of the soul, beauty of Kokshetau. This poetic comparison is used in a kind as 
«The soul of Kokshetau is faded, the sickle of sadness knocked down his interest». «Interest knocked down 

the sickle of sadness" – this is an imagination. It is formed in consciousness through an image. The soul, by 

giving crack, brings to loneliness. 

 
Бір күнде болған жігіт жан 
жайлауы, 

Қайда оның күлкі, ойын мен 

жайнаңдауы? 

Құлазып күзді күнгі Көкшетаудай. 

Қызықтың көшіп кеткен – 

саржайлауы 
 

(«Құлагер» поэмасынан). 

Однажды жил джигит в ладу с 
собой.  

И где же его смех, веселая 

жизнь? 

Осиротел он словно Синегорье 

осеннею порой, 

Лишился враз интереса – 

благополучия  

 (из поэмы «Кулагер»). 

Once upon a time man (dzhigit) 
lived happily, 

And where is his laugh, joyest life? 

As though he became an orphan of 

autumn days of Kokshetau,  

Lost an interest – of wellbeing 

 

 

(from the poem «Кulager»). 

 
The state of person is an unlimited-endless breadth of different feelings, different state of him, as the 

phenomenon of summer pasture. «To lose interest, prosperity» – means to lose interests and merriment, 

music and gladness, to fail in an abyss, become an orphan, remain alone.  
«To become an orphan» has the meaning "to be lonely", «to lose heart», "apathy" in definition dictionary 

– on the concept: it is understood, as the devastation of inner world of living man.  

The cognitive model "Loneliness is a courage". Theconcept "loneliness" in cognition of nation has 

either positive or negative colouring. If loneliness always implies bad, then isolation does not always have a 
negative shade. Sometimes, an isolation can be used both along with the concept of suffering, humiliation 

and along with the concept courage. Therefore, it is impossible, that the concept «loneliness» cannot be 

considered one-sidedly and particularly from the context.  
 

Көрмегенде мұны халық қалды қатып 

«Мынаған шыға алмас – деп – ешкім 

батып!»  

Қораға түскен жалғыз жолбарыстай, 

Ол тұрды, көрген көзді таңырқатып. 

 

Жайраңдап Жайсаң Ақан қаймыққан 

жоқ, 

Жүрегін жолбарыстан айнытқан жоқ. 

«Жат елде жалғыз жүрмін» деп 
именіп, 

Болар де птүбін қалай қайғыртқан 

жоқ  

 

(«Құлагер» поэмасынан). 

Не видавший такого ранее 

народ остолбенел 

«Никто не осмелится полезть 

на него!» 

Словно одинокий тигр в клетке 

Он стоял и поражая всех.  

 

Благородный Ахан не струсил,  

Не испугался он тигра.  

«Брожу по чужой земле - 
одинокий», грустно думал он. 

Не задумываясь о предстоящей 

смерти.  

 

(из поэмы «Кулагер»). 

Not seeing such before the 

people froze  

«Nobody will dare start to climb 

on him!» 

As if the lonely tiger in a cage 

He stood and striking all.  

 

Noble Аkhan was not afraid of it,  

He was not frightened tiger.  

I «Wander on unfamiliar land - 
lonely», he thought sadly. 

Not thinking about forthcoming 

death. 

 

(from the poem«Kulager») 

 

In given example «As the lonely tiger in a cage» is an imaginative word formation. This is formed in 
cognition through the comparison of an episode with an image.  

The cognitive model «Loneliness – humiliation». «Loneliness. Individualism. To stay in loneliness. To 

keep away from the world. Expulsion of soul». Loneliness – humiliation [4, 97]. In the dictionary of 
language of Abai: «to be lonely –to bear demerits, to regret, to feel himself lonely» [5, 236]. 

The linguistic units, pointing on the concept «loneliness» in lines, given below, had been metaphorized in 
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consciousness. 

 
- «Өмір бітті, Еділ?» деп, 

«Молам – қойның, ақөзен, 

Ақкөйлегім – кебін!» деп 

Еділге өзін көмгені...  

Жау қолында ел таппай 

Жалғыз, әлсіз, панасыз...  

Жан саялар жер таппай, 

Өлімге өзін бергені...  

 
(«Дала» поэмасынан). 

«Жизнь закончилась, Едиль?» сказал,  

«Моя могила – твоя коса, белая река, 

Рубашка белая моя – твои барашки!» 
Захороню его в реке... 

У врага не нашел он покоя 

Одинок, бессилен, бездомен... 

Не найдя приюта души своей,  

Предам его могиле...  

 

(из поэмы «Степь»). 

«The life finished, Edil?» said,  

«My grave is your braid, white 

river, 
A shirt is white – your white-caps!» 

He will be buried in the river... 

He did not find rest from an enemy 

Lonely, powerless, homeless... 

Not finding shelter for his soul,  

He will betray himself to the 

grave... 

(from the poem«Steppe») 

Жақын жоқ, жанашыр 

жоқ, жалғыз қалып, 

Құз қара зарлап жатыр, 

дір-дір қағып. 
Бәйгені ас етіндей 

жұлқылап жүр,  

Біреудің жіліншігін малға 

шағып  

(«Құлагер» поэмасынан). 

Без родственников, без благодетеля, 

оставшись один,  
Осень вовсю сетует, дрожа. 

Словно пищу разрывает на куски приз, 
Скармливая чью-то голень скотине  

 

 

(из поэмы «Кулагер»). 

Without parents, without  

benefactor, being alone,  

An autumn complains with 

vengeance, all in a tremble. 
As if food is pulled into pieces, 

Feeding somebody's shin to the 

animal 

 

(from the poem«Kulager») 

 

«To burry in river», «not having relatives», «to stay without benefactor» - this is not sorrow, grief. «To 
grieve – to be angry, offend, sorrow, expresssing dissatisfaction» [5, 339]. Therefore in given moment 

loneliness is connected with torment, «trial of agony». 

The cognitive model «Loneliness – poverty, weakness». Loneliness arises poverty and weakness in 
cognition of the poet.  

 
Жабыла жалғыз үйге жау мұңдалап 

Шаңбасты, шабуылмен қырды, 

жойды. 

Айы жоқ, жиі жұлдыз. Қаратүнек 

Жыраңқай бір тасада өзегірек 

Жалғыз үй, жарым-жанды кемпір 

мен шал. 

Лықылдап бір топ бала жатыр 
түнеп 

 

(«Рүстем қырғыны» поэмасынан). 

Захватил враг одинокий дом, 

Поднимая пыль столбом, 

уничтожил все 

Безлунная ночь, на небе звезды 

горят. Сумерки вокруг.  

На отшибе ото всех вдали 

Одинокий дом, как обездоленные  

старики 
Полон он спящих ребятишек 

 

(из поэмы «Бой Рустема»)  

 

The enemy conquered the lonely 

house, 

Arisingthe dust, ruined all,  

Moonless night, stars shine on 

the sky. Twilight around. 

Far from everything  

Lonely house, 

 isolated old men and women, 
 Full of sleeping boys and 

children  

(from the poem «The fight of 

Rustem») 

 

The concept in poetic text «darkness», «lonely house», «old man», «group of children» comprise mutual 
associative section, «darkness» means fear, «lonely house» -helplessness, «old men», «group of children» 

imply weakness. Here «lonely» and «many» in conceptual cognition of Kazakh people have the measure of 

evaluation as good and bad sides of the world [3, 21]. 
The cognitive model «Loneliness – regret, grief». Two phenomenon arenatural in nature – this is to be 

born and to die. The paremiological unit in Kazakh language «to be born together, but dies separately» 

emphasizes, that the person would not escape from loneliness, and given unit is associated with the concept 

«grief». Sudden death comes by unforeseen consequences and not depending on the reason in life, which 
would arise the loss and regret.  

 
Құлагер шапсаң бауырың 

жазылатын, 

Жерошақ тұяғың мен қазылатын. 

Құшақтап қу далада қалдым 

жылап, 

Жазым боп жау қолынан жалғыз 
атым!  

Кулагер, скакавший, чтобы 

выздоровел брат, 

Да вскапывавший своим копытом яму 

для очага. 

Стою и плачу в степи, обнимая тебя, 

Единственный мой конь, погибший от 
рук врагов!  

Kulager, galloping, 

And digging up with its hoof for 

the hearth. 

I am standing and crying in 

steppe, hugging you, 

My only horse, dying from the 
hands of enemies!  
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(«Құлагер» поэмасынан). (из поэмы «Кулагер»). (from the poem«Кulager»). 

Қазақтың жылқы аңсатқан 

жарлы, байын, 

Жарлыны жалғыз атсыз алды 

уайым  

(«Құлагер» поэмасынан). 

Несчастный, муж, мечтавший о 

лошади,  

Беднягу печаль захватила одного  

 

(из поэмы «Кулагер»).  

Unhappy, husband, dreaming of 

the horse, 

The poor people became very sad 

 without the horse  

(from the poem «Кulager»). 

 
In Kazakh imagination « the extinguished fire would not flame» means irreparable loss, infinite «pain», 

which brings to grief. Given abstractive concept in poetic text is reflected through imagination «to cry in 

distant steppe». «Visual images in real world are generalized, internal feature of phenomenon, regularities of 

nature and society are cognized through abstractive thought. Abstractive thought in world cognition is the 
second one, with higher level. In comparison with sensitive cognition the thought allows to cognate the 

world deeper and totally» [6, 199]. So, the images of world , also. 

«The world image is not only a universal recognition of a person, but also serves as a reference point in a 
person's life» [7, 2]. 

In poetic texts the concept is cognized in picturesque representation, is objected by the model of part 

instead of the whole.  
In conclusion, thesaurus, reflecting the concept «loneliness» in the poetry of I.Zhansugurov is defined 

through semantics of next word combinations: to stay alone, to stay without relatives, to stay without 

beneficence, to walk alone, to hate the life, to wander alone on barren steppe, to feel himself lonely, to 

search calmness, to relive, to cry on steppe and others, are associated with the words powerless, homeless, 
poor fellow.  

Phraseological units such as the fire is out,to lose the interest, no desire, blood is run, to become 

indifferent to everything, to be frozen, sickle of grief and others, which denote the concept «grief», reveal the 
essence of the concept «loneliness». As the poetry of an author consists of conceptual structures (frames, 

scenario, imagination and others), representing the concept «loneliness», and the essence of the concept 

«loneliness» is revealed concretely. 
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І.ЖАНСҮГІРОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ «ЖАЛҒЫЗДЫҚ» КОНЦЕПТІСІНІҢ 

ЛИНГВОКОГНИТИВТІК СИПАТЫ 
 

 Түйіндеме 

Мақалада І.Жансүгіров поэзиясындағы «жалғыздық» концептісінің лингвотанымдық ерекшелігі 

қарастырылған. «Жалғыздық» концептісі «жаны жалғызсырау», «күйкиіп отыру», «жан тынышын іздеу» 

фрейм-сценарийлері арқылы көрініс тапқаны берілген. Ақын танымындағы «жалғыздық» концептісін 

сипаттауда «жалғыздық – тыныштық», «жалғыздық – ішкі азап», «жалғыздық – батырлық», «жалғыздық – көңіл 

жайлауы», «жалғыздық – қорлық», «жалғыздық – кедейлік, әлсіздік», «жалғыздық – өкініш, уайым» 

когнитивтік моделдері талданып берілген. 

«Жалғыздық» ұғымы ұлттың таным кеңістігінде бірде жағымды, бірде жағымсыз астар беретіні талданған. 

Ақын туындыларындағы «жалғыздық» концептісінің көрінісі индивидуалды түсінікте және поэтикалы 

бейнеленуінде автордың жеке ситуациялары мен метафоралау тәсілдері арқылы танылатыны анықталған. 
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І.Жансүгіров поэзиясы бойынша «жалғыздық» концептісін сипаттайтын тезаурус: жалғыз қалу, жақынсыз 

қалу, жанашырсыз қалу, жалғыз жүру, өмірден жиіркену, ай далаға жаны қуу, жаны жалғызсырау, жан 

тынышын іздеу, уайым алу, қу далада жылау, т.б. тіркестердің семантикасы арқылы айқындалып, әлсіз, 

панасыз, байғыз сөздерімен ассоциацияланатыны нақтыланған. 

Түйін сөздер: танымдық сана, «жалғыздық» концептісі, түсінік, метафизикалық концепт, фрейм-сценарий, 

танымдық модель, поэтикалық мәтін, өмір, өлім ұғымдары 
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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ СВОЙСТВА КОНЦЕПТА «ОДИНОЧЕСТВО» 

 В ПОЭЗИИ И.ЖАНСУГУРОВА 
 

Резюме 
В данной статье рассматриваются особенности применения концепта «одиночество» в поэзии 

И.Жансугурова. Анализируется выражение концепта «одиночество» через фрейм-сценарии: «чувствовать себя 

одиноким», «грустить», «искать спокойствия». Подвергнуты анализу когнитивные модели: «одиночество – 

тишина», «одиночество – сожаление», «одиночество – мужество», «одиночество – унижение», «одиночество – 

бедность, бессилие», «одиночество – сожаление, грусть». 

Анализируется, что понятие «одиночество» в познании нации имеет то положительную, то отрицательную 

окраску. В данной статье определено, что проявление концепта «одиночество» в произведениях поэта, то есть в 

поэтических текстах в индивидуальном понимании и поэтическом изображении, отражается посредством 

отдельных ситуаций автора и метафорических средств. Тезаурус, отражающий концепт «одиночество» в поэзии 

И.Жансугурова, определяется через семантику следующих словосочетаний: остаться один, остаться без 

родных, остаться без благодетеля, ходить одному, ненавидеть жизнь, бродить одному в голой степи, 
чувствовать себя одиноким, искать спокойствия, переживать, плакать в степи и т.д., ассоциируется со 

словами бессильный, бездомный, бедняга. 

Ключевые слова: когнитивное сознание, концепт «одиночество», понятие, миропонимание, 

метафизический концепт, фрейм-сценарий, когнитивная модель, поэтический текст, жизнь, смерть 
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ВУЛЬГАРНЫЕ СЛОВА В ФОЛЬКЛОРЕ И ПРОБЛЕМА ИХ ИЗДАНИЯ 
 

Резюме 

В азербайджанских фольклорных образцах порой сталкиваемся с вульгарными словами и выражениями, 

употребление которых в письменной речи не считается приемлемым. Есть такие фольклорные тексты, своей 

очень ценной логикой перешагнув века, приобретших право жить, в которых использованы вульгарные 

выражения. Однако вульгарные выражения снижают активность использования этих образцов: озвучивать их в 

аудитории не представляется возможным с этической точки зрения. Обычно такие тексты исполняются в 

аудиториях слушателей, зрителей, где не участвуют представители противоположного пола: ашуги на 

меджлисах, где отсутствуют женщины, произносят пасквили, женщины могут спокойно озвучивать подобные 

образцы на собраниях, где нет мужчин. Однако в письме положение дел другое. Поскольку в читательской 

аудитории нет каких-либо ограничений с точки зрения пола, возраста, социальной принадлежности, изданные 
произведения находятся в распоряжении каждого. Написание в книге вульгарных слов, особенно ругательств, 

представляет собой не соответствующее народной педагогике явление. Издание подобных образцов народной 

литературы с определенной специфичностью может предотвратить забвение значительного числа фольклорных 

текстов. Можно сказать, что издание этих всем известных, но не принятых озвучивать и писать перед 

общественностью слов можно осуществить, отображая с определенными ограничивающими методами в 

письме. В разное время в образцах, как в письменной, так и устной литературе, были различные подходы к 

изданию подобных слов и выражений. 

В статье говорится об исторических принципах подхода фольклористов и составителей к фольклорным 

текстам со здоровой логикой, в которых использовались вульгаризмы, показываются способы отображения 

этих слов в письме в современный период. 

Ключевые слова: фольклор, сбор, оформление, издание, логика, вульгарные слова 
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В художественных произведениях порой в различных напряженных сценах в качестве отражения 
негативных эмоций в речи образа применяются грубые слова и выражения. В народе есть такое 

выражение: «Не заставляй меня раскрывать мой благоухающий рот». Примененное в переносном 

смысле это выражение обычно представяет собой этичное сообщение противной стороне о 

направленности беседы к негативу при диалоге. «Не заставляй меня раскрывать мой благоухающий 
рот» представляет собой мгновение выхода говорящего из нормального состояния, отражения 

отрицательных эмоций в речи, указанием на переход от приемлемого к неприемлемому в речи. Если 

примем во внимание, художественный стиль представляет собой совместное отображение образности 
с эмоциональностью, тогда, значит, и существование слов и выражений, выражающих отрицательные 

эмоции, в художественном произведении неизбежно. 

В являющемся литературой преимущественно простого народа фольклоре эти лексические 
единицы по частоте использования более активны. В контексте вульгарности образцы народной 

литературы можно разделить на две группы: противоречащие морали, этике тексты с вульгарной 

логикой, темой и идеей; пропагандирующие здоровые моральные ценности тексты, в которых 

использованы вульгаризмы. 
Относящиеся к первой группе, то есть вытекающие из нездорового сознания, произведения 

пробуждают в человеке чувство отвращения. Издание подобных текстов может быть понято, как 

пропаганда в обществе безнравственности, духовного уродства. Возможно, что в этих текстах не 
будет даже использовано вульгарное слово. Вульгарность заключена в содержании текста, 

пропагандируемом смысле. 

Общеизвестно, что откровенно писать в книге вульгарные слова, представлять вниманию 
общественности пропагандирующие невоспитанность и безнравственность произведения 

представляет собой не соответствующее приличиям азербайджанского народа явление. Так как книга 

является очень важным этапом информационной революции, в человеческом сознании к ней есть 

особое отношение. То, что попало в книгу, не просто что-то там, оно имеет ценность, то есть 
допустимо, в обществе на то есть позволение. Логически размещение вредных вульгарных образцов 

на страницах книг наносит большой удар по человечеству, в частности, на сознание, вкус, 

эстетическое воспитание неокрепших умов.  
Относящиеся ко второй группе тексты, где были использованы вульгарные слова, пережив века 

очень ценной логикой, приобрели право на жизнь. Однако вульгарные выражения снижают актив-

ность использования этих образцов: озвучивать их перед каждой аудиторией этически бывает невоз-

можно. Обычно эти тексты исполняются перед слушательской, зрительской аудиторией, в которой не 
участвуют представители другого пола: ашуги на меджлисах, где отсутствуют женщины, произносят 

пасквили, женщины могут спокойно озвучивать подобные образцы на собраниях, где нет мужчин. 

Сказитель во время исполнения полностью свободен. Он в своем выступлении для выражения 
мысли пользуется лингвистическими единицами и речевыми элементами, которые полагает 

необходимым, представляет свой текст сообразно своему мировоззрению, образу мышления, 

словарному запасу, которым обладает. При этом он в качестве автора может воспользоваться 
вульгаризмами, диалектизмами, жаргоном, варваризмами, хотя в письменной литературе в авторской 

речи такое недопустимо. Среди них вульгарные слова обладают более весомым «статусом». 

При издании подобных текстов положение дел меняется. Поскольку в читательской аудитории нет 

никаких ограничений с точки зрения пола, возраста, социальной принадлежности, изданные 
произведения находятся в распоряжении всякого. В фольклорном тексте – и в прозе, и в поэзии – при 

удалении какого-либо слова или замене другим на определенных уровнях образности, а больше на 

фонетическом уровне, происходят потери: нарушается гармония, ослабевает аллитерация, ассонанс, а 
порой и исчезает. 

Нельзя забывать, что фольклор был литературой преимущественно не умеющих читать и писать 

«обычных» людей. Для выражения своих взглядов и эмоций они не искали благородных выражений, 
выражали свои мысли в столь же естественной форме, как и думали. При пристальном внимании 

становится ясно, что в ряде текстов, содержащих в себе вульгарные слова, есть очень сильная логика, 

и эти образцы представляют собой самое краткое, самое завершенное выражение мысли. 

У каждого человека, занимающегося в Азербайджане сбором и изданием подобных текстов, есть 
некое ограничение, идущее изнутри. Непреложная истина, что в сегодняшних фольклорных книгах 

эти образцы, можно сказать, не видны В разные периоды к этой проблеме было различное 
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отношение.  

Произведение «Дивани – лугатит – тюрк» – «Словарь тюркских терминов», считающийся первой 
энциклопедией тюркского мира, представляет собой результат совершенной деятельности ученого-

лингвиста Махмуда Кашгари и как собирателя, и как составителя. «Анализируя языковые единства 

этнолингвокультурного содержания в трудах Кашгари убеждаешься в том, что Кашгари внёс свою 

лепту в поднятии исламской культуры на ступень мировой цивилизации и тем самым показал особый 
период традиционной динамики развития тюркского мировоззрения» [1, 49]. Он собрал и дал в своем 

словаре все слова без исключения. Среди этих слов были и вульгарные слова. Автор эти слова 

представил в письме в том виде, в каком они звучали. 
Исследователь словаря М.Кашгари А.Халил в работе «Литературные тексты в «Дивани – лугатит – 

тюрк» М.Кашгари»», в разделе под названием «Фразы» заменил написанное в откровенном виде 

вульгарное слово многоточием:  
Ölümü çatan siçan pişik ... qaşıyar [2, 77]. 

Стремящаяся умереть мышь чешет … кошки. 

Произведение «Словарь тюркских народов» был переведен на азербайджанский язык, издан и 

предоставлен в распоряжение народа. Автор этой работы Р.Аскер в подаче вульгарных слов 
придерживался метода Кашгари. Вышеприведенный пример переводчик дал в манере автора, написал 

слова полностью [3, 430]. (Примечание: Так как в книге слово написано полностью, в статье пример 

приводить не сочли целесообразным).  
Выраженная в этой фразе идея в действительности является призывом к приличию обличением 

лести. 

«Огузнаме» является переписанным в XV-XVI веках произведением. Состоит примерно из 2000 
пословиц. Произведение впервые было издано в 1987 году. Составитель книги С.Ализаде отмечает: 

«В «Огузнаме» определенное место занимают единицы вульгарного характера. Подобные порногра-

фические образцы, несущие отрицательную экспрессию, в сущности, были направлены против 

негатива в жизни и быту народа, словно были созданы по принципу «зло уничтожит зло»»[4, 12-17].  
Составитель отмечает, что в книге в двух случаях используется многоточие: и на месте слов, 

невозможных для прочтения, и для акцентирования пропуска вульгарных слов. Показ вульгарных 

слов точками демонстрирует отношение составителя к порядку издания этих слов: 
At kimin, ... kimin [4, 20] 

Кого конь, кого … 

İt ... yemәklә dәniz murdar olmaz [4, 26] 

Поеданием собакой … море поганым не становится. 
Передача подобных двух различных ситуаций в письме одним и тем же способом ставит читателя 

на перепутье: с определением конкретной цели, с которой поставлены эти точки, возникают 

сложности. Например: 
........ahәng olmaz [4, 31]  

….. не бывает созвучия 

........ qatlanur [4, 33]  

........ складывается . 

Если бы составитель в вульгарном слове написал бы хотя бы одну букву, этим оказал бы читателю 

большую помощь в трактовке выраженной мысли. К тому же этим дал бы возможность читателю 

отличать вульгаризм от слова, которое невозможно прочесть. 
Книга Абасгулу Марагаи «Тюркские пословицы» является ценным источником азербайджанского 

фольклора XVIII века. В книге немало и образцов с вульгарными словами. Интересно, что подаче в 

книге этих образцов единый принцип не соблюдается. Подобные слова написаны в различной форме: 
слово написано полностью; написана лишь первая буква слова; даны первая и последняя буквы 

слова; написан первый слог слова, даны первый и последний слоги слова.  

Например: 
P..a görә tәzәk [5, 21]  

Кизяк по сравнению с навозом. 

Tövbә-tövbә ögrәnәn g..ә nә tövbә [5, 21]  

Что покаяние ж..е, научившейся покаяниями. 
Çalasıya gәlәn çanağın g... qısmayupdur [5, 23]. 

Пришедший за мацони кружку к ж….  
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Hesab bilmirsәn, ya g...n çubuq görmәyib?! [5, 26]  

Счета не знаешь, или ж..а розог не видела?! 
Duran öküz yatan öküzün başına s... [5, 29] 

Проснувшийся бык н… на голову спящего. 

Qәh...nin qazanduğı әnlik vә kirşana gedәr [5, 45]  

Заработанное по…ой пойдет на пудру и румяну. 
Qәh... olmayan qәh...xanada neylәr [5, 46] 

Что делает не бля… в бля….нике. 

Как видно, к изданию подобного типа произведений в разные времена существовало разное 
отношение: текст не был признан соответствующим к изданию; при издании этих текстов вульгарные 

слова были открыто написаны в форме звучания; вульгарные слова в тексте были пропущены, вместо 

них поставлено многоточие; были написаны лишь первые буквы вульгарных слов, остальные части 
были заменены на точки; даны первые и последние буквы слов, вместо пропущенных букв 

поставлены точки и пр.  

Поскольку подобные выражения чаще использованы в пословицах, то и примеры мы взяли из 

этого жанра. 
Издание образцов народной литературы с определенной спецификой может препятствовать 

забвению значительного числа фольклорных образцов. Можно сказать, что издание этих слов, 

знакомых всем, но не считающихся приемлемым для написания или озвучивания перед 
общественностью, можно осуществлять с определенными ограничениями. Морфология нашего языка 

– правильное движение гармонии мягких или же твердых гласных от корня слова к аффиксу – 

облегчает распознавание пропущенных букв. С этой целью пишется первая буква вульгарного слова, 
ставятся точки, если есть, полностью пишутся аффикс или аффиксы. В звуковой системе 

азербайджанского языка есть такие нюансы, что обозначая выражаемую идею маленьким 

фонетическим элементом, можно донести не только до «мудреца», но и не являющегося мудрым. 

Гармония нёба и губ, порядок открытых и закрытых гласных порождает рифму не только в поэзии, 
но и прозе. Если в тексте место слов, составляющих рифму, останется пустующим, другими 

рифмующимися словами можно определить и поставить его на место. Предоставление лишь первой 

буквы слова, написание которого полностью не рекомендуется, представляет собой важный посыл 
для трактовки. Сообразно требованию текста читатель начинающееся с этой буквы слово может 

мысленно восстановить. Если не имеющее аффиксов односложное слово не состоит из двух букв или 

же многосложно, то пишется первая буква слова, ставится троеточие. Затем пишется последняя буква 

слова. Вульгарное слово, имеющее аффикс, целесообразно дать в соответствии со следующей 
моделью: первая буква слова + троеточие + аффикс или аффиксы. 

Например, слово садовник в предлагаемой модели будет записано таким образом: с..овник. 

Созвучие гласных в аффиксе диктует читателю созвучие корня слова. Если в слове много аффиксов, 
можно ограничиться и передачей лишь последнего. Но основная идея заключается не в сокрытии 

аффикса. Цель заключается в том, чтобы пропущенное слово читатель увидел на месте верно. Самое 

главное же, неполным написанием слова читателю еще раз напоминается о неэтичности озвучивания 
этого слова перед общественностью. 

Заключение. Таким образом, если устраним и не признаем приемлемым к изданию образец, в 

тексте которого использовано какое-либо радикально вульгарное слово, тогда выведем за рамки 

значительное число произведений. Подобные тексты при сборе фольклора очень часто не фикси-
руются. А когда иногда фиксируются, при составлении они не вносятся в список. И таким образом, 

значительное число фольклорных образцов остается вне сбора и или же издания. А это приводит к 

забвению этих образцов, потерям в фольклоре. Изданием в специфической форме этих фольклорных 
образцов, опирающихся на здоровое мировоззрение, сообщающих о большом жизненном опыте, в 

которых отражены ценные логические соображения, их можно вернуть заново народу. 
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ФОЛЬКЛОРДАҒЫ БЕЙПІЛ СӨЗДЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ  

БАСЫП ШЫҒАРУДАҒЫ ҚИЫНДЫҚТАР 
 

Түйіндеме 

Әзербайжанның фольклорлық үлгілерінде кейде бейпіл сөздер мен сөз тіркестерін кездестіреміз, алайда 

оларды жазбаша сөйлеуде қолайлы деп санамайды. Осындай фольклорлық мәтіндер ғасырлардан өтіп, нәзік 

өрнектерді қолданатын өте құнды логикамен өмір сүру құқығын алған. Дегенмен, ұятты сөздер осы үлгілерді 

пайдалану әрекетін төмендетеді: оларды аудиторияда этикалық көзқараста айту мүмкін емес. Әдетте мұндай 

мәтіндер тыңдаушылар, көрермендер аудиторияларында өткізіледі, онда қарсы жыныстың өкілдері 

қатыспайды: әйелдер жоқ мегрессиядағы аухустар, лампоондар, әйелдер ерлер болмаған кездесулерде мұндай 

үлгілерді тыныш дауыспен айта алады. Дегенмен, хаттағы жағдай басқа. Оқырман аудиториясында жынысы, 

жасы, әлеуметтік мәртебесі бойынша шектеулер болмағандықтан, жарияланған жұмыстар әрқайсысының 
иелігінде. Кітапта бейпіл сөздерді, әсіресе ант сөздерін жазу, танымал педагогикаға сәйкес келмейтін феномен 

болып табылады. Халықтық әдебиеттің мұндай үлгілерін белгілі бір ерекшеліктермен жариялау көптеген 

фольклорлы мәтіндерді бұзуға жол бермейді. Айтуға болады, бұл барлық жариялауға, бірақ дауыс беруге және 

жұртшылыққа жазуға болмайды, сөздерді енгізу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін кейбір шектеу әдістері хат. 

Әртүрлі уақытта үлгілерде, жазбаша және ауызша әдебиеттерде ұқсас сөздер мен өрнектерді жариялауға 

әртүрлі тәсілдер болған. Мақалада фольклористер мен компиляторлардың қазіргі заманғы кезеңдегі хаттарда 

бейнелеу тәсілдері көрсетіліп, салауатты логикаға негізделген фольклорлы мәтіндерге деген көзқарастары 

туралы айтылады. 

Түйін сөздер: фольклор, өңдеу, баспа, логика, бейпіл сөздер 
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VULGAR WORDS IN FOLKLORE AND THE PROBLEM OF THEIR PUBLICATION  

 
Summary 

One can meet the vulgar words and expressions in Azerbaijan folklore examples which sometimes are not accep-

table in the writing speech. There are such folklore texts used the vulgar words that passing some centuries with their 

valuable logic they have gained a living right. But the vulgar expressions reduce using activity of those examples: it is 
not possible to sound them in every auditorium ethically. Such texts are usually performed in the auditoriums where the 

representatives of the opposite gender don’t take part: the ashugs tell lampoons in the meetings when the women don’t 

take part, and the women can also use such examples easily when they are alone in the parties. But when it is about the 

writing the situation is different. As there is no limit due to the gender, age, social relation, everyone can read the 

published works. To write the vulgar word, especially the abuses in the book is not a proper case for the folk pedagogy. 

To take the publishing of such examples from the folk literature especially can prevent forgetting many folklore texts. 

One can realize the publishing of these words with the definite limited methods in the writing which are almost known, 

but are not considered acceptable to sound and write in front of the public. In different times there were differrent 

attitudes to the publishing of those words and word combinations either in writing or in oral literature examples.  

In the article it is said about the historical method of approaching principles to the sensible logical folklore texts by 

the folklorists and compilers, the methods of being represented in the writing in the modern period are shown.  

Keywords: folklore, collecting, compiling, publication, logic, vulgar words  
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ҒТАХР 16.21.37  
 

Б.Қалиев1 

1Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті,  

Алматы қ., Қазақстан 

 

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ  

АЛҒАШҚЫ БАСПАЛДАҒЫ 

 
Аңдатпа 

Мақалада президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарлама-
сының мазмұнын ашып, халыққа түсіндіру. Президентіміздің бұл бағдарламасы дер кезінде көтерілген 

маңызды құжат. Өйткені көршілес түркі халықтары латын графикасына баяғыда көшіп алған. Бұл мәселенің бір 

жағы, ал оның екінші жағы – ел басының айтуы бойынша, біздің мақсатымыз: әлемдегі ең дамыған 30 елдің 

қатарына қосылу. Оның басты шарты – ұлттық кодты сақтай отырып, рухани жағынан жаңғыру. Рухани 

жаңғырудың алғашқы баспалдағы – латын графикасына көшу. Латын графикасына көшсек, жаһандық әлемге 

еркін кіріге аламыз. Тұрмысымызға кеңінен енген иентернетті, компьютерді, қалта телефонын еркін пайдалана 

аламыз. Латын графикасына көшу – жас буынның ағылшын тілін үйренуіне және Еуропалық білім деңгейін 

меңгеруіне түрткі болады.  

Түйін сөздер: президент, латын, графика, болашақ, бағдар, рухани, жаңғыру, бағдарлама, жоба, әріп, ұлттық 

код, жаһан, интернет, компьютер, жас буын, білім, көшу, кірігу 

 

Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы біздің 

көптен күткен үміт-тілегіміз еді. Мақала жарияланысымен, оны оқыған иісі қазақтың бәрі қуанысып, 

бірін-бірі құттықтап, құдды бір өздері үлкен тойдың үстінде жүргендей мәз болысып қалды. Оның 
себебі де жоқ емес еді. Көршілес жатқан бауырлас түркі елдері латын графикасына көшіп, біз олардан 

қалып қалғанда, өзімізді бір түрлі кемшін санап жүретінбіз. 

Елбасымыз 2012 жылғы желтоқсан айында жария еткен «Қазақстан – 2050» стратегиясында «2025 

жылдан бастап латын қарпіне көшуге кірісуіміз керек» деп мәлімдеген болатын. Содан бері 5 жыл 
өтті. Азамат екен, сол сөзінде тұрып, енді міне, бұл мәселеге байланысты өзінің тиянақты шешімін 

жариялап отыр. 

Мақаласында Президентіміз: «Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Біз қайта түлеудің айрықша 
маңызды екі процесі – саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға алдық», – дей келіп, 

«Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу», 

– дейді. Ол үшін біздің ел рухани жағынан да, экономикалық жағынан да жаңа тұрпатты жаңғыруы 
қажет екендігін айтады. Жаңғырудың ең басты шарты – ұлттық кодты сақтай білу керектігін 

ескертеді. Ұлттық код деп президентіміз тілді, дінді, мәдениет пен өнерді, салт-сана мен әдет-

ғұрыпты, тарихты айтып отырғаны белгілі.  

Осыған байланысты Елбасы алдағы жылдарда мықтап қолға алуды талап ететін бірнеше жобаны 
ұсынады. Солардың бірі бірі емес-ау, бірегейі – қазақ тілін біртіндеп латын қарпіне көшіру керектігін 

айтады. Сөйтеді де: «Бұл – жаһандық әлемге еркін кірігіп, жұмыс істеудің басты шарты» деп 

түйіндейді. 
Президентіміз өз мақаласында «латын графикасына көшу керектігін ғана айтып қоймайды, 

сонымен бірге, оған көшудің жолдары мен дайындық жұмыстарын да көрсетіп берген. Ол кісінің 

айтуынша, бірінші кезекте, 2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың көмегімен, барша қоғам 

өкілдерімен ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын 
қабылдауымыз керек екен. Екінші кезекте, 2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды 

және орта мектептерге арналған оқулықтарды дайындауға кіріскенімізді жөн санайды. Үшінші 

кезекте, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бойынша қазақ тілінде 100 жаңа оқулық 
дайындауымыз керек екен. Бұл шара мектеп оқушылары үшін қажет. Ал жоғары оқу орындарының 

студенттері үшін не істеуіміз керек? Олар үшін білім-ғылымның барлық бағыттары бойынша 

әлемдегі ең жақсы, ең таңдаулы, ең заманауи тағы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ тіліне 
аударуымыз қажет екен. 2018-2019 оқу жылының өзінде студенттерді осы оқулықтармен оқыта 

бастайды екенбіз. Сөйтіп жас жеткіншектеріміздің білім алуына мүмкіндік жасаймыз. Өйткені, 

президентіміздің айтуынша, табысқа жетудің ең басты факторы – білім. Сондықтан білім әрдайым 

бірінші орында тұруы шарт. Білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жете алады. 
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Президентіміз өз мақаласында атап көрсеткендей, Үкімет қазақ тілін латын графикасына 

көшірудің нақты кестесін жасап, 2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, оқулықтарды – 
бәрін де латын қарпімен басып шығара бастауға тиіс. 

Елбасымыз айтқандай, латын графикасына көшудің терең логикасы бар. Ол қазіргі заманғы 

технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы білім беру процесінің 

ерекшеліктеріне байланысты. Мектеп қабырғасында балаларымыз ағылшын тілін оқып, латын 
әріптерін онсыз да үйреніп жатыр. Күнделікті тұрмыста жастарымыз интернетті, компьютерді, қалта 

телефонын, электрондық поштаны, әртүрлі сайдтарды қазірдің өзінде пайдаланып жүр. Бұлар, әрине, 

жас буын үшін де, зиялы қауым үшін де ешқандай қиындық келтірмейді деген сөз.  
Латын графикасына көшу мәселесі бүгін ғана күн тәртібіне қойылып отырған жоқ. Оны қазақ 

зиялылары (оның ішінде құрметті Президентіміз Н.Назарбаев та бар) сонау 90-шы жылдардың 

басында алғаш көтерген болатын. Сол күннен бастап мен маман ретінде, қазақ тілінің фонетикасынан 
жастарға сабақ беріп жүрген ұстаз ретінде латын графикасына көшу мәселесін зерттеуге тікелей 

кіріскен болатынмын. Сол зерттеудің нәтижесінде мерзімді баспасөз беттерінде осы мәселеге 

байланысты мен 2003 жылы 1 мақала, 2007 жылы 2 мақала, 2014 жылы тағы 1 мақала жазып, ол 

мақалаларда «қазақ тілі дыбыстарының қайсысына латын әліпбиінің қай әрпі сай келеді (балама 
болады)» деген тұрғыдан латын графикасына көшудің 2 нұсқасын ұсынған болатынмын. Міне, бүгін 

аздаған өзгерістермен соның үшінші нұсқасын ұсынып отырмын (кестеге қараңыз). 

 
Кесте-1 

 
реті Қазақ-кирилл Қазақ-латын Қазақша айтылуы 

1. А А A 

2. Ә Ă Ә 

3. Б В БЫ/БІ 

4. Д D ДЫ/ДІ 

5. Е E Е 

6. Г G ГІ 

7. Ғ Ġ ҒЫ 

8. Ж J ЖЫ/ЖІ 

9. З Z ЗЫ/ЗІ 

8. Й I ЫЙ/ІЙ 

11. К K КІ 

12. Қ Q ҚЫ 

13. Л L ЛЫ/ЛІ 

14. М M МЫ/МІ 

15. Н N НЫ/НІ 

16. Ң Ń ЫҢ/ІҢ 

17. О O О 

18. Ө Ŏ Ө 

19. П P ПЫ/ПІ 

20. Р R РЫ/РІ 

21. С S СЫ/СІ 

22. Т T ТЫ/ТІ 

23. У W  ҰУ/ҮУ 

24. Ұ U Ұ 

25. Ү Ŭ Ү 

26. Һ Һ ХЫ 

27. Ш C ШЫ/ШІ 

28. Ы Y Ы 

29. І Ý І 
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Артылып қалған әріптер мыналар: 
Кесте-2 

 
Реті  Қазақ-кирилл Қазақ-латын Қазақша айтылуы  

30. В V V 

31. Ф F F 

32. X X X 

33. И ҮІ/Ý І ҮІ/Ý І 

34. Ё ІО ІО 

35. Ц TS TS 

36. Ч TC TC 

37. Щ CC CC 

38. Э E E 

39. Ю ІUW/ІŬW ІUW/ІŬW 

40. Я ІА/ІĂ ІА/ІĂ 

41. Ъ - - 

42. Ь - - 

 

Бұл нұсқаны жасауда мен мынандай ұстанымдарды басшылыққа алдым:  
1) Латынның 26 әрпіне сай келетін қазақ әліпбиін жасау;  

2) Тек қазақ тілінің өз дыбыстарына ғана әріп (таңба) іздеу; (Орыс дыбыстарына әріп іздеп әуре 

болмадым. Өйткені ол – орыс тілі мамандарының міндеті).  
3) Жаңадан жасалған қазақ-латын әріптерін жас буын мен қазақ тілін үйренем деген шетел 

азаматтарына оқытудың, үйретудің оңай болу жағын ойластыру; 

4) Ол үшін әрбір қазақ дыбысын латынның жеке-жеке дыбыстарымен таңбалау; яғни бір дыбысты 
бір ғана әріппен белгілеу; 

5) Қазақ дыбыстарына балама болатын латын әріптерін таңдауда қосарлы әріптерді де (ng, sh), 

құйрықты әріптерді де пайдаланбау; 

6) Дәстүр жалғастығын сақтау мақсатында 1929 жылы 7 тамызда қабылданған латындандырылған 
қазақ әліпбиімен мүмкіндігінше сәйкес келу жағын ескеру т.б. 

Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мен латынның А, О, U, Ү дауыстыларының үстіне «айшық» 

белгісін қою арқылы қазақ тіліндегі Ә, Ө, Ү, І деген жіңішке дыбыстардың латынша таңбасын, ал 
латынның G, N дауыссыз дыбыстарының үстіне «қиғаш бағыттағы сызықша» қою арқылы олардың 

жуын сыңарларының (Ғ, Ң) латынша таңбасын жасадым. Нәтижесінде қазақтың 29 дыбысына таңба 

ретінде латынның 23 әрпі ғана пайдаланылды. Кейбір мамандардың «латынның 26 әрпі қазақ тілінің 

дыбыстарын таңбалауға жетпейді» деген лепірме сөзі айдалада қалып, керісінше латын әліпбиінде 
бар V, Ф, Х таңбалары (әріптері) артылып қалды.  

Егер біз жасаған осы соңғы нұсқа үкімет тарапынан қабылданып жатса, біріншіден, қазақ тілінің 

дыбыстары мен әріптерін жас буынға үйрету оңай болады, екіншіден, латын әріптеріне ешқандай 
қосымша әріп қосылмайды, үшіншіден, жаңадан жасалған осы әліпби арқылы қазақ қауымы 

дүниежүзілік интернет жүйесіне еркін қосыла алады. 
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ПЕРЕХОД НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ – НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ  

ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
 

Резюме 

В статье ставится цель раскрыть и разъяснить населению содержание программы Президента нашей страны 

Нурсултана Назарбаева «Курс в будущее: духовное обновление». Данная программа представляет собой очень 

важный документ, в котором своевременно подняты актуальные вопросы. Соседние тюркские народы давно 

осуществили переход на латинскую графику. Это один аспект проблемы. Другой же аспект связан с тем, что 

наша цель, как говорит Глава государства, – «войти в тридцатку самых развитых стран мира». Главным 
условием достижения этой цели является духовное обновление с сохранением национального кода. Начальная 
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ступень духовного обновления – переход на латинскую графику. Если мы перейдем на латинскую графику, то 

сможем свободно войти в глобальный мир. Сможем свободно пользоваться широко вошедшими в нашу жизнь 

интернетом, компьютерами, мобильными телефонами. Переход на латинскую графику послужит толчком для 

изучения молодым поколением английского языка и достижения европейского уровня знаний.  

Ключевые слова: Президент, латынь, графика, будущее, направление, духовный, обновление, программа, 

проект, буква, национальный код, мир, интернет, компьютер, молодое поколение, образование, переход, 

приспособление 
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TRANSITION TO THE LATIN SCHEDULE – THE INITIAL STEP OF SPIRITUAL UPDATE 
 

Summary 

The aim of the article is to reveal and explain to the population the content of the program of our country Nursultan 

Nazarbayev "Course in the future: spiritual renewal". This program is a very important document, in which timely 

issues are raised. Neighboring Turkic peoples have long made a transition to the Latin schedule. This is one aspect of 

the problem. Another aspect is connected with the fact that our goal, as the Head of State says, is "to enter the top thirty 

of the most developed countries of the world". The main condition for achieving this goal is a spiritual renewal with 

preservation of the national code. The initial stage of spiritual renewal is the transition to Latin script. If we move to the 

Latin schedule, we can freely enter the global world. We can freely use the Internet, widely entered into our lives, 

computers, mobile phones. The transition to Latin graphics will serve as a stimulus for the young generation to learn 
English and achieve a European level of knowledge.  

Keywords: president, latin, graphics, future, direction, spiritual, renewal, program, project, letter, national code, 

world, internet, computer, young generation, education, transition, adaptation 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СӨЗДІК ҚОРДЫҢ ЖАҢАЛАНУ (НЕОЛОГИЗАЦИЯ)  

МӘСЕЛЕСІНІҢ КОГНИТИВТІК-ДИСКУРСТЫҚ МӘСЕЛЕСІ  

 
Аңдатпа 

Тіл – жанды құбылыс. Сондықтан ол үнемі өзгеріске түсіп, даму үстінде болады. Ал осы даму тілдегі 

сөздердің қолданысына, олардың мағыналарына өзгеріс әкелері сөзсіз. Тілдің, әсіресе, лексикалық қабаты 

өзгеріске бейім келеді. Ал осы өзгерістерді жаңа тұрғыдан, яғни когнитивтік-дискурстық бағытта зерттеу тіл 
біліміндегі жаңа бағыттардың бірі. Аталған мақалада неология саласының кейбір теориялық мәселелері, оның 

ішінде тілдік қолданыстан шыққан көнерген сөздердің тілімізге қайта оралуы және олардың жаңғыру жолдары 

қарастырылады. Сонымен бірге сөз мағыналарының эволюциясы, олардың өзгеріске түсу жолдары жаңа 

бағытта сипатталады. Қазіргі таңда тілімізде пайда болып жатқан жаңа қолданыстардың жаңашылдық 

сипатының дәрежесі және олардың дискурстық сипаты мен олардың дискурстық қолданысқа түсу жолдары сөз 

болады. Осыған байланысты дискурстың зерттелуі, оның таным және сөз мағыналары мәселесімен 

байланыстылығы айтылып, нақты мысалдармен дәлелденеді.  

Түйін сөздер: жаңа қолданыстар, жаңа атаулар, қайта жаңғыру (неологизация), дискурс, когнитивтік ұғым, 

мағына, эволюция, неологизм, неологизация (қайта жаңғыру), неология, семантикалық, қатыстық жаңа 

қолданыстар 

 

Тіл жүйесінің негізгі қасиеттерінің бірі – оның өзгерістерге және жаңаруға бейім болатындығында. 

Когнитивтік-дискурстық шарттар мен қайта жаңғыру үдерісі тұрғысынан қарағанда, тілдің бұл 

қасиеті арқылы тілдің әлемдік бейнесінің динамикасын байқауға болады. Жалпы тілдің жаңаруы 
негізгі екі негізгі шарт арқылы жүзеге асады: оның бірі – қоғамдағы когнитивтік – коммуникациялық 

қажеттілікпен байланысты болса, екіншісі – тілдің ішкі құрылымына қатысты болады.  

Тілдің қайта жаңғыру, жаңару факторлары танымның вербальды процесі және жаңа сөздер мен 

қолданыстардың пайда болуына негіз болатын когнитивтік қарым-қатынас пен дискурстық – 
прагматикалық шарттарымен байланысты. Қазақ тіліндегі бұл үдерістер (жаңару, жаңғыру) оны 

динамикалық жүйе ретінде зерттеуді қажет етеді. Тілдің динамикасы, оның жаңару қабілеттілігін 
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когнитивтік – дискурстық қызметін арттыра түсері анық.  

Тілдегі даму, оның үнемі жаңару үстінде екенін анықтайтын негізгі факторлардың бірі болып та-
былады. Аталған мәселе ғалымдар тарапынан қызығушылық туындатып отыр. Өйткені қазіргі жаһан-

дану кезеңінде тілімізде көптеген – неологиялық өзгерістер болып жатырғаны аян. Осы неологиялық 

жаңалықтарды когнитивтік – дискурстық тұрғыдан зерттеу тіл біліміндегі тың мәселелердің бірі 

болып табылады. Алдымен дискурс ұғымымына, оның зерттелуіне тоқтала кеткенді жөн көрдік.  
Дискурс теориясының зерттелу тарихы сонау 1964 жылдардан басталса да (Ван Дейк, А.Тойн, 

Я.Торфинг т.с.с.), қазақ тіл білімінде дискурс теориясы соңғы жылдары ғана зерттеле бастаған жаңа 

бағыттардың бірі болып табылады. Қазақ тіл білімінде аталған мәселемен Н.Уәли, Ж.Кеншібаева, 
Д.Әлкебаева, Г.Садирова сияқты ғалымдар айналысып, дискурс теориясына қатысты қазақ ұғымына 

сай пікірлер айтып, еңбектер жазып жүр.  

Жалпы дискурс ұғымын әр ғалым өз бағытында әртүрлі түсіндіреді. Мысалы, Ю.С. Степанов 
дискурс дегеніміз «тіл ішіндегі тіл» деп түсіндіреді: «Дискурс – это «язык в языке», но представ-

ленный в виде особой социальной данности. Дискурс существует, главным образом, в текстах, но в 

таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила употребления и 

синтаксиса, особая семантика – в конечном счете особый мир...» [1, 35-73]. Ал қазақстандық ғалым-
дар пікірлеріне тоқталсақ, Ж.Кеншінбаева «дискурс – қолданыстағы мәтін, яғни сөйлеу тілінің нақ-

тылы коммуникативтік қарым-қатынас орнатудағы қызметі» - [2, 17-19] деп анықтама берсе, Н.Уәли 

«фреймі «автор», «сөз актісі» – «адресат» және сөз жағдаяты (сөздің қандай ситуацияда айтылғаны) 
деген құрылымдардан тұратын коммуникативтік «уақиға» [3, 28] деп түсіндірсе, ал Г.Садированың 

пікірі бойынша, «Дискурс дегеніміз – шынайы өмір үзігіндегі көріністің сөйлеу әрекеті арқылы 

санаға көшуі мен тілдік бірлікте таңбалануы» [4, 9]. Қарап отырсақ, үш ғалымның дискурс бойынша 
пікірі әртүрлі болғанымен, олардың пікіріндегі ортақтық – сөйлеу әрекеті, оған тән адресат мен 

автордың болуы. Ал осы аталғандар (сөйлеу әрекеті де, автордың сөзі де, өмірдегі көріністің тіл 

арқылы берілуі де) сөз арқылы жүзеге асатындығы белгілі. Біздің мақсатымыз да сөздің дискурстық 

қолданысқа түсіп, мағыналарында жаңа мағынаның пайда болуын анықтау болып табылады.  
Тілімізде жаңа сөздердің пайда болуына, алдымен, адамзаттың танымдық қызметінің дамуы әсер 

етеді. Қоғамдағы кез келген жаңалықты тілдік материалдарды пайдалана отырып, оларға атау беріп, 

қолданысқа енгізу барысында адамдар когнитивтік – коммуникациялық қажеттілікті жүзеге асырады. 
Осы тұрғыда тілімізде көптеген жаңа атаулар пайда болады немесе тілімізде бұрыннан бар сөздер жа-

ңа мағынаға ие болады. Мысалы, адамның жады сөзі тіркесіндегі жады сөзіне тоқталсақ, бұл сөздің 

алғашқы мағынасы адамның есте сақтау қабілеті деген мағынада қолданылады, тілімізде бұл сөздің 

синонимі ретінде «ес», «зерде» сөздері қолданылады. Сонымен бірге бұл сөз адамның танымдық әре-
кетінің нәтижесінде ақпараттық терминге айналып, компьютерлік жады (сыртқы немесе қосалқы жа-

ды, ақпараттарды сақтауға арналған құрал, сақтағыш құрал) – белгілі бір уақытта есептеуде қолда-

нылатын, ақпарат сақтауға арналған физикалық құрылғы немесе орта болатын, есептегіш машина бө-
лігі мағынасында да қолданысқа енді. Қарап отырсақ, бұл сөздің алғашқы мағынасы мен терминдік 

мағынасының арасында ортақ мағына бар. Сөзге қосылған жаңа мағына өзінен өзі, басқа жақтан 

келіп туындамайды. Пайда болған әрбір жаңа мағына сол заттың немесе құбылыстың ерекше қасиеті-
нің негізінде пайда болады. Жоғарыда атап өткеніміздей, адамның танымдық әркетінің негізінде сөз-

дер дискурстық сипатқа ие болып жатыр. Жалпы, сөз дегеніміз – тілдегі заттар мен құбылыстарды, 

олардың қасиеттерін, шындық өмірдегі қатынастарды атап білдіретін тілдік бірлік. Сөздің 

төмендегідей қасиеттері бар: 1. Сөз құрылымының тұйықтығы. Дербес сөз болу үшін оның құрамына 
өзгеріс енгізе алмаймыз. Бұл сөздің құрылымдық тұрғысынан алғандағы ерекшелегі болып табылады. 

Алайда сөздің мағынасы қолданысқа түскен кезде өзгереді, осыдан барып тура жәна ауыспалы 

мағына туындайды. Ал оның қай мағынада қолданылып тұрғанын анықтауда мәтінннің ролі зор. 
Дискурс мәселесінде, әсіресе, сөз мағынасын анықтаудағы дискурс мәселесінде мәтіннің маңыздылы 

туралы Қ.Кенжеқанова мен Б.Момынова «Мәтін және дискурс ерекшеліктері» атты мақалаларында 

ерекше тоқталып кетеді [5, 47]. Мысалы, базар десек – адам қажеттілігін өтейтін (заттар, киім-
кешектер, көкөніс т.б.) сауда орталығы. Ал «өтіп барады менің базарлы күндерім» деген сөйлемдегі 

базар сөзі ауыспалы мағынада қолданылып, дискурстық сипатқа ие болып тұр. Дискурс теориясында 

осыған байланысты «мәтін кітапханасы» және «мағына кітапханасы» деген ұғым бар. Оны 

Г.Садирова былай түсіндіреді: «... Осы нақты дискурстағы мағыналар «мәтін кітапханасынан» 
ауысқан мазмұнның «мағыналар кітапханасын» түзуіне әкеледі. «Мағыналар кітапханасы» тіл дамуы 

мен мен өзгеруіне сай толықтырылып отырады. Соған сай «мәтін кітапханасы» байиды [4, 27]. Бұл 
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жерде тура мағына «мәтін кітапханасы», ал ауыспалы мағына «мағына кітапханасы».  

Сонымен бірге сөздердің дискурстық қолданысқа түсуі сөз мағыналарының дамуынан байқалады. 
Лексикология саласында сөз мағынасының тараюы мен кеңеюі сияқты құбылыстардың бар екені 

белгілі. Жалпы сөз – тарихи категория болғандықтан ол үнемі өзгеріске түсіп отырады, яғни 

қоғамдағы болып жатқан жаңалықтарға бейім келеді, соған байланысты сөз мағыналарында 

өзгерістер болып тұрады. Бұл құбылыс, жоғарыда айтқанымыздай, сөз мағынасының тараюы мен 
кеңеюі құбылыстарында анық байқалады.  

Сөз мағынасының кеңеюі дегеніміз – сөз мағыналарының уақыт өте келе қосымша мағынаға ие 

болуы. Мысалы, байланыс сөзіне тоқталатын болсақ, алғашқы кезде аталған сөз тек «араласу», 
«қарым-қатынас жасау» деген мағынада қолданыста болды. Уақыт өте келе, техниканың дамуына 

байланысты қоғамдық талаптарға сай байланыс сөзінің қолданыс аясы кеңи түсті. Мысалы, телефон, 

ұялы телефонмен байланыс жасау, факспен байланыс жасау, электронды хатпен байланыс жасау, 
интернет желісі арқылы байланыс т.с.с. көптеген байланыс жасау түрлері пайда болды. Сонда 

қоғамдағы шындық болмыс тілде таңбалып, коммуникативтік қарым-қатынас қызметін атқарды, яғни 

байланыс сөзі дискурстық қолданысқа түсті. Сол сияқты құн сөзіне тоқталсақ, аталған сөздің 

алғашқы мағынасы – адамның жасаған қылмысына қарай төленетін айып-пұл. Бірақ уақыт өте келе 
бұл сөздің қолданысы кеңейіп, бірнеше мағынаға ие болды, тілімізде экономикалық термин ретінде 

«қосымша құн» тіркесі пайда болды. Сонымен бірге тілдік қолданыста жүрген демеу сөзіне келетін 

болсақ, бұл сөз әдеби тілде көмек беру, қолдау мағынасында бұрыннан белсенді сөз ретінде 
қолданылады, бірақ соңғы кезде жаңа мәнге ие болып, дискурстық сипатқа ие боп тұр, яғни кейінгі 

кезеңде демеушілік жасаушы, демеуші (спонсор) мәнін білдіреді. Сонымен бірге сөздердің жаңаруы, 

жаңа мағынаға ие болуы тілдік қолданыстан шығып қалған көнерген сөздер қайта оралу барысында 
да болатын үдеріс. Бұл жерде де өздерінің бастапқы мағыналары мен стилдік реңктерін сақтап 

терминге айналады және әрбір жаңа мағына әр сөздің білдіретін мағынасының айрықша қасиетінен, 

түр-түсінен келіп шығады. Олардың сырт тұлғасындағы, қызметіндегі ұқсастықтар адам санасында 

түзіліп, соның нәтижесінде жаңа тіркестер мен қолданыстар пайда болады. Қарап отырсақ, сөз жеке 
қолданыста белгілі заттар мен құбылыстардың атауын ғана білдіретін тілдік бірлік, ал дискурстық 

қолданыста оның мағыналары өзгеріске түсіп, жанданады. Көріп отырғанымыздай, сөздің дискурс-

тық сипатқа ие болуы сөз мағынасының тараюымен бірге жалпы қолданыстағы сөздердің терминге 
айналуынан да байқалады екен. Сөзге қосылған жаңа мағыналар әр сөздің білдіретін мағынасының 

айрықша қасиетінен, түр-түсінен келіп шығады. Олардың сырт тұлғасындағы, қызметіндегі 

ұқсастықтар адам санасында түзіліп, соның нәтижесінде жаңа тіркестер мен қолданыстар пайда 

болады. Тіл мен танымның бірлікте қаралуының нәтижесі. Тіл мен таным сабақтастығы адамға 
қатысты біртұтастықта қаралады. Адамға тұтастық деп қарау бірнеше ғылым саласының зерттеу 

әдістері мен құралдарының бір мәселе үстінде тоғысуына әкеледі. Сонда жоғарыда көрсетілген 

мысалдардағы сөздердің жаңа мағынаға ие болуы лексикология, дискурс, когнитивтік лингвистика 
сияқты жаңа бағыттардың тоғысуының нәтижесі болып табылады. Тіл мен таным процестерінің ара 

қатынасын көрсету тіл қолданысының когнитивтік жүйесіне сүйенеді. Когнитивтік деген сөз «білім» 

деген ағылшын сөзінен алынған. Психикалық үдерістердің өтуін басқаратын білімдер жүйесінің 
құрылымы когнитивтік құрылым делінеді. Тіл мен ойлаудың, тіл мен танымның арақатысы адам 

баласының өмірінде құндылықтар қаншалықты роль атқаратынын белгілеп береді. Тіл мен танымның 

арақатысын сипаттайтын ұғымдар белгілі бір құрылымға түседі. Когнитивтік лингвистика 

саласындағы негізгі бағыт тіл мен адам санасын, тіл мен танымды біртұтас жүйеде қарастыру. 
Айнала қоршаған ортаның адам санасында бейнеленіп, тілде көрініс табуы болып табылады.  

Мысалы, құн – қазақ әдет-ғұрып заңында көп таралған жаза жүйесінің бірін білдіретін термин 

ретінде қолданылған, көне түркі дәуірінен белгілі. О бастағы білдірген мағынасы бөлек болған: 
тонау, талау, ұрлау ұғымдарын білдіргенге ұқсайды. Көне түркі тілдері сөздігінен де – грабить 

похищать: ouri taoar gundi вор похител имущество; (edig tadariy) guntum altim oyurladim я (их) 

имущество похитил, взял, уваровал ogimin Konii liimin barea ol gis gunyp eltgi весьмой разум и сердце 
похитила та девушка. Тонауда да, ұрлауда да алу мағынасы бар. Осы соңғы мағына негізінде жаңа 

ауыспалы мәнге ие болып, істеген қылмысы үшін бірнеше өсіммен би үкімі бойынша төленетін алым 

ұғымындағы жазаның атын білдіретін термин ретінде қолданылатын болған (штраф мағынасында). 

Келе-келе сөз де құқықтық ұғымның атын білдіру қабілетінен айырылып, саяси экономика 
терминдері қатарынан орын алды. (Құн – стоимость, қосымша құн – прабовочная стоимость, өзіндік 

құн– себестоимость, айнымалы құн – оборотная стоимость). 
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"Айып" сөзі – қазір абстракт ұғым атауы. "Айыбы жоқ", "айыбын мойнына алу", "айып шам", 

"айыбын бетіне басу", "айыбын жуды" т.б. осы тектес тіркестерде келеді. Қазір осы сөзден өрбіген 
"айыпкер" атауы болмаса, өздігінен түбір күйінде заң ғылымына байланысты терминдік мәнді білдіре 

алмайды. Ал, Тәукенің "Жеті жарғысында" "айып" – қылмыскер адамның тартатын жазасының, яғни 

айқын ұғымның атауы. Сондықтан "ат-тон айып төлеу" т.б. тіркестер де құқықтық ұғымды білдірген. 

"Айып" қазіргі "штраф" терминінің мәнін білдіргенімен, ол кезде оның мағынасы "штрафтан" 
кеңдеу болса керек; ал "штрафта" тек "төлеу" мәні бар (жазаның бір түрі ғана). Шығу төркіні араб 

тілінде жатыр: позор, порок, изъян: если человек знает язык, он знает содержания, (если он говорит, 

что знает то, чего не знает, – (это) позор. Бұдан байқайтынымыз, бастапқы мәні "сорақылық", 
"кемшілік" ұғыммен байланысты болған да, кейін әдет-ғұрып нормаларын бұзғандығы үшін 

"тартатын жаза", оның түрі деген қосымша мәнге ие болған. Соңғы мағынасы хандық дәуірде 

құқықтық ұғымды білдіретін атау қызметінде жұмсалған. Ол кезде бұл сөздің екі қызметі – 
жалпыхалықтық лексикада өзінің бастапқы мағынасында жұмсалуы, ал билер кеңесінде арнайы 

құқықтық атау қызметінде атқаруы қатар көрінген. Ал кейін тілімізде "жаза", "штраф" сөздерінің 

қолданыла бастауына байланысты бұл сөздің терминдік қызметі солғындап, кейін өшіп кеткен де, 

бастапқы мағынасы қалып қойған. "Айып" әдет-ғұрып заңының атауы ретінде қолданылған да, 
жазаны негізгі түрде заттай, малдай өтеуді білдірген. Сондықтан да оның әр түрлі атаулары бар: бас 

тоғыз, орта тоғыз, аяқ тоғыз, ат-шапан айып, тоқал тоғыз, түйе бастаған бас тоғыз, жылқы бастаған 

орта тоғыз, бұқа бастаған аяқ тоғыз, жасауыл ақы, жаушыға жіп кесер, билік ақы т.б. толып жатқан 
түрлері болған. Бұл туралы Т.М. Күлтелеев "Часть айып в пользу хана и султана, кроме того 

взыскивался "билік", вознаграждение судьям за разбирательство судебных дел" [6, 57] – деп 

көрсетеді. Қазақ тіліндегі терминдерінің шығу тегін айтқанда да осы екі арнаны негізге алу керектігі 
байқалады. Ана тіліміздегі заңдық ұғымды білдіретін атаулардың дені өзіміздің төл атауларымыздың 

терминдік мәнде қолданыла келе біртіндеп осы қасиеттке ие болды. Әрине, олардың терминдік мән 

алып, жаңа лексикалық топ құрауына бірқатар, әр түрлі құқықтық қорғау мекемелерінің пайда болуы, 

қоғамдық тәртіп, оны бұзушылар мен оған қарсы күресетін күштердің дүниеге келуі, қоғамға жат 
қылықтар, олармен күрес, жеке адамның басына, мемлекетке зиянын тигізетін әрекеттер мен оның 

түрлері сияқты ұғымдардың адам санасына ұялауының нәтижесінде осы ұғымдарды білдіретін 

атаулардың қажеттігі, осыған мұқтаждық негізінде бірқатар сөздер жаңа мәнде қолданыла бастады 
да, олардың соңғы мағынасы бұған дейінгі мәндерінен бөлініп, жаңа сөздердің қызметін атқара 

бастайды. Сөйтіп, тілімізде жаңа құқықтық атау пайда болады. Мысалы, іс сөзі – көне түркі дәуірінен 

бері бар атау. О баста бұл әрекет ұғымын білдірген, қазір де осы мағыына жалпыхалықтық лексикада 

жиі қолданылып келеді: іс бітіру, іске шығу, ұжымшарда жұмыс істейді т.б. Сонымен бірге кейінгі 
кезде осы атаудың бір мәні қылмыс жасалғанда оны тексеру барысында жиналаған құжат ұғымын не 

қылмыс бойынша тексеру жүргізуді бастау мәнін білдіретін болды. Сонымен оның осы соңғы 

мағынасының негізінде бір терминдік атау пайда болды: ”Осы үш бұзақының үстінен іс қозғалды. 
Көп жылдан бері қоғам мүлкін талан-таражға салған бұл топтың үстінен жүргізген тексеру 

құжаты он томдық іс болды”, – деген сөйлемдердегі "іс" сөзі таза заң термині екеніне шек келтіруге 

болмайды. Мұның терминдік мәні толық айқындалған. Тағы бір мысал, ”анықтау” сөзі де 
жалпыхалықтық лексикада бар; білу, басын ашып алу, естігеніңді басқа бір жолмен тағы да 

айқындай түсу мәнінде қазір де қолданыста жиі ұшырайды, түбірі – анық. Оның мағынасы "ясный”, 

"точно” т.б. орыс сөздеріне дәл келеді. Осы сөздер де мағыналық жағынан дамып, бір мағыналы заң 

терминін жасаған. Дознание – анықтау – қылмысты алдын ала тергеуге байланысты әрекеттердің бір 
түрі” [7, 55]. Болжам сөзі де бұрыннан бар атау. Оның жалпы лексикалық мәні бір нәрсе жайында 

толық дәлелі болмаса да, ол туралы шамамен тұспалдап айтуды білдіреді. Мысалы, ”Есепші 

ақсақалдың болжамы бойынша биыл қыс қатты болатын сияқты”, – деген сөйлемдегі "болжам” сөзі 
"шама” сөзінің синонимі болса, ”тергеуші бірнеше кісінің жауабын тыңдай келіп бұл қылмыс 

қызғаншақтықтың негізінде жасалған деген болжамға келді”, – деген пікір айтты сөйлемінде ”версия” 

ұғымын білдіретін заң терминінің қызметін атқарады: ”Версия” – болжам. Алдын ала тергеуде, 
анықтама жүргізуде және сот тергеуінде қылмысты ашу үшін керекті дәлелдемелер іздеуге 

қолданылады”. Сонымен, ұлттық тіліміздің құрамындағы заң терминдерінің дені төл тіліміздің 

негізінде, соның лексикалық құрамында бар сөздерінің жаңа мән алып заңдық ұғымдарды білдіру 

мүмкіншілігіне ие болуының нәтижесінде пайда болған. Болжам сөзі де бұрыннан бар атау. Оның 
жалпы лексикалық мәні бір нәрсе жайында толық дәлелі болмаса да, ол туралы шамамен тұспалдап 

айтуды білдіреді. Бұл дискурстың нәтижесі. Қарап отырсақ, сөз жеке қолданыста белгілі заттар мен 
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құбылыстардың атауын ғана білдіретін тілдік бірлік, ал дискурстық қолданыста оның мағыналары 

өзгеріске түсіп, жанданады. Сөздің дискурстық сипат алуы сөздік қор мен құрамның дамуына, 
жаңаруына себін тигізеді. Байқап отырғанымыздай, сөздің когнитивтік – дискурстық сипаты 

терминология саласымен де байланысты екен. 

Тілдің жаңаруы мысалдардан байқап отырғанымыздай, когнитивтік-дискурс механизмінің жүйелі 

түрде жүзеге асуының нәтижесінде пайда болады. Бұл жерде когнитивтік-дискурс механизмі тіл 
жүйесінің әр деңгейде жаңалануының жүйелі түрін анықтайтын ғылыми метафора ретінде 

қолданылады, яғни тілдің жаңалану, жаңғыру аясында жаңа мағынадағы сөздердің пайда болу 

үдерісін көрсетеді. Тілдің жаңғыру, жаңалануының когнитивтік-дискурстық механизмін төмендегі 
кесте арқылы көрсетуге болады: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Тілдің жаңалану үдерісін жоғарыда көрсетілген теориялық тұрғыдан қарастыру арқылы жаңа 

әлемдік интерпретацияда пайда болып жатқан жаңа сипатағы жаңа бейнені зерттеуге болады. Жаңа 

сөздерді когнтитвтік-дискурстық сипатта қарастыру адамзаттың ойлау, танымдық және тілдің 
әлемдік бейнесін құру процесінің нәтижесін зерттеуге мүмкіндік береді.  

Қорыта айтқанда, тіл – сөз – таным – дискурс ұғымы бір-бірімен байланысты ұғымдар. Тіл 

дискурс барысында сөзге айналады, ал сөз адам санасында түзіліп, мәтін ретінде тілге қайта әкеледі.  
Қазақ тілі білімінде дискурс теориясы әлі түбегейлі зерттеле қоймаған тың мәселелердің бірі. 

Сондықтан аталған мәселені зерттеу болашақтың ісі деп ойлаймыз.  
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КОГНИТИВНО-ДИСКУРСНАЯ ПРОБЛЕМА ОБНОВЛЕНИЯ (НЕОЛОГИЗАЦИЯ)  

СЛОВАРНОГО ФОНДА СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 
 

Резюме  

Язык – это живое явление. Поэтому он всегда находится в развитии и подвержен измениям. Поэтому 

безусловно подобное развитие отражается на значении и использовании слов. С связи с этим изучение данных 

измений находится в области наиболее актуальных когнитивно-дискурсивных исследований. В статье 

рассматриваются некоторые теоретические проблемы неологии, в том числе устаревшие слова, которые в 

данное время используются в современном казахском языке и пути их неологизации. Вместе с тем 

рассматривается эволюция значения слов и пути их изменения в новом направлении. Рассматриваются степень 
новизны неологизмов и дискурсивная характеристика выражения значения слов и их использование в 

дискурсивных выражениях. В связи с этим изучение дискурса, связанное с вопросами познания и значения, 

доказывается на конкретных примерах.  

Ключевые слова: новое использование, новые понятия, неологизация, дискурс, когнитивное понятие, 

значение, эволюция, неологизм, неологизация, семантическое, относительно новое использование 
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Summary 

Language – a living phenomenon. That’s why language develops all the time. The development of language 

influences to the words usage and changing of the meanings. Especially, the lexical layer of language is more 

changeable. The investigation of these changes, as cognitive discourse direction, is new direction in linguistics.  
The theorerical problems of Neology and the recovery ways of obsolate words are considered in this article. The 

evolution of words meaning and the ways of changing are presented in new direction. The author describes the 

discursive characteristics of words meanings and the way of their use in discursive expressions in the article. The author 

fixes he theoretical materils with practical materials by giving examples. 

 Keywords: reuse, new meanings, Neologization, discourse, cognitive meaning, meaning, evolution, Neology, 

semantic, ungradable reuse 
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МЕТАФОРАЛЫ АТАЛЫМДАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ МӘНІ МЕН ЖАСАЛУ ҮЛГІЛЕРІ 
 

Аңдатпа 

Тілдік метафораларды таным және мағына, оның семантикалық өрісімен сабақтастыра зерттеу тілдік 
бірліктердің мәнін ашуға мүмкіндік береді. Метафоралы аталымдар – біріншіден, тек қана көркемдеуші құрал 

емес, сонымен қатар тілдің лексикалық бірлігі, сөзжасамдық заңдылықтар негізінде жасалған тілдік бірліктер. 

Метафора – кез-келген мәдениетке тән әмбебап құбылыс. Адам қоршаған ортаны ой қабілеті арқылы танып 

біледі, тіл арқылы ой қызметін бейнеге, белгілі бір тілдік үлгіге түсіреді. Сөздердің бірігуінің мәнісі – болмыста 

танылған ұғымның белгісі мен қасиетін, ерекше номинативтік белгісін тілде бұрыннан бар негіз сөздердің 

мағыналық уәжділігі негізінде таңбалаланады. Сөзжасамдағы ішкі мағыналық құрылымның өз ішінде дамып, 

өзгеруі адам танымының дамуымен де астасып жатады. Сөздің уәждемелік формасы және уәждемелік 

мағынасы оның ішкі мағыналық құрылымына енетін бөлшектері. Уәждеуші сөздің ауыспалы мағынасы оның 

біріншілік лексикалық мағынасы негізінде дамып, метафоралану арқылы аталым жасауға қызмет етеді. 
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Түйін сөздер: метафора, аталым, сөзжасамдық мағына, сөздің ішкі мағыналық құрылымы, метафоралық 

мағына, уәждемелік белгі 

Қазiргi кезеңде «тiл, мәдениет, этнос» мәселесiне қатысты кешенді зерттеу жұмыстары тiлдің 

ұлттық сипатын, ұлттық танымын, ұлттық рухын тануға, танытуға негiзделген. Тілдік метафораларды 
таным және мағына, оның семантикалық өрісімен сабақтастыра зерттеу тілдік бірліктерді талдауда, 

саралауда жаңа сапалық деңгейге көтеріп, жаңаша ғылыми нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік 

береді. Метафора дәстүрлі зерделеуде көбінесе тілді көркемдеуші құрал ретінде танылады. Метафо-
ралы аталымдар – біріншіден, тілдік метафора құбылысының зерттелуі тек қана көркемдеуші құрал 

емес, сонымен қатар тілдің лексикалық бірлігі, сөзжасамдық заңдылықтар негізінде жасалған тілдік 

бірліктер. Метафораның аталымдық сипатын ашу – қазіргі қазақ тіл білімінде енді зерделене бастаған 
мәселелердің бірі. Тіл білімінде бұл мәселе көне ойшылдар Аристотель, Цицерон, орыс тіл білімінде 

А.А. Потебня, В.Г. Гак, В.Н. Телия, Н.Д. Арутюнова, В.К. Харченко, т.б.; қазақ ғалымдары 

А.Байтұрсынұлы, М.Балақаев, Б.Хасанов, Ә.Болғанбайұлы, Ғ.Қалиұлы, Б.Қасым, А.Салқынбай, 

Г.Зайсанбаева, А.Сыбанбаева, С.Сәменова, Р.Лауланбекова т.б. зерттеу еңбектерінен орын алады. 
Тілдің ойды қалыптастырушылық маңызын басты бағыт етіп алған А.А. Потебня метафоралық 

ауысудың тілдік семантиканы дамытудың бір құралы ретінде таниды. В.Г. Гак, В.Н. Телия,                       

Н.Д. Арутюнова метафораның аталымдық, когнитивтік қызметіне назар аударса, Б.Қасым бұл 
құбылыстың тілдік аспектілері: сөзжасамдық табиғатын, бейнелілік қырын, когнитивті-

функционалдық сипатын ашады. Метафора – кез-келген мәдениетке тән әмбебап құбылыс. Адам 

қоршаған ортаны ой қабілеті арқылы танып біледі десек, тіл ой қызметін бейнеге, белгілі бір тілдік 
үлгіге түсіреді. Ол халықтық дүниені түйсінуінен хабар беретін қазына, яғни ғаламның тілдік бейнесі 

ретінде ұлттық эстетикалық таным-талғамын, кәсібін, мінез-құлық, ырым-наным, әдет-ғұрпын, салт-

дәстүрін, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухты тек тілде ғана жан-жақты танытады [1, 24]. 

Медициналық аталымдарды семантика аясында саралағанда, сөздердің бірігуінің мәнісі – болмыста 
танылған ұғымның белгісі мен қасиетін, ерекше номинативтік белгісін тілде бұрыннан бар негіз 

сөздердің мағыналық уәжділігі негізінде таңбалау саналады. Атау екі себепші негіздің бірігуі арқылы 

жасалады да, бір таңба ретінде даяр қалпында жұмсалады. Мысалы, Көз шарасыкөз алмасы: 

медициналық аталым. Проф. А.Рақышев. Анотомия терминдерінің сөздігі глазное яблоко bulbus 

okuli көз алмасы деп анықтама береді. 2. Бұл аталым ҚТТС-де берілген мағынасы: көз шарасы – 

көз алмасының орны, көздің ұясы. Көз шарасы – көздің негізі, көз алмасы және басқа да қосымша 

қызмет атқаратын денелер орналасқан, бас сүйектегі домалақ ойық. 3. Мысалы, Көзі шарасынан 

шығу фразалық тіркесінің беретін мағынасы жаны көзіне көріну, жүрегі тас төбесіне шығу, жүрегі 
мұздау, зәресі кету. «Шара – қымыз құюға арналған ыдыс. Шараны емен, қайың сияқты қатты, 

кепкеп ағаштардан ойып жасайды, оның іші шұңғыл, өзі дөңгелек, жиегі тік болып келеді» 

(Диалектологиялық сөздік, 2007). Сонымен, нысанда ыдыс атауымен атау арқылы оның іші бір 
нәрсеге толып тұратындығын, ыдыстың ішінен шараны таңдап алу арқылы оның іші шұңғыл, пішіні 

дөңгелек болып келетіндігін, ілік септігінің жалғауы жасырын тұрған көз (көздің) сөзімен тіркестіру 

арқылы оны толтырып тұрған заттың көзге қатысты екендігі көрінеді.  
Кез келген атау адамзаттың ғасырлар бойы жинақталған бай тәжірибесі мен білімінің көрінісі, 

сондықтан да заттар мен құбылыстар туралы адам санасындағы қалыптасқан ұғымдардың олардың 

айрықша белгілері арқылы сақталады. Аталым үрдісінде атауға негіз болар белгі туралы 

ғалымдардың пікірін сараптасақ, аталым белгісі және уәждемелік белгі терминдерінің маңызының 
зор екені байқалады. «Шынайы өмірдің заттары мен құбылыстарына атау беруде таңдалынар белгі – 

аталым белгісі болып танылмақ» [2, 24]. Тілшінің пікірінше, уәждемелік белгі және аталым белгісі – 

метатілдік мәртебеге ие түсініктер. Аталым белгісі мен уәждемелік белгі тілдік бірліктердің 
семантикасын қарастыруда ономосиологиялық не болмаса уәждемелік тұрғыда сараптауға 

байланысты қолданылады. «Аталым белгісі – көп жағдайларда тілден тыс мәртебеге ие. Өйткені 

аталым белгісі лексемалардың тілден тыс құбылыстармен байланысын анықтайды» [1, 24]. Тілшінің 

бұл пікірін қолдай отырып, уәждемелік белгісі лексемалардың жасалуын уәждемелік тұрғыда 
қарастыруда айқындалады деген шешімге келеміз. Аталым белгісі мен уәждемелік белгінің 

айырмашылығы, бірінің тілден тыс мәртебесінде болса, екіншісінің тілдік мәртебесінің басым-

дылығында деп ойлаймыз. 
Метафора арқылы туындаған медициналық аталымдарда заттар немесе құбылыстардың адам 

санасында сақталған қасиеттерін ұқсату арқылы өзге нысандарға телу әрекеті жүзеге асырыла-

тындықтан, уәждемелік белгі деп уәждеме үрдісі нәтижесіндегі таңдалынған сол ұқсастық белгілері 
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аталады. Жаңа нысандарды тануда адам бұрын жинақтаған білім қорын қолданады. О.И. Блинова: 

«Тілдегі уәжділіктің негізгі құралдары ретінде уәжділікті негіздеуші типтеріне мыналарды 
жатқызады: фонетикалық, яғни дыбыстық қасиетіне тән абсолюттік типтің уәждеушісі (қоңырау, 

сылдырмақ – колокол), морфологиялық (ақ ақта – белить), семантикалық (аю, есек, түлкі – белгілі 

қасиеттеріне байланысты)», – деп жіктейді [3, 69]. Бұл пікір аталымжасаудағы метафораның тілдегі 

қолданыстағы таңбалардың мән, мазмұнын жаңартудағы маңызын аша түседі.  

Медициналық аталымдардың метафоралануы сөздердің бірігуі арқылы жасалады. Мысалы, 
жыланкөз ауру атауы екі сөздің жылан және көз бірігуі арқылы жасалып, белгілі бір аурудың түрін 

білдіреді. Медициналық аталымдардардың жасалу үлгілері әр түрлі болғанымен, олардың өзіндік 

жүйесі мен құрылымы бар екені белгілі. Жасалуының өзіндік сөзжасамдық моделі бар. Тілдің сөздік 
қорындағы мұндай лексикалық бірліктердің құрамында зат есім + зат есім, сын есім + зат есім, зат 

есім + етістік, етістік + етістік, есімдік + есімдік, сын есім + зат есім т.б. сөз таптары қолданыла 

береді. Метафоралы аталымдарға көбіне біріккен құрылымды есімдер қолданылады. Олардың 

сипатын мынадай модельдері:  
♦ Сын есім мен зат есім моделі (С+З): ақбас, алабауыр, аққұрт, ақтаңдақ, алапес, алаөкпе, 

ақтопалаң, ақуыз, аққаптал, ақшелек, ақшешек, көкбауыр, көкжелке, көктүйнек, көкшешек, 

қараөкпе, қарабез, қарашірік, қаратүйнек, қаратұяқ, қарақаптал, қараталақ, сарыбуын, сарыбуын, 
сарыкүйік, сарысу, соқыр ішек, суқараңғы т.б. Осы үлгімен жасалған біріккен медициналық 

аталымдар тілдегі ең үлкен топты құрайды.  

♦ Зат есім мен зат есім моделі (З+З): асқазан, бақайқұрт, безтамақ, буынқұрт, есекжем, 

жауырынқұрт, желінсау, жемсау, жұлынқұрт, көктамыр, қантышқақ, құрқұлақ, қылтамақ, 
майтабан, соқырішек, төссүйек, тұзкесел, шашжегі, ішперде т.б. 

♦ Зат есім мен етістік моделі (З+Ет.): ұлтабар, теріскен т.б. 

♦ Сын есім мен сын есім моделі (С+С): көгала, көксау, т.б.  
♦ Сын есім мен етістік моделі (С+Ет.): аққатпа, бұдырмақ т.б. 

♦ Зат есім мен жұрнақ моделі (З+ж.): самайлық, талшы, т.б. 

♦ Сын есім мен зат есім моделі (С+З): ақтаңдақ т.б. 
♦ Сын есім мен белгісіз атау (С+б.): алапес т.б. 

Метафоралы аталымдар белгілі бір сөз табына қатысты болғандықтан, олардың көбі дара зат 

есімдер мен күрделі зат есімдерден жасалады. Тілде екі сөздің бірігуі арқылы жасалған медициналық 

аталымдар көптеп кездеседі. Біріккен сөздердің болмысы құрамы екі негізден тұрып, бір ұғымды 
таңбалауы арқылы айқындалады. 

Уәждемелік белгі уәждеуші сөз арқылы лексеманың ішкі мағыналық құрылымына енеді. 

Жоғарыда айтып кеткеніміздей, уәждеуші сөздің ауыспалы мағынасы оның біріншілік лексикалық 
мағынасы негізінде дамып, метафоралану арқылы аталым жасауға қызмет етеді, кейде мағынаға сол 

бірліктің беретін кең пайымдаулармен айқындалып жатады. Бұл сөздің уәждемелік базасын құрамақ. 

А.Салқынбай метафоралық мағына себепші болған уәждемені ауыспалы уәждеме деп атайды. 
«Ауыспалы негіздеме – зат пен құбылыстың атауын себепші негіздің ауыспалы немесе метафоралық 

мағынасы арқылы негіздеу» [4, 339]. Метафора нысандардың ұқсастығын ашуда, олардың 

қасиеттеріне негізделеді және метафора арқылы нысандар қасиеттері танылып, олардың білім қоры 

толыға түседі. 
Жаңа атаудың жасалуындағы шынайы болмыс нысандары туралы білім қорының тілдік деректерге 

айналуы жөнінде Б.Қасым: «Зат пен құбылысқа ат қоюда өмір шындығы, болмыс – тіл деректеріне, 

атауға айналады. Күрделі жасалымда жаңа мағына мен жаңа мазмұн пайда болған уақытта сол 
кезеңде барып жаңа сөз қалыптасады» – деген ойтүйіндеуін жасайды [5, 83]. Медициналық 

аталамдардағы біріккен сөздер бір ұғымды таңбалайды, мағыналық құрылымы – күрделі, 

синтаксистік жүйесі – синтагмалық тұтастықты, морфологиялық құрамы – бірбүтін лексикалық 

бірліктер. Біріккен сөздің мағынасы оның құрамындағы компоненттердің мағыналары арқылы 
уәжделеді және белгілі бір атауға ие болады. Мысалы: ақтаңдақ деген ауру атауы «ақ», «таңдақ» 

сөздерінің мағынасы арқылы, яғни денегі түскен дақ түсінің ақ болып келуі негізгі номинативті 

белгіге айналуы нәтижесінде жаңа екіншілік атаулық мағына қалыптасады. Сол сияқты, төмендегідей 
біріккен ауру атаулары да құрамындағы себепші негіздердің мағыналары арқылы уәжделіп тұр: 

айкезбе, айырбақай, жарымес, жемсау, жыланкөз, көкжелке, көршиқан, қантышқақ, құрқұлақ, 

қылтамақ, майтабан, суқараңғы, сарауру т.б. 
«Сөзжасамдық мағына – сөзжасамға қатынасқан сыңарлардың мағынасы арқылы жасалатын 
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дериваттық мағына» [5] және сөзжасамдық мағына сөзжасамдық үлгі арқылы жүзеге асырылады. Әр 

сөзжасамдық үлгі оны құраушы сыңарларының қызметі мен өзара мағыналық байланысына қарай 
белгілі бір мағыналық бірлік арқылы түсіндірілуі қажет. Мысалы: зат есім + тіс = атау үлгісінің 

мағыналық үлгісі «қоғамның белгілі бір кең көлемді қажеттілігін қамтамасыз ететін арнайы орын». 

Бұл мағына осы үлгі бойынша жасалған ақыл тіс, күрек тіс, азутіс, ұры (ит) тіс, сүт тіс сияқты 

медициналық аталымдардағы ортақ мағына. Туынды сөздің сөзжасамдық мағынасы мен лексикалық 
мағынасының аражігінде уәждемелік мағына анықталынады. Күрделі атаулардың уәждемелік 

мағынасы оларды құраушы сыңарлар мағынасының негізінде жасалғандықтан, метафоралы 

туындаған күрделі сөздердің метафоралы мағынасы бар деуге болады. Уәждемелік мағына шартты 
түрде бейнеленеді. Сөздің грамматикалық мағынасы оның дыбыстық тұрпатымен байланысты болса, 

сөзжасамдық мағына жалпылауыш және де сыртқы факторлармен байланысты, ал уәждемелік 

мағынаны ішкі мағыналық құрылымның бейнесі, суреттемесі деуге болады. Сөздің уәждемелік 
формасы және уәждемелік мағынасы оның ішкі мағыналық құрылымына енетін бөлшектері.  

Уәждемелік мағынаның өзге мағыналардан айырмашылығын төмендегідей кескіндеуге болады: 

 

Сызба-1. 
 

 
 

Метафоралануда аталым жасауға ұқсастық негізінде танылған белгілер бейнелілік сипатымен 

қатынасады. Сөздердің жасалуын сипаттауда осы белгілер сөздің ішкі мағыналық құрылымында 
суреттеледі. Бұл тілдік бірліктердің лексикалық мағынасынан да байқалады. Сөзжасамдық дефи-

ниция туынды сөздің мағынасының қарапайым, күрделігіне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Ең бастысы 

сөзжасамдық дефиницияда сөздің уәждемесі толық ашылуы тиіс.  
Кез келген метафоралы аталымдардың қалыптасуы сөзжасамдық үрдістер мен танымдық 

заңдылықтарға байланысты жүреді. Аталымдардың жасалуындағы мағыналық дамуы, олардың өзара 

сәйкестігі сөздердің уәждемесін қарастырумен анықталады. Уәждеме тілдік және тілден тыс үрдіс-

термен байланыстығы бірліктерді мағыналық түрде қарастырумен анықталады. Сөзжасамдағы ішкі 
мағыналық құрылымның өз ішінде дамып, өзгеруі адам танымының дамуымен де астасып жатады. 

Бұл мәселелердің түйінін Б.Қасымның: «Күрделі атаулардың қалыптасуына сөзжасамдық тәсіл мен 

құралдар қатысып, аталымның жасалуына қатысып, аталымның жасалуына қызмет етеді және қол-
данылу өрісінің кеңеюіне мүмкіндік береді. Күрделі аталымның жаңа сапалы мағынаның пайда бо-

луына сыңарлардағы уәждеуші мағыналардың түрлі өзгерістерге түсуі, ол тілдің ішкі даму заңды-

лығына сай қалыптасып, содан жаңа мағыналы атау туындаған» деген пікірімен нақтылайды [5, 105].  
Метафоралған аталымдарды қарастырғанда, олардың ұқсату арқылы таңдалған белгілерін 

уәждемелік белгілер ретінде, аталымға негіз болған бірліктердің ауыспалы мағыналарын лексика-

семантикалық даму, лексика-сөзжасамдық нақтылауыштар, уәждемелік мағына немесе метафоралық 

мағына аталымның жасалуындағы мағынаның түзілуін суреттеу үшін екіншілік аталымдардың 
жасалуын түсіндіруде қолданылады.  
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КОГНИТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЙ  

МЕТАФОРИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

  
Резюме 

Изучение и понимание лингвистических метафор в сочетании с семантическим полем позволяет нам узнать 

значение языковых единиц. Метафорические имена – это, прежде всего, не только иллюстративный 

инструмент, но и лексическая единица языка, основанная на текстовых формулах.  

Метафора – универсальное явление любого рода. Человек познает окружающую среду своей способностью 

мыслить, интерпретировать и выражать свои мысли посредством языка. Суть сочетания слов заключается в 
том, что признаки, свойства и номинативные признаки существующих понятий определяются на основе 

смысловых значений имеющихся в языке слов.  

Развитие и изменение семантической структуры в слове также связаны с развитием человеческих знаний. 

Мотивационная форма слова и мотивационный смысл – это элементы, которые входят в его подсознательную 

структуру. 

Ключевые слова: метафора, номенклатура, смысл слова, метафорический смысл, метафорический знак, 

мотивационный знак 
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COGNITIVE MEANING AND FORMATION OF METAPHORICAL NAMES 

 
Summary 

Studying and understanding of linguistic idioms in conjunction with semantic sphere helps us to identity the 
meaning of language units. Idiomatic names are not only illustrative mean, but also a lexical unit based on text 

formulas. Idiom – universal phenomenon of any kind Humans understand the world through their ability to think, 

understand and transfer it through the language the gist of word combination is that it’s a sigh or a concept, that exist in 

a universe and that has a specific representation in a language through words that truly exist. Development and change 

of semantical structure of the word are connectedwith development of human knowledge. Motivational form of the 

word and its motivational meaning are the elements which we included in the unconscious structure.  

Keywords: metaphor, nomenclature, meaning of the word, metaphorical meaning, metaphorical sign, motivational 

sign 
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The article is about linguistic units of vocabulary-phraseology in the Kazakh language and the identification of 

peculiarities of use in a culturally semantic field is one of the main reasons from the point of view of linguistic. 

Especially, the correct identification of vocabulary-phraseological parties with the help of a cultural code will help 

future philologists not only deepen their knowledge in pure linguistics but also improve their knowledge in traditional 

national culture.  

In connection with the linguistic orthology of vocabulary-phraseological units related to each other by two semantic 

fields, that is, use in the linguistic semantic field and the ability to distinguish the feature of use in a culturally semantic 

field is very important in educational and methodological tools but also in methodological practice. Up to this point, in 

the methodological tools and methodological practice, more attention has been paid to the use of words and parts of the 
word in a pure semantic field, and their use in a culturally semantic field has been left out. In this regard, we divided 

and examined the vocabulary-phraseological units into two types: 1) language semantic field 2) culturally semantic 

field. If the first is associated with a language code, the second is associated with a traditional cultural code. 

Keywords: vocabulary-phraseological units, cultural code, cultural semantic field, hyphens, dashes, orthologic 

tools, language semantics, cultural semantics 
 
In the linguistic semantic field it is important to know the significance of the linguistic understanding of 

semantic units in linguistic coding. The use of sound, morphemic, syntactic units associated with the 

linguistic structure in accordance with linguistic norms, literary norms, is also considered the basis of 

advanced conditions of orthogonal cognition. The ability to recognize linguistic metaphors, linguistic 
metonymy, symbols, stereotypes and the possibility of their correct use will require adequate knowledge of 

the language code. 

Variability of linguistic units is one of the main problems of linguistic aurology. Knowing the difference 

between "old" and "new"; The idea that the "old" is temporary, ie, "New" use, is parallel to the knowledge of 
the language, gradually replacing the "old", as described in scientific studies. For example, switching to a 

bicycle became the norm. From time to time, the old and new parallel comes and remains stable. An example 

of this is that air and air are originally a lexical variant, but, as the textbook says, the value was converted 
into two other units of meaning. Similarly, the names of events and events in modern language are 

characterized by a sense of a historical event and a road event. 

One aspect of reliability is the area of language. The range of the language background is also related to 
the frequency and frequency of the transmission, as well as the frequency with which the language is used. 

For example, if the low frequency of use is low, the rate of expenditure is higher. 

Therefore, this fact is the basis for the linguist-normalizer, to legalize it as a norm, and the linguistic 

person ("linguist") as "right". 
In modern practice of practice, the grammatical form of words and certain features of the word formulas 

are vague. For example, a complex word, such as a space gondola, an ice rink, a loaf of bread, a boat, money 

conversion, is considered grammatical and informal. In terms of form and meaning, ie Type and content 
content, you can say two other linguistic units. As we have seen, such forms of words can be given in 

compact (compact) form, rather than diffusion. Harbor, ridge, shop, lane and exchange are grammatical 

forms. Here you can reduce the forms of grammar and make it a verbatim man. For example, it would be 
much more demanding to provide space transitions, icebreakers, nuts, airports and coins. Reducing 

grammatical forms would be one of the ways by which words can be used to increase the "verbal" potential 

of linguistic units. Modernization of the existing model in the national language (railway, pig iron, porcelain, 

etc.) is considered compulsory. 
It is known that the current record began to increase in language practice, especially in the social network 

associated with respiratory symptoms. At the same time, it is worth mentioning the article by Ph.D. of the 

doctoral candidate GA Amangeldiyeva, which determines the types of graphical spelling errors in the virtual 
communication space. [1, 3-6]. The note does not consider public opinion in the media related to the current 

state of culture. In particular, the errors associated with the hyphen and the dash will be alarmed, and a huge 

disappearance will begin to appear. This is evidenced by the fact that the illusory knowledge of orthogonality 

is unclear. These negative facts, of course, are not due to the absence of auditory instruments in the Kazakh 
language. There are such aurological tools – definitions. The problem is that the editorial board of publishing 

houses and periodicals is associated with the lack of specialized personnel, such as correctional specialists 

and, in particular, the withdrawal of experienced professionals from the labor market. 
The mass media, such as "School", "Arys" and "Atamura", in which such specialists are stored, are of 

significant importance in this aspect. 

The language uses a special rule that determines the location of the tire. Print media and other pen holders 
are guided by these rules. Punctuation and writing of the Kazakh language were systematized and ordered in 
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the book "Kazakh identifier" of Academician R.Leisz [2]. In this manual, you will find 16 types of words 

with a hyphenated word and 24 for a dash character. 
Orkhon -Yenisei – not a dummy, but a hyphen. The word "and" is used here. This complex name can also 

be used as monuments "Orkhon and Yenisei", and a hyphen is often used in a nutshell. The combined name 

of the high-speed train Astana-Almaty is recorded. It represents the meaning of attachments to the pier 

(Almaty) (Astana) (high-speed train from Almaty to Astana). 
Recently, the readers themselves are Kozhakhmet, Mirzali, Kasimzhomart, whose names are represented 

in the form of Khozha-Ahmet, Myrza-Ali, Kassym-Zhomart. Indeed, names such as Kozhakhmet, Myrzali, 

Kasymzhomart are subject to the same emphasis and unite in unification. By combining such words together, 
individual emphasis and writing are not in the traditional linguistic and cultural area of the Kazakh language, 

but it seems to be like another culture and language. For this there is no legalized (codified) rule. 

Cultural semantic field. One of the criteria for recognizing the right to recognition is the link between the 
linguistic identity of a linguistic person. Trace learning is one of the necessary conditions for the correct 

disclosure of information encoded in the cultural and semantic layer. 

Here you can see the unique misunderstanding of the cultural and semantic code from the thoughts 

expressed in the media related to the repatriation of readers. Oralmans understood that the meaning of the 
word "we are not repatriates" is misunderstood as "displacement", "alienation". It is a scholar N. It should be 

noted that Vali's interpretation of the content of this term through historical and cultural information: 

"The Migration Law of the Republic of Kazakhstan is not the term of international repatriation, but it is 
the term of the oralman's neologism. This, in fact, was associated with the cultural-historical code. It is 

known that the October Revolution in Russia and its subsequent repressions forced some of them to 

emigrate. Some who voluntarily emigrated without seeing political repression return to their historical 
homeland and become repatriates. The status of repatriates is separated from them. The Migration Law 

allowed returnees to move and stabilize their historical homeland and use the funds allocated to them for the 

sake of repression. Depending on the independence of the Kazakh people, their descendants began moving to 

their historical homeland. They were not just repatriates. He was a descendant of mass political repressions, 
who suffered from massacres and died from the history of the Motherland. Taking into account the 

difficulties faced by such a nationwide history, they were called oralmans in the legislation of the Republic of 

Kazakhstan, giving them a political and legal status, social privileges. The non-linguistic content of the term 
"oralman" is associated with such a historical and cultural code. The correct disclosure of cultural and 

historical information contained in the content of the term oralman implies a subjective assessmenf". 

In the modern cultural and semantic field, there are some unsuitable names associated with some 

traditional rituals. For example, we find that the word is used as capricious and grotesque. Indeed, it is 
known that capriciousness and gratitude are connected with the Kazakh tradition. But the mood is "grateful 

appetite for the death of a dead person and respectful, mixed, cheerful, cheerful, heartbreaking taste." Tea 

with thanksgiving now has a different cultural, significant character associated with the tradition of 
celebrating the round-the-clock (40, 50, 60, 70, etc.) in the cultural sphere. At the moment, it is customary to 

call a "round" boy a tiger wedding. However, this use has become the norm in the language, although it is 

"misleading" [4]. 
In visual and linguistic advertising, related to the operational nature of the literary language, the use of 

any word in the media occurs much faster and ubiquitously than in other functional areas. Detection of their 

skin is not solved in one lexical setting. Identifying semantics in a linguistic and cultural field, they can be 

considered "correct" or "misleading". 
In subsequent years, the constant expression of a healthy lifestyle in advertising, in the media was also 

used, and the phrase "healthy food" appeared. These terms can be estimated from an anonsolutely pointed 

word by comparing linguistic (lexical) information and non-linguistic information encoded in the context of 
this word, since orthogonal cognition is associated with linguistic and cultural code. 

The meaning and content of these types of constant expressions are determined by the semantic features 

of the cultural-linguistic unit. The first Kazakh ethnographic encyclopedia describes the name of health as 
"prayer", "apology" in Arabic and analyzes the ethnocultural and linguistic semantics of this concept as 

follows: 

"Saying kind words to the Prophet Muhammad when he hears the name of the Prophet Muhammad is a 

blessed Prophet, peace be upon him and gives him peace, saying:" Glory be to Allah, Glory be to Him! 
Praise be to Allah, the Compassionate Prophet Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him) to 

raise the rank of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him); Angels pray to God for goodness 
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and forgiveness; In the Muslim Ummah, the messenger also refers to the Almighty as a means of mercy 

"[volume 5, volume 5, 840]. 
In addition, the ethno-cultural content of phraseology in the past is described as follows: 

"Health is a prerequisite for eliminating an old dispute that has to be over and over again. The name of 

health means "prayer", "apology" in Arabic. Khurbangali Khalid in his famous book Tavarikh Hamza writes 

that the dispute was stopped with the intention of not agreeing with the difficult question. To prevent a 
contradiction in the past, the spread of prestigious dance and disagreements will be made in honor of the 

Prophet Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him). Religion is considered a sin by a Muslim 

who has the right to say a salad after the prayer was uttered. For good deeds speak good deeds – good –
natured greetings, kind prayers, forgiveness, mercy from God, gratitude» [volume 6, volume 5-840]. 

At the same time, the encyclopedia says: "The word" modern "is used in the ethical sense, and not in the 

legal content (semantics), past, past and absence of regret. 
In addition, the author of a crazy article clearly shows that the word "healthy" is used for the ethical and 

value value of the word "serious", "soft" and "disapproval". 

It is clear that the name "Salauat" in the advertising language is not used properly. Indeed, the right decision 

should be a healthy lifestyle, as Vali said. " This is, undoubtedly, a healthy diet, and not a healthy diet. 
Usually the weather in the native language is good; that the weather is about to burst the weather and that 

the weather here is exactly what "weather" means; Of course, those who disagree with this view argue that 

the weather is only for a day, and that it does not concern at night; but it is not advisable to avoid getting the 
content of keywords; because the semantics of the day, the weather, the sun, the heat are mentioned only in 

the afternoon. The peasant refers to the night when he says: Here the value of the weather is systematically 

illustrated by the fact that the concept of "weather" is the exact equivalent. 
With regard to the use of such a trend in the language of the media, in scientific literature and textbooks, 

the term "climate" is used in the term "weather" and in the context of using such a process N.Wali discovered 

the code in a cultural language, and recalled that the weather would be equivalent to the term "Climate" [7, 

3-10]. Indeed, according to the scientist, in the Terminological Commission, in 1931, published in the 
Kazakh publishing house 46-85, the Terminological Commission correctly described the word "climate" as 

the weather and "weather" as the weather. This dictionary is a well-known terminology, published in 2005 by 

the famous scientist, Professor Sh.Kurmanbaevich, at the same time prepared by candidate of philological 
sciences O.Zhubaeva [8]. 

Currently, the race uses the holy God, the Almighty. In this respect, one of the authors who wants to show 

the way to the readers is rightly called Allah, and secondly, the author should use Allah. 

The solution of such a discussion requires not only linguistic semantics, but also references to cultural 
semantics, i.e. encoded information. Religious discourse, in particular, refers to a certain type of 

communication in the cultural and linguistic space. 

In the analysis of the cultural semantic space of the language, Nuraly argued that one of these two 
variants is the norm, and the second is not the norm. The version of Allah is most likely to be used in 

religious sermons, religious texts and in the language of the linguistic identity of the clergy used in religious 

communication. 
In public discourse clergymen use the version of Allah, that is, this version is characterized by religious 

discourse. From this it can be seen that the cultural and semantic field of the word of Allah refers to religious 

spirituality and that it communicates with it in a communicative way. And the Word of God lends itself to 

universal texts of different content in the linguistic semantic field. 
Here, in the cultural semantic semantics, Allah shows that in the name of Allah, "Who?", "Where?" And 

"Where?" Indicates that the place of communication should not be used indiscriminately. 

Thus, as discussed above, one of the topical issues in the context of oral linguistics is the analysis of the use 
of lexical and phraseological units in linguistic and cultural-semantic areas in the classroom. In particular, the 

correct definition of aspects of lexical-phraseological units related to the cultural code will expand and deepen 

the circle of philologists' views on the traditional culture of the future, rather than purely linguistic. 
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ЛЕКСИКА-ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ ОРТОЛОГИЯСЫ 

 
Түйіндеме 

Мақалада қазақ тіліндегі лексика-фразеологиялық бірліктердің тілдік және мәдени семантикалық өрістегі 

қолданыс ерекшеліктерін айқындау лингвортологиялық тұрғыдан өзекті мәселелердің бірі екені айтылады. 

Әсіресе, лексика-фразеологиялық бірліктердің мәдени кодпен байланысты қырларын дұрыс анықтап көрсету 

болашақ филологтардың таза лингвистикалық қана емес, ұлттың дәстүрлі мәдениеті жайындағы танымымен 

тереңдете түседі. 

Тіл ортологиясымен байланысты лексика-фразеологиялық бірліктердің бір-бірімен байланысты екі 

семантикалық өрісін, яғни тілдік семантикалық өрісте жұмсалуы мен мәдени семантикалық өрісте қолданылу 

ерекшелігін ажырата білудің оқу-әдістемелік құралдарда, әдістемелік тәжірибеде маңызы ерекше. Осы кезге 

дейін әдістемелік құралдар мен әдістемелік тәжірибеде көбіне сөздің, сөз тұлғаларының таза тілдік 

семантикалық өрісте жұмсалуына көңіл бөлініп, ал олардың мәдени семантикалық өрісте қолданылуы назардан 

тыс қалып келді. Осымен байланысты біз лексика-фразеологиялық бірліктердің 1) тілдік семантикалық өрісі 

және 2) мәдени семантикалық өрісін ажырата қарастырдық. Біріншісі тілдік кодпен байланысты болса, екіншісі 
дәстүрлі мәдени кодпен байланысты.  

Түйін сөздер: лингвортология, лексика-фразеологиялық бірліктер, мәдени код, мәдени семантикалық өріс, 

тілдік өріс, дефис, тире, ортологиялық құралдар, тілдік семантика, мәдени семантика 
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ОРТОЛОГИЯ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
 

Резюме 

В статье говорится о том, что выявление особенностей употребления лексико-фразеологических единиц 

казахского языка в языковом и культурно-семантическом полях, является одной из актуальнейших проблем 

лингвоортологических исследований. Правильное и четкое представление граней, связанных с культурным 

кодом лексико-фразеологических единиц, позволит углубить познания будущих филологов не только в чисто 

лингвистической сфере, но и в области национальной традиционной культуры. 

В учебно-методических пособиях, методической практике особое значение имеет умение различать два 

взаимосвязанных между собой семантических поля лексико-фразеологических единиц, связанных с ортологией 

языка, то есть употребление их в языковом семантическом поле и культурно-семантическом поле. До 

настоящего времени в методических пособиях и методической практике все большее значение уделялось 

употреблению слов, словоформ чисто в языковом семантическом поле, а употребление их в культурно-

семантическом поле оставалось без внимания. В связи с этим, в нашей статье лексико-фразеологические 
единицы рассматриваются отдельно 1) в языковом семантическом поле и 2) культурно-семантическом поле. 

Первое поле связано с языковым кодом, а второе – с культурным. 

Ключевые слова: лингвоортология, лексико-фразеологические единицы, культурный код, культурно-

семантическое поле, языковое поле, дефис, тире, ортологические средства, культурная семантика 
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ДЫБЫС АЛМАСУЛАРЫ МЕН СӘЙКЕСТІКТЕРІ 
 

Аңдатпа  

Мақалада қазақ тілінің түркі тілдерінің бір тармағы екендігі, оның өзіндік фонетикалық, лексикалық, 

морфологиялық сөзжасамдық, синтаксистік даму жолы бар екендігі қарастырылған. Тіл деңгейлерінің барлығы 

белгілі бір жүйеге түсіп, терминдік қабаты қалыптасқан тіл ретінде қазақ тілі бүгінде өзінің бастауын тереңнен 

алғанын осы мақаладан көреміз. Әсіресе, тіл тарихының фонетикалық қабатының сан қырлы екендігі дыбыс 

алмасулары, сәйкестіктері және олардың дифтонгтық, аффрикаттық сипаттарынан дыбыстық ажырауға түсу 
арқылы сөздік құрамның толығып, тілдік қолданысқа түскендігі мақалада айтылады. Тіл дыбыстарының 

тарихи-типологиялық жіктелісіне ішкі және сыртқы факторлардың да әсері болатындығы түрлерге жіктеліп, 

берілген. Осы факторлардың бәрі де түркі тілдеріндегі дыбыс алмасулары мен сәйкестіктерге әсері молынан 

болған. Тек қана қазақ тілінің материалдарынан ғана емес, сонымен қатар өзге түркі тілдерінің де деректері 

мысал, дәлел ретінде келтірілген.  

Түйін сөздер: түркітану, түркі тілдері, дыбыс алмасулары, дыбыс сәйкестіктері, дыбыс ажыраулары, 

экстралингвистикалық, лингвистикалық факторлар 

 

Кіріспе. Түркітанудағы ең күрделі мәселелердің қатарына қазақ тілі тарихы да жатады. Себебі 
қазақ тарихымен өзектес, сабақтас болып келетін ұлттық тіл тарихының бұралаң жолы осыны 

айғақтайды. Қазақ әдеби тілінің қай кезеңнен басталуы туралы ғалымдар арасында көп пікір 

болғанда, оны Абайдан бастаймыз деп ғалымдар айтқанда, от тілді,орақ ауызды Бауыржан 
Момышұлы: «ондай болса, ХІХ ғасырға дейін атаңның басына өмір сүрдің бе» деген екен. Ендеше 

тарих көрсеткендей, ұлтымыз – өзі мекендеген Еуропа мен Азия (Еуразия) аралығындағы көне 

халықтардың бірі. Халық болып ХV-ХVІ ғасырларда қалыптасса да, оған дейін этноним ретінде 
әлдеқайда арыда өмір сүргенін, «қазақ» этнонимін алып жүргені бізге ерте замандардан мәлім болған. 

Бұл туралы ХІ ғасырда өмір сүрген ұлы шайыр Фирдоусидің «Шахнамесінде» «қазақ» сөзі этнос 

мағынасында қолданылғандығын білеміз. Осыған қарап, қазақ тарихының терең қатпары бар екенін, 

онымен қоса тілінің де сан қилы тарихы бар екенін көруге болады.  
Негізгі бөлім. ХХ ғасырдың басында қазақ тілі тарихына ең алғаш рет ғылыми түрде талдау 

жасап, ізденіс жүргізген Қ.Жұбанов деп айта аламыз. Ол «Дүниедегі халықтардың барлығы да 

құранды, «таза» ел жоқ. Білімпаздар қазақты ХV-ХVІ ғасырларды құралған деседі. Ел құранды 
болғандықтан, тіл де құранды болмақ: шаруа, сән, ән, әңгіме, баға, найза деген сөздердің барлығы да 

парсынікі. Тілдің қалай өсіп, дамитындығын білу керек. Тілдің тарихын білу деген сөз – оның өніп-

өскен жолын білу деген. Демек, тіліміздің сонау ұзақ жолда қандай өзгерістерге ұшырағанын, оған 

неге ұшырағанын білу керек. Бұрынғы білу – жай әшейін емес, тілді меңгерудің бір амалы. Біз тілді 
меңгеріп болғанымыз жоқ, толық меңгерсек қана оны дұрыс бағытта өзгерте аламыз», – деген еді                

[1, 120 б.]. Енді осы «толық меңгеруді» біз қалай өткізіп жатырмыз? Осы уақытқа дейін жұбановша 

айтсақ, тілді біліп қана жүрдік, толық меңгеру кеше ғана ХХ ғасырдың соңында Б.Сағындықұлының 
зерттеулерімен тығыз байланысты болды. Б.Сағындықұлы тілдің есте жоқ ескі замандардан бері келе 

жатқан түп негізін саралауға бет алып, оның шешімін де тапқандығы соңғы жылдары шыққан 

еңбектерінен байқап жүрміз [2, 93 б.]. 
ХІ ғасырдан бастап ХҮ ғасырларға дейін туыстас тілдердің бәріне ортақ, әртүрлі ру, тайпалардың 

бәріне түсінікті ортақ тіл болғаны анық. Ғылымда «орта азиялық әдеби тіл», «орта азиялық түркі тілі» 

терминдері бар. Мұндай аясы тар терминдердің орнына Ә.Құрышжанов пен Ә.Ибатов «орта түркілік 

жазба әдеби тіл» терминін ұсынады. «Орта түркі әдеби тілі» өз заманында тек қана Орта Азия емес, 
қазіргі Қазақстан жерінің барлық түкпірі мен солтүстік аймақтағы түркі халықтарының түгел, Европа 

жеріндегі «Дешт-и Қыпшақ» пен қырым халықтары, тіпті сонау жер ортасы – Мысыр мен Шамды 

жайлаған мәмлүк қыпшақтарына тән жазба ескерткіштердің бәрін қамтитын, солардың бәріне ортақ 
әдеби тіл болған [3, 101 б.]. Осы орта түркі әдеби тілінің қазіргі қазақ тілімен сабақтастықтын, 
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жалғастығын іздестіргенде екі дәуір тіліндегі деректерді салыстыра отырып жүгінеріміз, ең 

біріншіден, дыбыстық өзгерістер.  
Көне түркі жазбалары табылған уақыттан бері, яғни ХІІІ ғасырдан бері зерттеліп, қарастырылып 

келе жатыр. Бұл кезең ескерткіштерінің зерттелуі тіл парадигмаларының барлық деңгейлері 

тұрғысынан зерделенсе де, зерттеуші үшін мәңгілік азық болары анық. Себебі көне кезеңді тарих, тіл, 

мәдениет, өркениет тұрғысынан зерттеулердің барлығында нақты айтылған пікірлерді екінші, үшінші 
зерттеушелір теріске шығарып, енді бірі құптап, ғылым дамуы философиялық тұрғыдан дамып 

жатады. Бұл – заңды құбылыс. Себебі ол заманға барып келген адам болмаған соң, мұндай 

пікірталастардың болуы заңды. Алғашқы зерттеушілердің барлығы да батыс ғалымдары болған-
дықтан, еуропацентристік бағытта зерттелді. Соңғы бір ғасырға жетер-жетпес уақытта ғана түркі 

жұрты өз мұраларын түркі бағытында, түркі әлемі аясында зерделене бастады. Бұл туралы қазіргі 

ғалымдар былай жазады: «ХҮІІ ғасырдың соңғы кезеңі мен ХХ ғасырдың соңына дейін әлем ғалым-
дарының назарын аударып, негізінен, еуропацентристік бағытта қарастырылып келген көне түркі 

жазба мұраларын зерттеу мәселесі ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарынан бастап жаңаша бағыт-бағдар 

алып, жазба жәдігерлерді мұра иесі – көне түркілердің, олардың ұрпақтары қазіргі түркілердің дүние-

танымы негізінде, яғни «түркі әлемі» аясында, барлап-зерделеуге талпыныстар жасалуда» [4, 12 б.].  
Тілдің әр саласының дамуында заңдылықтар болады. Ол заңдылықтардың бәрін тудыратын – 

әрине, адам, адамзаттың тілі.  

Бірінші заңдылық – дыбыс сәйкестіктері. Дыбыс сәйкестіктері барлық тілдерде бар, десек те түркі 
тілдерінде молырақ. Себебі көне түркі жазба ескерткіштерінің өзінде біздің дауысты дыбыстардың 

барлығы 4 негізгі дауысты дыбыстың айналасына топтанған. Мәселен осы 4 дауыстының бірнеше 

фонетикалық варианттары дыбыс сәйкестіктерін тудырып, жаңа сөздің тууына алып келеді. Тіпті кей 
жағдайларда, әрине, сөз тудырмайтын жағдайлар да кездеседі. Осыдан кейін түркі тілдері өзінің даму 

жағдайында этностың базалық сөздік қорын молайтып, дамуына алып келеді.  

Біз танитын, танымайтын, көретін, сезетін, білетін, қабылдайтын, есте сақтайтын заттар мен 

құбылыстарды танып-білуде, оларға атау беруде тілдің сыртқы қабығы мен мазмұны астасып, дамып, 
қызмет атқарады. Біз таныған заттар мен құбылыстар біздің санамызда мазмұн мен сол арқылы пайда 

болған ұғымды дыбыстар тіркесімі арқылы сыртқа сөз етіп шығарады. Осы кезеңде адам өзі таныған 

затты дәл солай бұрынғы санада бар белгіні іске қосып, дәл солай атауы мүмкін немесе бұрынна бар 
атауды өзгертіп, белгілі бір заңдылықпен тыңнан жаңа атау беруі мүмкін. Осы себептен де, тілімізде 

тіл дауыстыларының даму заңдылықтары туындайды. Тілдің даму заңдылықтарынң екі түрлі түрін 

атап өтуге болады. Ішкі лингвистикалық факторлар; сыртқы лингвистикалық факторлар. Осы 

факторлар тілді ғасырлар бойы өзгертіп, тарихи-типологиялық жағынан құбылтып отырған. Біз 
болашақта зерттеуімізде ішкі факторлар: грамматикалық алмасу, позициялық алмасулар, тарихи 

алмасулар, фонетикалық алмасулардың тіл дыбыстарының тарихи-типологиялық жіктелісін 

тудыратынын көрсеткіміз келеді. 
Дыбыстар сәйкестігі арқылы байқалатын алмасуар фонетикалық алмасулар деп аталады.  

Бір тіл ішінде немесе туыстас тілдер арасында, өлі тілдер мен тірі тілдер аралығында да 

дыбыстардың вариантталып, тарихи өзгерістерге ұшырау құбылысын дыбыстар сәйкестігі дейміз. 
Тіл бойындағы тарихи өзгерістерді тарихи фонетикалық құбылыстар бойынан зерттеуде тарихи-

салыстырмалы әдіске жүгінеміз. Қазақ тілінің күрделі даму тарихында, дыбыстық өзгерістердің 

нәтижесінде тіл бойында көрінетін альтернация құбылысының екі саласын принципті түрде 

ажыратып алған дұрыс. Дыбыс алмасулары – бір тілдің ішкі деңгейінде ғана болып, белгілі бір 
фонетикалық заңдылықтарға (сингармонизм, ассимиляция, диссимиляция) байланысты болатын 

құбылыс деген пікір бар. Біздің түсінігімізде дыбыстар алмасулары қазіргі тұрғыдан қарағанда «бір 

тілдің ішкі деңгейі» бола алмағанмен, бір кездері «бір тіл» ретінде өмір сүрген. Мәселен, осы «бір 
тілдердің» ішіне түркі тілдерін де жатқызуға болады. Себебі кешегі ХІХ ғасырдың өзінде В.В. Радлов 

үлкен сөздік жазғанда оның атын «Опыт словаря тюркских наречии» деп атаған [5, 56 б.]. Демек, ХІХ 

ғасырға дейін түркі тілдері ғалымдар пікірінше, жеке-жеке тіл емес, бір тіл ретінде қабылданып, өмір 
сүрген. Демек, дыбыс қазір біз дыбыс сәйкестігі деп жүрген алмасулардың өзі де сол кезеңде алмасу 

болып, дыбыстардың жіктелуіне алып келіп, типологиялық өзгеріс жасау мүмкіндігіне ие болған. Ал 

қазіргі тіл білімінде дыбыстар сәйкестігіне берілген мынадай анықтама «Бір тіл ішінде де, туыстас 

тілдер арасында да, өлі тілдер мен тірі тілдер аралығында да дыбыстардың ешқандай фонетикалық 
ықпалсыз тарихи өзгерістерге ұшырау құбылысы – дыбыстар сәйкестігі» болуының өзі дыбыс 

алмасулардан келіп туындап, жаңа сөз жасауға қатысады. Демек фонетикалық ықпалмен (дұрысырақ 
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айтсақ, заңдылықпен) пайда болатын дыбыс алмасулары дыбыстар сәйкестігін қалыптастыруға негіз 

болады. Жоғарыда көрсетілгендей, дыбыстар сәйкестігінің фонетикалық ықпалсыз өмір сүруі мүмкін 
емес деген ойдамыз. Мәселен, дыбыс алмасуларының өзі бір мүшенің қатысуымен жасалатын 

дыбыстар арасында болады. Болат – полат, сұрау – сорау, ақ – әк, рет – рез т.б. Осындағы б/п, ұ/о, а/ә, 

т/з алмасуларының өзі белгілі бір фонетикалық заңдылыққа сүйенеді. Ол заңдылық дыбыстардың 

алдымен артикуляциясына, сосын барып акустикасына байланысты. Алдымен, артикуляциясына 
байланысты дегеніміз – олардың жасалу жолы. Бір жасалу жолымен немесе мүшемен жасалған 

дыбыстың екі түрлі дыбыс шығара алуы мүмкін бе? Әрине, мүмкін емес. Сол себептен де 

дыбыстардың артикуляциясына негізделген тіл арты, тіл алды, мұрын жолды, тіл мен тіс 
дауыссыздары, еріндік, езулік деген секілді классификациялардың болуы заңды. Езулік дауыстыларға 

а, ә, е және ы, і жатады десек, осы дауыстылардың жасалуы, яғни артикуляциясы бір. Осы себептен 

де олар езу арқылы жасалады деген қағида арқылы бүгінге жетіп отыр. Әрине, бұған қоса, өкпеден 
шыққан ауа мен ауыз қуысындағы мүшелердің қатысуын жеке-жеке айтпай-ақ қойцсақ та жеткілікті. 

Себебі адамзат баласы ауыз арқылы қанша дыбыс шығара алатын болса, ауыз қуысындағы барлық 

мүшелерлі қатысуы арқылы жасалатыны анық түсінікті. Демек, дыбыстар классификациясындағы 

жоғарыда аталған терминдердің барлығы да бекерден бекер аталып отырған жоқ.  
Сондай ақ дауыссыз дыбыстар артикуляциясындағы б/п, б/м, т/д, р/л, с/ш, қ/к секілді дыбыс 

алмасулары жалпы түркі тілдерінде, оның ішінде дыбыстар классификациясын жасауға қатысқан. 

Бұған дәлел сол кезеңдегі осы дыбыстардың бірінің орнына бірі жұмсалғандығы. Мәселен, көне түркі 
тіліндегі бен/мен (жіктеу есімдігі), бың/мың (сан есім), тағ/дағ немесе таг/даг (тау сөзі), ав/ау, аба/апа, 

қыш/қыс, бег/бек, ығур/ығыр. Орхон жазбаларында Ығур елігде иіг қылтым (КТү. 29). 

Қ.Сартқожаұлының аудармасында бұл сөйлем «Ығыр болған қағандықты игі еттім» деп аударылған. 
Мұндағы дыбыс айырмасы – у/ы. Демек көне түркі тіінде у/ы дыбыстарының алмасулары өте жиі 

кездескен. Бұған дәлел ретінде артуқ – артық, йоры – йору, оғуз – оғыз, отыз – отуз, азуқ – азық, 

қатун – қатын т.б. 

Миан мин ман мән болуы артикуляцияға байланысты емес, бұл дыбыстар жіктелісі басқа. 
Алдыңғы дыбыстар жіктелісі фонетикалық заңдылықтарға сүйенсе, бұндағы дыбыстар жіктелісі 

ажырау нәтижесінде пайда болған. Демек, барлық дыбыстардың типологиялық классификациясы үш 

жолмен жіктелген. Бірінші дыбыс алмасулары арқылы, екінші дыбыс сәйкестіктері арқылы, үшіншісі 
ажырау нәтижесінде. 

Түркі тілдерінің батыс хұн бұтағының бұлғар тобының дауыстыларының ішіндегі о дыбысының 

уо дифтонгы арқылы айтылатыны зерттеулерде айтылып жүр.  

о/ө ˃у/ү: бұлғар тіліндегі вут – от, куөк – көк деген мысалдар о және ө дыбыстарының дифтонг 
екенінен хабар береді. Демек, кей түркі тілдерінде у, о, ө дауысты дыбыстарының жіктелісі 

болғандығын көреміз. Түркі тілдерінде уот, уорұн деген сөздерді айтқанда олардың алдында в (v) 

дыбысы айтылғанын да вурун-орын, вун/вон-он деген сөздер дәлел бола алады.  
 

 
 

Чуваш тілінде де у мен о дыбыстарының дифтонгілік сипатын байқауға болады. Н.А. Баскаковтың 

«Историко-типологическая фонология тюркских языков» атты еңбегінде мынадай мысалдар дәлел 
бола алады [6, 182 с.]. 

Әзірбайжан тілінде: 
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Қазақ тіліндегі жол деген сөздің чуваш тілінде жул, көл сөзінің күлі деген сөз арқылы беріліп 

тұрғанын көріп отырмыз. Ендеше о мен у дыбыстарының бір-брмен сәйкес емес, керісінше 

дыбыстардың ажырауы арқылы түркі тіледрінің сөздерінде кездесетінін көріп отырмыз. Чуваш тілі 

сингармонизмі ерекшелігінің бірі езулік дауыстылардың жалпы заңдылықтарында. Мәселен, қазақ 
тіліндегі ашық дауыстының орнына у қысаңнын келетіндігі бірден-бір ерекшелік деп танылады. 

Құруқ – құрақ, пулы – балық, қурық – қарақ(шы), хурын – қайың т.б. 

 

 

 
 
Түркімен тілінде де өзге түркі тілдеріндегі секілді 8 дауысты дыбыс бар. Созылыңқы айтылатын е 

және жоғарыдағы ғалымның айтқанына қарап, дифтонг түрінде айтылатын й-йы және у-уі/уы деп 
санаймыз. Қыз мағынасындағы Жазба ескерткіштер тілі мен қазақ тілі материалдарына сүйеніп тіл 

туыстығын зерттегенде біздің ең бірінші жүгінеріміз дыбыс. Тілдерді бір-бірімен салыстырып, 

олардың ұқсастығы мен айырым белгілері арқылы жақын-жуықтығын анықтауда, ең алдымен 

дыбыстардың 
типологиялық жіктелісі

дыбыс 
ажырауы

дыбыс 
алмасуы

дыбыс 
сәйкестігі
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фонетикалық ерекшеліктеріне сүйеніп, дыбыстық жүйеге баса мән бергеніміз абзал. Өйткені, сөздің 

сыртқы қалыбы болып есептелетін дыбыстар, мағынаға да өз әсерін тигізеді. Сол себепті 
Л.Блумфильд:…изучение языка следует начинать с фонологии и формы, звучания, а не со значения, – 

деп ескертеді [7, 164 б.]. Дыбыс түбірлі өзгерістерге тез ұшырай бермейтін тұрақты тілдік құбылыс, 

тілдің ежелден келе жатқан материалдық қабыршағы. Әр дәуірдегі, тарихтың әрбір кезеңіндегі 

дыбыстардың бір-біріне әсерін, түзілуін, сәйкестігін, олардың мағыналық қызметін тарихи жазба 
ескерткіштердің тіліне сүйеніп зерттеу тарихи фонетиканың негізгі міндеттерінің бірі.  

Ы-і, и-у дыбыстарын айтқанда, Қ.Жұбановтың айтуынша, түрліше өзгеріс болады. «ы-і 

әнделгенде, «е-ге» айналады, и-у әнделгенде, «о-ға» айналады» [1, 54 б.]. Демек, осы жерде 
дыбыстардың типологиялық жіктелісі пайда болады. 

Қазақ тілінде Қ.Жұбановтың «...үйдің қабырғасы болмас бұрын, оны құрастырған кірпіштер 

болмас бұрын оны құраған құм топырақтар болғаны сияқты, сөз – тіл болмас бұрын дыбыстар, дыбыс 
болғанда да осы күнгі біз білетін «а», «в», «с» дыбыстары болған сияқты көрінеді» деген болатын                

[1, 43 б.]. Әрине, қазақ тілінің тарихындағы дауыссыз дыбыстар жөніндегі соңғы пікірлердің ғалым 

Б.Сағындықұлынан асырып айтқан ешкім болған жоқ. Сондықьтан дауыссыз дыбыстардың тарихи 

типологиялық жіктелісінде асырып айтар пікіріміз де жоқ. Дауысты дыбыстардың түп атасы «а» 
болған деген Қ.Жұбановтың пікіріне түркі тілдеріндегі дауысты дыбыстардың тарихи типологиялық 

жіктелісін қарастыру барысында көз жеткізіп отырмыз. 

Көне түркі тілінде дауысты дыбыстар дауыссыз дыбыстардың жуан-жіңішкелігіне қарай таңбалау 
үрдісі болған. Демек, дыбыс жазуы сол кезеңдерде болды десек те, буын жазуының әлі де болса, табы 

бар екендігін көруімізге болады. Осыған қарап, дыбыстар жіктелмей тұрып та, тіл құралмаған секілді 

көрінгенмен, дыбыстар табиғатын танып-білу, олардың типологиясын қарастыру заңды деп санаймыз.  
Тұлғалық жағына адам танымастай болып өзгерген сөздерді тарих қойнауына індете зерттегенде 

ежелде қандай түрде болғанын, қазір қандай тұлғада екенін дыбыс сәйкестіктеріне сүйеніп анықтай 

аламыз. 

Дыбыс сәйкестіктерін сөзжасамның тәсілі ретінде қарастырған кейбір ғалымдар пікіріне 
А.Ерімбетова мен Ж.Қоқанова сынды жас ғалымдар мынадай ой-пікірін білдіреді: «Шынында да, 

дыбыс сәйкестіктері – сөз мағынасына әсер ететін тек қана сөзжасамның тәсілі ретінде қарастыруға 

болмайтын тілдік құбылыс. Дыбыс сәйкестіктері фонетика және морфология салалары жеке-дара 
түсіндіре алмайтын, таза сөзжасам тәсілі деп айтуға да келмейтін, фонетика, морфология, 

семантиканың үшеуіне де белгілі бір дәрежеде қатысы бар аралық әрі тіліміздің құрылымдық 

ерекшеліктерін, тарихи орнын анықтауда елеулі орын алатын құбылыс. Бұл құбылыс тілімізде бір 

буынды сөздерге қатысты тек жаңа сөз тудыру қабілеті бар дыбыс сәйкестіктері арқылы көрінсе, ал 
кей жағдайда сөздің тұлғалық өзгеріске түскенімен, мағыналық бірлікте қолданылуы, ал енді бірде 

мағыналық саралануына да ықпал ететін моносиллабтар және полисиллабтар құрамындағы дыбыс 

сәйкестіктері арқылы көрініс табады» [8, 25 б.].  
Қазіргі қазақ тілін жазба ескерткіштердің тілмен салыстырғанда фонетикалық варианттар ерекше 

айқындала келіп, әр түрлі дыбыс сәйкестіктерін түзеді. Солардың бір парасы й~ж сәйкестігін сөз 

еткенде тіл тарихына бойламай тұра алмаймыз. А талмыш сәйкестік батыс хун бұтағына жататын 
тілдерді өз тарапынан екіге бөледі: 1) оғыз (әзербайжан, түрік, түрікпен), қарлұқ-ұйғыр (өзбек, ұйғыр) 

тілдерінде көптеген сөздер й сонорымен басталса, 2) қыпшақ тілерінде дәл сол сөздер ұяң ж дыбысы 

арқылы басталып айтылады.  

М.Қашқари түркі тілдерін зерттей келе ХІ ғасырда жеке қолданылған “қыпшақ тілі” болғандығын 
атап көрсетеді. Сонымен қатар, ол “қырғыз, қыпшақ, гуз, тухси, яғма, чығыл, арғу, йаруқ тайпалары – 

бәрі бірдей түрікше бір тілде сөйледі” деп жазады. Белгілі ғалым Н.Т. Сауранбаев осы деректерге 

сүйене келіп “бұл аталған тайпалар тілдері өзара бірігіп кетіп, бірегей тілге айналған да, ортасынан 
бір топтан қыпшақ тілін шығарған” дейді. Шынында да ХІІ ғасырларда қыпшақ тайпаларының 

салмағы саяси аренада арта түсті. Қыпшақтардың мемлекеттік одағына әр алуан тайпалар бірікті. 

Қыпшақ тілі сондықтан аралас тіл болды. Бірақ басқа тайпалардың тілінен гөрі үстем тайпа 
қыпшақтардың тілі гегемондық рөл атқарды.  

Қорытынды. Қорыта келгенде, түркі тілдері дыбыстар жүйесінің тарихи-типологиялық жіктелісі 

дыбыстардың сәйкесуіне, алмасуына, ажырауына сүйенеді. Осы аталған үшеуінің де сөз жасап (ол 

жаңа сөз немесе вариант т.б. болуы мүмкін) тіл құрайды. Демек, тіліміздің фонетикалық жүйесі тіл 
дыбыстарының негізгі және қосалқы бөлшектерінің басым айтылуына байланысты болмақ. 
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ЧЕРЕДОВАНИЕ И СООТВЕТСТВИЕ ЗВУКОВ  В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Резюме  

В данной статье казахский язык рассматривается как одна из ветвей тюркских языков, также рассма-

триваются пути его фонетического, лексического, морфологического, словообразовательного, синтаксического 

развития. В настоящей статье мы видим, что свое начало казахский язык берет с глубин истории языка, как уже 
сформированный полноценный язык, у которого все уровни расположены по определенной системе. Также 

обсуждается фонетический фон истории языка, о том, что звуки подверглись языковой эксплуатации с 

помощью фонетических явлений (метатеза, сходства, чередования), также дифтонгоидных и аффрикатных 

характеристик и в результате они пополняют словарный фонд языка. Рассматривается влияние интро и 

экстралингвистических факторов на историко-типологическую классификацию языковых звуков. Именно 

данные факторы в большей степени повлияли на фонетические явления в тюркских языках. В качестве 

доказательства приведены сведения не только казахского языка, но и других тюркских языков.  

Ключевые слова: тюркология, тюркские языки, чередование звуков, соответствие звуков, звукоизоляция, 

экстралингвистические, лингвистические факторы 
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ALTERATIONS AND CONFORMITY OF SOUND  IN TURKIC LANGUAGES 
 

Summary 

In this article, the Kazakh language is regarded as one of the branches of the Turkic languages, and its phonetic, 

lexical, morphological, word-formative, syntactic development path is also considered. In this article we see that the 
beginning of the Kazakh language takes from the depths of the history of the language, as already formed a full-fledged 

language, in which all levels are in a particular system.  

It also discusses the phonetic background of the history of the language, that sounds have been subjected to 

linguistic exploitation through phonetic phenomena (metathesis, similarity, alternation), as well as diphthongoid and 

affricate characteristics, and as a result they supplement the vocabulary of the language. Classification of the influence 

of intro and extra-linguistic factors that influence the historical typological classification of linguistic sounds is given. 

These factors that largely influenced the phonetic phenomena in the Turkic languages. For example information is given 

not only in the Kazakh language, but also in other Turkic languages. 

Кeywords: turkology, Turkic languages, alternation of sounds, correspondence of sounds, soundproofing, 

extralinguistic, linguistic factors 
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СТЕРЕОТИПТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫ МЕН МӘНІ 
 

Аңдатпа 

Мақалада стереотиптердің әлеуметтік және лингвистикалық табиғаты мен мәні қарастырылады. 

Ғалымдардың зерттеуінше, әлеуметтік стереотиптердің қалыптасуына бұқаралық ақпарат құралдары негіз 
болады екен. Себебі БАҚ әрқашан әлем туралы, ақиқат дүние туралы ұғымдарды әсірелеп, айшықтап жеткізуді 

мақсат етеді. Адам санасында белгілі бір зат не құбылыс туралы түсінік әсерлі болған жағдайда ғана ұзақ 

сақталады. Бұнымен қоса, тіл арқылы берілетін стереотиптердің психологиялық әсері, адам ойын жетелейтін 

когнитивтік ықпалы едәуір басым екені әлемдік психология ғылымында зерттелді. Осындай тұжырымнан кейін, 

стереотиптердің әлеуеті мен қызметі әртараптан қарастырыла келе, танымның рационалды формасы ретінде 

өзгенің пікіріне сүйенуден гөрі, адамның өз танымындағы түсініктердің қарапайым көрінісі деген тұжырым 

жалпы стереотип түрлерін толық қамтитын анықтама болып қалыптасты. Мақалада стереотиптерге тән басты 

қасиеттер мен олардың түрлері талданады. 

Түйін сөздер: стереотип, менталдық стереотип, концептуалды бейне, мәдени құндылық, әлеуметтік топ 

 

Дүниенің тілдік бейнесін қалыптастырушы элементтердің бірі – стереотип. Когнитивті 

лингвистикада және этнолингвистикада «стереотип» термині тіл мен мәдениеттің мазмұндық жағына 

қатысты қарастырылады, яғни әлемнің тілдік бейнесімен салыстырылатын менталды (ойлау) 
стереотипі ретінде ұғынылады. Дүниенің тілдік бейнесі мен тілдік стереотип бүтіннің бөлшегі 

ретінде салыстырыла отырып, тілдік стереотип белгілі бір тілден тыс нысанға қатысты тұжырым деп 

түсіндіріледі. Сондай-ақ оны әлеуметтік таным модельдерінің аясында қалыптасқан объективтік 

шындықты түйсінудің нәтижесі және субъективті тұрғыдан берілген баға деп көрсетеді. 
Стереотиптер екі категорияға бөлінеді: үстірт және түбегейлі [1, 3]. Үстірт стереотиптер – белгілі бір 

халық туралы тарихи, халықаралық және саяси жағдайларға немесе басқа да уақытша факторларға 

байланысты пайда болған стереотиптер. Бұл стереотиптер әлемде және сол елдегі жағдайларға 
байланысты өзгеріп отырады. Олардың өмір сүру ұзақтығы қоғамның жалпы тұрақтылығына 

байланысты. Атап айтқанда, олар: нақты тарихи оқиғаларға қатысты қалыптасқан бейнелі түсініктер. 

Үстірт стереотиптерден түбегейлі стереотиптердің айырмашылығы – олардың уақыт талғамай 

өзгермейтіндігінде. Түбегейлі стереотиптер керемет тұрақтылық қасиетіне ие бола отырып, ұлттық 
сипаттағы ерекшеліктерді зерттеуге дерек бола алады.  

Түбегейлі стереотиптер арасында халықтың өмірі мен тұрмысының белгілеріне байланысты туын-

даған сыртқы стереотиптер ерекше топты құрайды, халық тұрмысында үнемі болып тұратын алмасу-
ларға қарамастан, мұндай стереотиптер өте жай өзгеріп отырады. Шаңырақ, сандық, тері бұйым-

дары, кимешек, сәукеле, қамшы бірнеше ғасырлар бойы қазақтар өмірінің ажырамас бөлігі саналып 

келеді. Түбегейлі стереотиптердің көпшілігі өте ерте заманда қалыптасқандықтан, олардың пайда бо-
лу, таралу жолдары әртүрлі. Мысалы, Ұлыбританиядағы түрлі тарихи жағдайларға байланысты пайда 

болған стереотиптерді айтуға болады. Әртүрлі герман тайпаларынан құралған субстраттан пайда 

болған ағылшын этносы және оның ұзақ уақыт бойы өмір сүруі олардың өмір тіршілігі стерео-

типтерінің негізгі белгілерін айқындады. Мемлекеттік істе де, тұрмыста да орын алған ағылшындарға 
қатысты стереотиптердің негізгі қызметі оларға тән прагматизм мен нақтылықтан көрінеді. Адамның 

өмір тіршілігін реттейтін этникалық сана мен мәдениетті қалыптастырудың негізі ретінде туабітті 

пайда болатын немесе белгілі бір ұлт өкілі ретінде оның бойына сіңірген мәдени стереотиптерді 
айтуға болады. Сонымен, біз мәдениет арқылы телінген стереотиптер әлемінде өмір сүреміз.  

Ұлттың менталдық стереотиптерінің жиынтығы сол ұлттың әрбір өкілінің жанына жақын, 

жүрегіне жылы. Мәселен, айлы түн жайлы ауыл және қала тұрғындарының айтқан мынадай сөз 
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тіркестерін айтуға болады: тігін тігуге болатындай сүттей жарық деп ауыл тұрғыны айтса, кітап 

оқуға болатындай жарық түн деп қала тұрғыны айтар еді. В.Маслованың зерттеуі бойынша: 
«Стереотип – это такое явление языка и речи, такой стабилизирующий фактор, который позволяет, с 

одной стороны хранить и трансформировать некоторые доминантные составляющие данной 

культуры, а с другой стороны проявить себя среди «своих» и одновременно опознать «своего» [2, 59]. 

Адамдардың өмір тіршілігіне қатысты стереотиптер – стереотиптер арасындағы маңыздысы. 
Стереотиптер салт-дәстүрмен, аңыз-әпсаналармен, әдет-ғұрыптармен тығыз байланысты, тек салт-

дәстүрлер объективті маңыздылығын ашық түрде байқатса, ал стереотиптер жасырын күйде көрінеді. 

Стереотиптенген өмір тіршілігінің түрлері ретінде салт-дәстүрлер этнографиялық зерттеулер 
нысанына айналуда. Бұл, әрине, бекер емес, себебі өмір тіршілігіне қатысты стереотиптерде 

этникалық мәдениеттің ерекшелігі айқын көрінеді. Өмір тіршілігі түрлеріне қатысты стереотиптер 

тізбегі салт-дәстүрлермен ғана шектелмейді. Өмір сүру қалыптары өмірдің басқа да салаларына тән 
болып келеді, атап айтқанда, қарым-қатынас мәдениеті, индивидтердің әлеуметтік өмірге бейімделуі, 

технологиялық үдерістер (еңбек тәсілдері мен дағдылары), ойын әрекеттері, т.б. Адамдар арасындағы 

қарым-қатынасқа тек олардың ортақ тіл табысулары аздық етеді, сонымен бірге оған дейін меңгерген 

білімдері аса қажет шарт болып табылады. Қарым-қатынасқа түсушілердің әрқайсысының өзін 
қоршаған әлеуметтік және мәдени орта жайындағы ортақ таным-түсініктері сәйкес келгені құптарлық 

жайт. Сол себепті коммуникативтік актіге қатысушылардың санасында қалыптасатын осы білім 

түрлері аялық білім қоры деп аталады. О.С. Ахманованың анықтамасы бойынша «Аялық білім – 
тілдік қатынастың негізі болып табылатын екіжақты тыңдаушы мен айтушыға бағытталған реалийлер 

туралы білімі» [3, 498].  

Стереотип «ұлттық мінез» ұғымымен тығыз байланысты. Мінез – адамның қоғамда өмір сүре 
отырып жинақтайтын ерекше қасиеттері. Сондай-ақ мінез деп адамның өмірі мен іс-әрекетінде 

көрінетін және қалыптасатын тұрақты жеке-дара ерекшеліктерінің жиынтығын айтамыз. Осылайша, 

адам мінезі оның дүниетанымына, іс-әрекетінің сипаты мен мазмұнына, өмір сүретін әлеуметтік 

ортасына, басқа адамдармен жасайтын белсенді қызметіне байланысты әлеуметтік мәнге ие болады 
[4, 42]. Адамның өзін қоршаған ортамен жасайтын белсенді қатынасы оның мінез-құлқын айқын 

көрсетеді. Ол идеологиялық тұрғыдан – адамның дүниетанымынан, психологиялық тұрғыдан – 

қажеттіліктерінен, қызығушылықтарынан, бейімделгіштігінен яғни адамдар мен дүниеге қатысты 
талғампаз көзқарасынан көрінеді. Алайда, ғалымдар жеке тұлғаның жеке-дара мінез-құлқына 

қарамастан, белгілі бір әлеуметтік топтың ортақ қасиеттерін қарастыруда. Бұл өз кезегінде ұлттық 

мінез ұғымына сәйкес келеді. С.М. Арутюнян стереотип ұғымын «халықтың рухани өміріне қатысты 

түрлі деңгейдегі құбылыстарының ерекше жиынтығы» деп айқындайды. Бірқатар зерттеушілер 
еңбектерінде ұлттық мінез ұғымы ұлттың шынайы қасиеттерінің ерекше жиынтығы деп көрсетіледі. 

Әрбір халықтың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, бұл ұғымға мына қасиеттерді жатқызады: 

ұлттық сана-сезім, әдет-ғұрыптары, талғамы, салт-дәстүрі, ұлттық мәдениеті, тұрмыс-тіршілігі, 
ұлттық намысы мен басқа да ұлттар мен ұлыстарға деген көзқарасы. Осылайша, зерттеушілердің 

басым көпшілігі ұлттық мінезді қандай да бір ұлтқа тән қасиеттердің жиынтығы деп есептейді. 

Мәселен, С.М. Арутюнян ұлттық мінез терминін белгілі бір елдің мәдени және тарихи дамуының 
ықпалымен қалыптасатын салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрып, мінез-құлық қасиеттерінің жиынтығы деп 

анықтайды [5,24]. Стереотип ұғымы әлеуметтану ғылымынан когнитивті лингвистика мен 

этнолингвистика салаларының зерттеу нысанына айналу жолында айтарлықтай өзгеріске ұшырады. 

Бұл өзгерістер оның мазмұндық, тұрпаттық және көлемдік тұрғыдан өзгеруіне әсер етіп, стереотип 
ұғымының қолданыс аясын кеңейтті. Бұған дейін әлеуметтану ғылымында стереотип термині тек 

адамдарға қатысты ұлттық, әлеуметтік, кәсіби және басқа да тұрғыдан қарастырылып келсе, ал 

когнитивті тіл білімі, сонан соң этнолингвистикада бұл термин адамның танымдық және 
практикалық өміріндегі кез келген затқа (заттар, құбылыстар, оқиғалар, адамдар, жануарлар, 

өсімдіктер әлемі т.б.) байланысты зерттеледі. Әлеуметтану ғылымы тұрғысынан стереотип термині – 

тар ұғымда, яғни белгілі бір адамдар ұжымы мен оның өкілдері тұрғысынан ғана зерттеліп келсе, ал 
когнитивтік тұрғыдан – кең ұғымда, яғни түрлі тілдік формада берілетін (сөздің лексикалық, 

мағынасы, оның сөзжасамдық және семантикалық дериваттары, басқа сөздермен тіркесу және 

жұптасу мүмкіндіктері, этимологиялық, фразеологиялық және грамматикалық ерекшеліктері 

тұрғысынан) менталдық (семантикалық) құбылыс ретінде қарастырылады. Дегенмен, стереотип 
терминінің этнолингвистика ғылымында когнитивтік дефиниция ретінде айқындалуы барлық тілдік 

бірліктер деңгейінде қарастырылған заттар туралы түсініктердің жиынтығы болып табылады. 
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Мұндай ұғым-түсініктер сол тілдің өзінде бұрыннан бар (мысалы, мақал-мәтелдері) немесе кейіннен 

пайда болған тұрақты тіркестер болуы мүмкін. 
Санада сыртқы әсердің көмегімен пайда болған ақпараттар адамның эмпирикалық тәжірибесімен 

толықтырылады. Онымен қоса, дүниенің онтологиялық үзіктері тілде көрініс табатын дүниенің 

қарапайым бейнесінде туындайды. Мысалы, ойдың метафоралануы – негізгі менталды әрекет, 

дүниені тану және таныту тәсілі. Және ол жаңа білімді «ескінің көзімен» бейнелеп түсіндіруге бейім 
тұрады. Ойдағы нәтижені тіл арқылы тани аламыз. Демек тілсіз адамның интеллектуалдық білімі мен 

рухани дүниесін анықтау мүмкін емес. Дегенмен дүниені тану тілден тыс санадағы таңбалар мен 

жағдаяттардың сол дүниенің табиғатын толық аша алу деңгейіне байланысты. Санадағы кейбір 
жағдаяттар тілде көрініс таппай тек ойда таным ретінде сақталуы мүмкін. Бұндай дүниенің табиғатын 

дәл әрі нақты таныта алатын ситуациялар стереотиптік, яғни жиі қайталану барысында ғана тілдік 

сипатқа ие бола алады. 
Санада қалыптасатын стереотиптердің тілдік бірліктер арқылы жарыққа шыққанға дейінгі тетігін 

нақтылайтын болсақ, когнитивтік талдау жасауға туралы келеді. Себебі, адамзат үшін дүниені 

танудың ең бірінші кілті – ұғымның, сезімдік негіздерден нәр алған сана әрекеті, ал тілдік белгі – 

танымның сыртқы формасы. Тіл – ой жеткізу құралы. Ойлау әрекеті – мида болатын құбылыс, сана 
әрекеті. Ал тіл санадағы бұл процесті «мағына» түріндегі формаға енгізеді. Демек ойлау – логикалық 

механизмнің ақиқат көрінісі. Оның тілмен шартты байланысынан ұғым қалыптасады. Ұғым бірнеше 

ойдың сұрыпталуынан өтіп, сөз арқылы таңбаланады. Тіл – біз тануға ұмтылатын бүтін бір болмыс-
тың кішкене бөлшегі. Сондықтан тіл мәселелерін тануда сан салалы факторлардың көмегі қажет. 

Мысалы субъектіні ұғыну, ойлау қабілеті, санадағы танымын өңдеу механизмі, тіл арқылы танылған 

ақпараттардың семасы, этимологиясы, уәжденуі т.б. әрекеттер тіл білімінде адамзаттың танымдық 
деңгейін зерттеуге бағытталды. Демек стереотиптік қолданыстар арқылы қазіргі Қазақстандағы 

азаматтардың танымдық деңгейін, аялық білімінің дәрежесін болжауға мүмкіндік аламыз.  

Сонымен, стереотип – дүниенің концептуалды бейнесінің кейбір көріністері (фрагменттері), 

менталды «бейнесі», заттар мен құбылыстар жайлы қалыптасқан тұрақтылық. Стереотип өз кезегінде 
заттар мен құбылыстардың ішкі мән-мағынасын түсіндіретін ұлттық-мәдени ұғым болып табылады. 

Жеке тұлғаның белгілі бір қоғамдағы әлеуметтік өмір әдебі мен салтына сәйкес қалыптасқан 

стереотиптік білім көзі оның қандай мәдениет өкілі екенін танытатындықтан, стереотиптер 
мәдениеттегі прецедентті (аса маңызды) бірліктер болып есептеледі. Стереотиптер – бір жағынан, 

халықтың өз мәдениетіндегі құндылықтарды сақтауға және өзгертуге, екінші жағынан, өзінде барды 

бағамдауға, аялауға және тануға ықпал ететін тіл мен сөйлеудің тұрақтандырушы факторы [6, 365]. 

ХХ ғасыр соңы мен ХХІ ғасыр басында лингвистикада тілдің ұлттық ерекшеліктерін зерттеудегі 
өзекті мәселелердің қатарында ұлттық дүниетаным, ұлттық сана, ұлттық ойлау ерекшеліктерін 

зерттеу арқылы тілде таңбаланған ұғымдардың жаңғыртылмаған мағыналарын ашуға мүмкіндік 

алғанымыз рас. Осындай тың зерттеулер пәнаралық бағыттардың аясында жүзеге асырылды. 
Мысалы, когнитивтік лингвистика, психолингвистика, лингвомәдениеттану, этнолингвистика 

ғылымдарының сабақтасуынан туындаған тілдік зерттеулер тіл мен ойлау қызметтерін ұштастыратын 

ортақ тетіктерді тиімді қолдануға негіз болды. Сондай маңызды тетіктердің бірі – стереотип.  
Стереотип ұғымы алғаш рет 1922 жылы американдық журналист әрі саясаттанушы У.Липпманның 

«Қоғамдық пікір» атты еңбегінде жарық көрді. Стереотип (грек тілінде stereos – қатты, typos – із) – 

жеңілдетілген, тұрақты түрде стандартталған түсінік, пікір, әрекет эталоны. Ол стереотипті адам 

санасындағы реттелген дүние бейнесінің мәдениеті ретінде қарастырды. Біріншіден, стереотиптер 
дүние туралы күрделі әлеуметтік нысандарды танып қабылдауда ойлау жүйесін әлдеқайда жеңіл-

детеді, екіншіден, оның таным бағытын, құндылығын, құқығын қорғайды. Алғашқы зерттеулерінде 

стереотип туралы ұсынылған бұл түсінік кейін зерттеле келе философиялық, психологиялық 
тұрғыдан толыға түсті. 

Дегенмен, У.Липпман ұсынған стереотипке тән басты ерекшеліктер (тұрақтылығы, ұжымдық 

таныммен бекітілуі, кез келген заман үдерісіне сәйкес келуі) бүгінгі күнге дейін ғылыми анықтамасы 
ретінде түсіндіріліп келеді.  

Кейін психология ғылымында, философиялық зерттеулерде ойлау мен логика нысаны ретінде те-

рең қарастырыла бастағанның өзінде де зерттеушілер У.Липпманның анықтамасына жүгінетін болды.  

Қазіргі психологияда әлеуметтік стереотип әлеуметтік нысанның (топтың, адамның, құбылыстың, 
оқиғаның ...) салыстырмалы түрде тұрақты және жеңілдетілген бейнесі ретінде анықталады, ол 

ақпарат жетіспеушілігі жағдайында индивидтің жеке тәжірибесін және қоғамда қабылданған қарым-
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қатынастарды жинақтаудың нәтижесі ретінде қалыптасады [7, 384]. Философияда стереотип ретінде 

«әлеуметтік нысан туралы, көбіне, эмоционалды боямасы басым және жоғары тұрақтылыққа ие 
сызбалы, стандартталған бейнені немесе түсінікті» ұғынады [8, 134]. Әлеуметтік стереотиптің атал-

мыш анықтамаларының ұқсастығы оның қандай да бір тұрақты және жеңілдетілген түсінікті білді-

ретіндігінен көрінеді. Зерттеушілер мәселені қарастыру барысында осындай түсініктерді қалыптас-

тыра отырып, әртүрлі пікір білдіреді. Алғашқысында аталмыш түсініктер индивидтің жеке тәжіри-
бесінен туындамайтын болса, екіншісінде олар жеке тәжірибенің, қоғамда қабылданған қарым-қаты-

настардың (кейде бұрыс та болуы мүмкін) нәтижесі болып табылады. Әлеуметтік стереотиптердің 

философиялық анықтамасында олардың пайда болуы туралы мәселе қарастырылмайды, тек 
эмоционалды боямасы көрсетіледі. Біздің пікірімізше, көрсетілген анықтамаларды толықтай дұрыс 

деп қабылдауға болмайды. Әлеуметтік стереотипті тұрақты түсінік ретінде анықтай отырып, адамның 

қандай да бір құбылысқа қатысты әлеуметтік шарттардың және әлеуметтік топтың алдыңғы 
тәжірибесінің әсерімен қалыптасқан, осы топтың барлық мүшелері бірдей қабылдаған, тұлғаның 

әлеуметтенуі барысында меңгерілген қалыпты қарым-қатынасын білдіретіндігін қосамыз. 

Таным үдерісінде әлеуметтік стереотиптердің рөлі – екі жақты. Олар адамға қоршаған ортаны тез 

бағалауға мүмкіндік бере отырып, жағымды рөл атқаруы мүмкін, осылайша, өзгерген шындыққа 
жауап беру уақытын қысқартады және таным үдерісінің қарқынын арттырады. Стереотиптерді 

қолдану жағдайды сипаттау үдерісін жеңілдетеді және таным бағытындағы ойлау үдерісін азайтады 

[9, 164]. Адам жаңа құбылыстардың көбін дайын стереотиптер призмасы арқылы қабылдайды. Ол 
шындықтың ерекше құбылыстарын белгілі, қарапайым құбылыстармен байланыстыруға және осы 

негізде қоршаған ортадан жаңа мүмкіндіктер мен қарым-қатынастар табуға тырысады. Өзге сөзбен 

айтсақ, бұрыннан бар және белгілі әлеуметтік топ қабылдаған стереотиптік түсініктерге негізделгенде 
ғана кез келген жаңа идея түсінікті және дәлелді бола түседі [10, 9]. Осылайша, мысалы, 

прагмалингвистикада қарапайым түсініктерді белгілеу үшін қолданылатын сөйлеу стереотиптерін 

(сөйлеу бейнесі, прагмалингвистикалық аспект, сөйлеу әрекеті) меңгеру арқылы күрделі 

құбылыстарды (сөйлеу әрекетінің маркері, тұлғалық қасиеттердің атрибуциясы, сөйлеу стратегиясы, 
мәннің нәзік нюанстары) түсіне алдық, енді прагмалингвистикалық аспектіде мәтіндерді зерттеп 

көруге тырысамыз. Санада сезілмейтін стереотиптер сана қызметінің қажетті базасы болып 

табылады. Сыртқы ортамен әрекеттестік бойынша стереотиптік дағдылар қалыптасқан сайын сана 
өзінің шығармашылық құру және танымдық қызметінде еркінірек бола түседі [11, 43]. Дегенмен, 

әлеуметтік стереотиптер таным үдерісінде жағымсыз рөлді де атқаруы мүмкін. Бұл шектеулі ақпарат 

жағдайында жүзеге асады, әлеуметтік стереотиптер адамның санасында қоршаған орта туралы қате 

түсінік (білім) қалыптастырады, тіптен, мейлінше сызбаланған бейнелер алғашқы, сызбалы, 
индивидтің санасында оңай қалыптасатын түсінік бере отырып біліммен қамтыған жағдайда да 

әлеуметтік стереотиптердің жағымсыз рөлі жүзеге асады. Жанамалыққа, ескілікке, догматтылыққа 

әкелетін өзінің жеңілдетілгендігіне байланысты әлеуметтік стереотиптер білімге деген жолды 
бөгейді. Бұл – орташа адамның санасын жаулайтын «жаза секілді». Ол жеке тәжірибенің 

шектелгендігімен және жетілмегендігімен сипатталады. Жаппай әлеуметтік стереотиптерге көзсіз 

бағыну таным үдерісіне, жаңа, дамыған стереотиптерді анықтауға кедергі келтіреді.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР И ЗНАЧЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ 

 
Резюме  

В статье рассматривается социальный и лингвистический характер и значение стереотипов. По мнению 

исследователей, средства массовой информации являются основой социальных стереотипов. Потому что СМИ 

всегда стремятся разоблачить и прояснить концепцию мира, реального мира. В человеческом сознании понятие 

определенной материи или явления долговечно, только если оно впечатляет. Кроме того, психологические 

эффекты языковых стереотипов и преобладающий когнитивный эффект человеческой игры изучались в 

мировой психологии. В статье анализируются основные характеристики и типы стереотипов. 

Ключевые слова: стереотип, ментальный стереотип, концептуальный вид, культурная ценность, 

социальная группа 
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SOCIAL AND LINGUISTIC CHARACTER AND IMPORTANCE OF STEREOTYPES 
 

Summary 

The article examines the social and linguistic nature and significance of stereotypes. According to researchers, the 

mass media are the basis of social stereotypes. Because the media always try to expose and clarify the concept of peace, 

the real world. In human consciousness, the concept of a definite matter or phenomenon is durable, only if it is 
impressive. In addition, the psychological effects of linguistic stereotypes and the predominant cognitive effect of 

human play have been studied in world psychology. After concluding such stereotypes of potential and diversified, you 

want to be viewed as a form of rational cognition, rather than relying on the opinions of others, the concept of human 

cognition, which provides a complete view of the conclusion that a common stereotype is being formed. The article 

analyzes the main characteristics and types of stereotypes.  

Keywords: stereotype, mental stereotype, conceptual view, cultural value, social group 
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СИНЕРГЕТИКА – ЛИНГВОМӘДЕНИ ШИЕЛЕНІСТЕРДІ ШЕШУШІ ҚҰРАЛ 

 
Аңдатпа 

Қазақ тіл ғылымында жаңадан қалыптасып келе жатқан синергетикалық тәсіл де лингвомәдениеттану үшін 

тиімді әдіс болып табылады. Синергетика – интермәтіннің жаңа теориясының негізін құрайтын үшінші қайнар 

көздердің бірі болып саналады. Бүгінде синергетика ғылымның түрлі саласында қолданылып, әтүрлі 

табиғаттағы күрделі жүйелер мен үдерістерді зерттеудің әдіснамасы ретінде қолданылып келеді. Ал күрделі 

жүйелердің қатарына тіл де жатады.  

Лингвомәдениеттану бірнеше ғылым саласымен байланысты болғандықтан, оның зертеу әдістері де өте көп. 

Дәстүрлі салыстыру, салғастыру, топтастыру әдістерінен басқа эксперименттік әдістерді де қолданады. 

Тәжірибелік әдістерге психолингвистикадан келген ассоциативтік талдау әдісі жатады.  

«Синергетика» термині физика-химиялық құбылыстардың өзіндік ұйымдасуын зерттеу үшін қолданылған 

болса, кейін басқа да, соның ішінде лингвистикада зерттеу объектісі етіп алына бастады. Нақтыласақ, 
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синергетика екі бағытта – жүйенің ішіндегі жүйесіздікті немесе керісінше жүйесіздіктегі жүйелілікті зерттейді. 

Синергетиканы кез келген табиғат жүйесінің дамуы мен қызметінің жалпы заңдылықтары қызықтырады. Яғни 

метағылымның орнына жүріп, жеке ғылымдар тек «өзімдікі» деп санаған заңдылықтарды зерттейді. 

Мақалада лингвомәдениеттанудағы осы синергетика мәселелесі, көзқарастар қайшылығы жан-жақты 

қарастырылады. 

Түйін сөздер: лингвомәдениеттану, біртұтас жүйе, синергетикалық тәсіл, күрделі жүйе, талдау әдістері 

Лингвомәдениеттану бірнеше ғылым саласымен байланысты болғандықтан, оның зертеу әдістері 

де өте көп. Дәстүрлі салыстыру, салғастыру, топтастыру әдістерінен басқа эксперименттік әдістерді 

де қолданады. Тәжірибелік әдістерге психолингвистикадан келген ассоциативтік талдау әдісі жатады. 

Қазақ тіл ғылымында жаңадан қалыптасып келе жатқан синергетикалық тәсіл де лингвомәдениеттану 
үшін тиімді әдіс болып табылады. «Синергетика» термині физика-химиялық құбылыстардың өзіндік 

ұйымдасуын зерттеу үшін қолданылған болса, кейін басқа да, соның ішінде лингвистикада зерттеу 

объектісі етіп алына бастады. Синергетика ғылымның түрлі саласында қолданылып, әртүрлі 
табиғаттағы күрделі жүйелер мен үдерістерді зерттеудің әдіснамасы ретінде қолданылып келді. 

Күрделі жүйелердің қатарына тіл де жатады.  

Әмбебап заңдарды анықтаудың бір жолы – күрделі жүйелерге қолданылатын синергетикалық 

тәсіл [1, 31]. Синергетикалық зерттеу нақты материалдар мен ақпараттардың болуы арқылы 
анықталады.  

Қ.Ф. Зағыпаров «Философиялық терминдердің сөздігінде» «синергетика (гр. sinergeia – көмектесу, 

келісіп қимылдау, біріккен іс-әрекет) – ашық типтегі сызықтық емес кері байланыстары бар 
жүйелердің эволюциясы мен өзін-өзі ұйымдастыруын зерттейтін ғылым» деген анықтама береді. 

Оның қалыптасуына Г.Хакен, И.Пригожин, А.Тьюринг, Э.Ласло, Р.Том, В.И. Арнольд,                                

А.А. Самарский, С.П. Курдюмов және т.б. өз үлестерін қосты. 
Қазіргі уақытта синергетика кез келген күрделі жүйелердің эволюциясы мен өзін-өзі 

ұйымдастырудың әмбебап теориясы және эволюцияның қазіргі заманғы парадигмасы сипатын алды 

[1, 102]. Синергетика туралы орыс ғалымдарынан В.Аршиновтың, Н.Кузьминаның, К.Штайнның,  

И.Германның, Н.Алефиренко, Г.Г. Малинецкийдің т.б. еңбектерінде айтылып жүр. Сол сияқты 
синергетика мәселелерін лингвистикалық тұрғыдан Л.С. Пихтовникова (мәтіннің өздік ұйымдасуы 

мен даму проблемаларын талдаған), С.М. Еникеева (сөзжасамның синергетикасы), Т.И. Домброван 

(диахрониялық синергетика), А.Н. Приходько (концептілік аяның өздік ұйымдасуы) қарастырған. 
Аталған сөздікте синергетиканың әдіснамалық аппаратына тепе-теңдіктен алыс ашық жүйелердің 

термодинамикасы; апаттар теориясы – тұрақсыз жағдайларды зерттеу; әртүрлі табиғаты бар 

жүйелердің өзін-өзі ұйымдастыру және ұжымдық тәртібінің теориясы; сызықты емес ортаның 
(плазма физикасы, химиялық реакциялар, биологиялық жүйелер және т.с.с.) көп кластарында 

(түрлерінде) пайда болатын шиеленіскен күйдегі режимдер теориясы жатқызылады. 

«Синергетиканың маңызды проблемаларының бірі – динамикалық хаостағы жүйелерді зерттеу. 

Табиғатта тәртіптен хаосқа (ретсіздікке, тәртіпсіздікке) және керісінше – хаостан тәртіпке көшудің 
әмбебап сценарийлері барлығы анықталды. Осы үдерістерді зерттеу хаосты басқарудың 

принципиалды мүмкіндігін ашты». Нақтыласақ, синергетика екі бағытта – жүйенің ішіндегі 

жүйесіздікті немесе керісінше жүйесіздіктегі жүйелілікті зерттейді. Синергетиканы кез келген 
табиғат жүйесінің дамуы мен қызметінің жалпы заңдылықтары қызықтырады. Яғни метағылымның 

орнына жүріп, жеке ғылымдар тек «өзімдікі» деп санаған заңдылықтарды зерттейді.  

«Синергетика ғылымға тәртіп, хаос, аттрактор (гр. шырқы бұзылмаған, тыныштық) – 

квазитұрақты жағдай, бифуркация (қосарлану, бұтақтану), флуктация (кездейсоқтық, аяқастылық) 
және т.б. көптеген жаңа ұғымдар енгізді.  

Әлемді синергетикалық көру «хаостан тәртіпке» («порядок из хаоса») деп аталатын 

детерминизмнің (себептіліктің) жаңа концепциясының негіздерін қалайды. Ол дамудың механизмі, 
қажеттілік пен кездейсоқтық туралы көзқарастарды өзгертті. Кездейсоқтық синергетикалық 

жүйелерге іштей тән және жойылмайды. 

Г.Хакен физика, биология, химиядағы өздігінен ұйымдасатын құбылыстарды синергетика деп 
атады. Бұны ғалымдар ретсіздіктен реттіліктің пайда болуы деп те түсіндіреді.  

Назар аударатын тағы бір мәселе – синергетиканың мағынасын ашуда көзқарастар біржақты емес. 

Психолингвисткиалық бағытта A.A. Залевская сөздің этимологиясынан (бірігіп әрекет ету) алшақтап, 

«күш-қуаттың бірігуі» мәнінде қолдануды дұрыс көреді. Бірақ бұл жүйенің өздік ұйымдасуына еш 
әсер етпейді [2, 11-12].  

Синергетика тіл ғылымындағы жаңа термин. Синергетика – интермәтіннің жаңа теориясының 
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негізін құрайтын үшінші қайнар көздердің бірі болып саналады. Синергетиканы тарихшылар XXI 

ғасырдағы интеграцияға ұмтылушылықтың туындауы және интертеорияның пайда болуымен 
байланыстырып, біртұтас даму заңдылықтарына бағынатын түрлі нысандардағы күрделі 

динамикалық жүйе ретінде қарастырады. Лингвосинергетиканың теориялық негіздері енді-енді 

қалыптасып келеді.  

Синергетика коэволюциялық принциптерді түсінуді және түрлі тектердің күрделі құрылымдық 
жүйесінің ұйымдастырылуын қамтиды. Мұндай зерттеулердің жалпы бағытын білдіретін мынадай 

кілт сөздерді көрсетуге болады: эволюция, коэволюция, өзін-өзі ұйымдастыру, күрделі жүйе, хаос, 

тұрақсыздық, ашықтық, біркелкісіздік (Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов).  
Ғалымдар синергетиканы көзқарастар парадигмасы ретінде айқындап, «жаңа дүниетаным», яғни 

«әлемді жаңаша тану», танымдық модельдің түзу емес сызықтық шегін көрсетеді деп белгілейді. 

Тілге қатысты заңдылықтар синергетикаға қызығушылық тудырды. Өйткені тіл сыртқы әлемнің 
моделін жасауда тұтас сипатқа ие кілттік рөл атқарады. Сондықтан кез келген тіл ішкі синтаксистік, 

семантикалық заңдылықтары бар ақпараттық ашық жүйені құрайды. Синергетика шынайы болмыс-

тың эксперименттелуінің өзіндік әдісі, ол нәтижені көрсетпейді. Ол ескі проблемаларды жаңаша 

қарастыруға, ғылымдағы өзекті мәселелерді қайта негіздеуге мүмкіндік береді. Сонымен, синер-
гетика ұғымы бұл өзін-өзі ұйымдастыруға бейім, ашық, біркелкі емес жүйе дегенді білдіреді [2, 65 б.].  

Н.Ф. Алефиренко лингвомәдениеттануға синергетика керек деп есептейді. Өйткені ол 

құндылықты-танымдық сипаттағы күрделі лингвомәдени жүйелердің қалыптасуы мен дамуының 
әмбебап тетіктерін ашуға бағытталған.  

Синергетика табиғат «шығармашылығы» мен адам жасампаздығының арасына көпір салады. 

Лингвомәдениетті меңгеру синергетикасы табиғи орта синергетикасымен салыстырғанда екінші 
орында тұрады. Синергетикалық тәсіл олардың лингвомәдени мәнін, қабылдау үдерісін, жадыны, 

шешім шығаруды, жасампаз ойлауды ауқымды түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. 

Синергетикалық ұғым күтпеген сапалы дамуда біртұтас лингвомәдениет құрылымының оның 

наноэлементтерінің өзара әрекетінің нәтижесі ретінде түсіндіруге мүмкіндік береді. Түпнұсқасында 
былай: «Синергетические понятия позволяют объяснить внезапные качественные скачки в целостной 

структуре лингвокультуры как результат взаимодействия ее наноэлементов (мельчайших смыслов)». 

Осының нәтижесінде синергетика біртұтас реттелген лингвомәдениет нысандарының аяқасты 
қалыптасу мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.  

Адам әртүрлі күрделі, біртұтас синергетикалық жүйе ретінде жан-жақты биологиялық, 

психикалық, әлеуметтік, мәдениеттік қарым-қатынаста болады. Сәйкесінше адамның 

лингвомәдениеттің семантикалық кеңістігімен өзара қатынасы синергетикалық күрделі әрі көп 
бағытты жүйелі өзара әрекетте болады. Алефиренко тілдің синергетикасына, сана мен мәдениетке 

алғаш назар аударып, тілдің ішкі формасы ілімін қалыптастырған В. фон Гумбольдт деп есептейді.  

Алефиренконың пайымдауынша, тілдің ішкі формасы адамның түйсігінде жасырулы. Адам 
сөйлеу, ойлау үдересіне түскен кезде сол сәтте кристалданған таңбалардың стереотиптерін дискурста 

көрсете отырып актуалданады. Мұндай таңбалар ретінде сана жиынтығының әртүрлі құрылымына 

заттық-бейнелік код символдар, сөз-символдар, образ-символдар, мағынаның символдық бөліктері 
т.б. жатады. Сөйтіп тіл толықтай табиғи күрделі үлгі, бір бағыттық емес, ашық, дербес ұйымдасқан 

жүйе ретінде синергетиканың нысаны болып табылады. Бұдан бөлек тілдің ішкі формасының 

лингвомәдени қайта құрылуы сырттай бақылап отыратын ұстанымды қамтамасыз ете отырып, бізді 

субъектілі-объектілі қатынастан шығарып алады» [3, 104].  
В.А. Маслованың ойынша, «синергетика – шашыраңқы құрылымдар мен бұзылыстардың 

теориясы. Бұл күрделі жүйелер теориясын, хаос теориясын, катастрофа (апат) теориясын, өздік 

ұйымдасу теориясын біріктірген мықты ғылыми сала. Синергетика ұштаса пайда болған ғылымдар 
сияқты емес, керісінше түрлі ғылымдардың ішкі нүктесіне үңіледі. Мысалы, катастрофа теориясы 

бойынша кризистің алдында құбылыстар болады. Табиғат құбылыстарынан боранның алдындағы 

тыныштықты мысалға алуға болады [4, 106].  
Синергетика түрлі табиғатқа ие күрделі жүйелердің дамуы мен өздік ұйымдасуының әмбебап 

қағидаларын іздейді. Біртекті емес, жүйесіз құбылыстардың болуының пайдалылығын түсіндіреді, 

жүйелердің алдағы уақыттағы даму жолын болжауға мүмкіндік тудырады. Сонымен синергетиканың 

негізгі ұғымдары мен идеялары жүйесіздік, жүйенің ашықтығы, шектеу, айнымалылық, құрылымдық 
хаос, екіге бөліну (бифуркация) нүктесі, құрылым-аттракторлар болып табылады. 

Синергетика жүйелі нысанды негізге алады. Ол нысан әдетте сөйлесім болып табылады. 
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Сөйлесімнің өзгермейтін бірліктері (фонема, морфема, лексема, сөйлемдер) және олардың өзіндік 

байланыстары (синтагмалық, парадигмалық, эпидигматикалық) мен қызметтері (номинативтік, 
коммуникативтік, конструктивтік, когнитивтік, эмоционалды-экспрессивтік, фатикалық (бос сөз), 

идеологиялық, денотативтік, коннотативтік, эстетикалық, аксиологиялық, референттік) бар.  

Лингвомәдениеттанудағы синергетика деген не? Кез келген сөйлеуші өз ана тіліндегі тілдік 

құрылымдарды оңай қолданады. Тұрақты тіркестерді, мақал-мәтелдерді, астарлы сөзді сөйлеу 
әрекетінде орнымен қолдана біледі. Оның себебі – сөйлеушінің аялық білімі т.т. болып саналады. Ал 

синергетика тілдегі мәдени бірліктердің тұрақсыздығын, өзгергіштігін, басқа тілге аударғанда 

баламасының болмайтындығы сияқты түрлі проблемаларды шешуге тырысады.  
Хакеннің ізімен тіл біліміндегі күрделілікті қайдан көруге болады? Тіл – жүйелі құбылыс. 

Құрылымдық тұрғыдан өз ішінде иерархиялық байланыстардан тұрады. Дыбыс, әріп сөзге, сөз 

сөйлемге, сөйлем мәтінге негіз болып, бірінсіз бірі болмайтын, біртұтас жүйені құрайды. Адам 
баласы осы күрделі жүйені меңгермей-ақ тілі шығады, сөйлейді. Тіл жүесінің дамуы, өзгеруі 

уақытпен, сыртқы факторлармен тығыз байланысты.  

В.А. Маслова лингвистикаға синергетиканы әкелу қиын деп, белоруссиялық зерттеуші                             

А.Е. Михневичтің (Михневич, 2004) еңбегін талдап, оның еңбегін түсіну үшін онда жазылғаннан да 
көбірек нәрсені білу керектігін, алдымен диссипативті құрылымдарды білу қажеттігін мысалмен 

дәлелдейді. Маслова диссипативтілікті осы тұста ашық жүйеде сыртқы ортамен алмаса отырып, 

біртектес күйдің қайта қалпына келмейтіндей басқа күйге ауысуы сияқты түсіндіреді. «Тіл мен 
мәдениетте қарама-қайшылық ұғымын түсіну ойлаудың негізгі қағидасы екендігі сонау Пифагор мен 

Гераклиттен басталған. Одан кейін Гумбольдт пен Соссюр арқылы тілге ауысты. Ф. де Соссюр 

«Тілде қарама-қайшылықтан басқа ештеңе жоқ» деп жазды. Ішкі – сыртқы, биік – аласа, әйел – еркек 
(мужской-женский), алыс – жақын т.б. Бұлар жай ғана оппозициялар, мүшелері тең құқылы. 

Бұлардан басқа фон – фигура, материал – форма деген оппозициялар бар. Фигура ұғымы фонның 

болуын қажет етеді. Бірақ керісінше емес, фон фигурасыз да бола алады. Мұндай күрделі 

оппозицияларды зерттеуде синергетикалық тәсіл керек. А.Е. Михневичтің жұмысындағы «мағына – 
мазмұн» оппозициясы осындай» [5, 106].  

Тілдегі оппозициялардың маңызы зор. Олар бір-бірімен үйлесіп, бірін-бірі толықтырады. 

Оппозициялы мүшелер бірігіп, біртұтас үйлескен бүтінге айналады. Яғни дербес өзіндік ұйымдасу 
нәтижесінде оппозициялардың ұжымдық біртұтас толықтыруға қарай синергетикалық өтуі болады. 

Осындай тілдік ұйымдасудың дербестігі – табиғи ұйымдасудың болатындығының дәлелі.  

Г.Хакен бойынша, синергетикалық өзара әрекет бұл – көптеген ішкі жүйелердің біріккен әрекеті. 

Нәтижесінде макроскопиялық деңгейде жауапты қызметті атқарушы құрылымдар қалыптасады»                 
[4, 16 б.].  

Алефиренко лингвомәдениеттегі түрлі құндылықты-мазмұнды құбылыстардың өзара әрекеті 

ұғымы синергетикалық үдерістердің қосылуынан байый түсетіндігін айтады. Ондай үдерістер: 
• бір бағыттық емес (нелинейная) күрделі қозғалыстағы жүйелердің эволюциясы (тілдің, 

дискурстың, мәдениеттің);  

• аяқастылық пен қажеттілік заңдылығынан пайда болған құбылыстар; 
• бифуркация үдерістері (бифуркация – жүйенің жаңа сапалы қалыпқа ауысу жолдарының таралу 

аймағы; лингвомәдениеттің жүйелік ұйымдасқан құбылысы дамуы мүмкін жолдарының таралу 

нүктесі);  

• диссипативтік – құрылымдардың өз бетінше қалыптасуы (бифуркация біткен соң сол немесе 
басқа лингвомәдениеттің ретсіздігінен салыстырмалы түрде алғанда тұрақты құрылымдардың пайда 

болуы. Диссипативтілік – лингвомәдениеттің ашық, әркелкі жүйелердің белсенді өзара әрекетінің 

нәтижесінде қалыптасқан ерекше динамикалық күй. Диссипативтілік ұғымына тұрақсыз, күрделі, бір 
бағытты емес, ашық жүйелердің өзара ұйымдасу құбылысы да жатады. Яғни ішкі факторлардың 

өзара әрекеті мен дамуы бифуркация кезінде (екіге айрылу немесе қосарлану) лингвомәдениеттің 

жаңа құрылымын тудырады. Бифуркация арқылы жаңа сапаға ауысқан соң, қайтадан бұрынғы 
қалпына келу мүмкін емес. И.Пригожин мұндай біржола қайтымсыз үдерісті диссипативті 

құрылымдар деп атаған. Қайтымсыз үдеріске тілдегі сөздердің көнеріп, алғашқы мағынасының 

көмескіленуін мысалға келтірсек болады. Мысалы, «қатын» сөзі алғашқы мағынасынан айрылып, 

қазіргі уақытта анайы сөз ретінде айтылып жүр. Ауызекі тілде соңғы уақыттарда ер адамдар бір-
бірінің жағымсыз тұстарын көргенде «Қатын екенсің!» деген тіркесті айту белең алған. Түркі 

халықтарында өзбектер «қотын-қызлар», татарлар «қатын» деп әлі күнге дейін қолданады. Қазір 
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қазақта «қатын» десе, кемсіткен, жақтырмаған мәнде естіліп, оның орнына «әйелді» қолдану 1927 

жылдан бастап етек алған. 
Өздік ұйымдасуға тілдің жаратылысын жатқызамыз. Адам тілдің жүйелілігін қолдан жасаған жоқ. 

Тек оның құрылысын зерттеп, жүйелі құбылыс екендігін анықтады. Тілдің өздік ұйымдасуы ол – 

жаратушының адамға берген сыйы. Хакен айтқандай, адамдардың қолымен жасалған және табиғи 

өздік ұйымдасуы болады. Табиғи өздік ұйымдасудың әмбебап заңдары бар. Тілдің табиғи ұйымдасуы 
бізге түсінікті. Ал субъектінің араласуымен болатын жасанды ұйымдасу бір басқа. Олар тілдің табиғи 

өздік ұйымдасуының ықпалына түсіп, шиеленістер тудырады. Мысалға алсақ, белгілі бір тілдегі 

сленгтер, жаргондар, «шұбарлап» сөйлеу тілдің табиғи ұйымдасуына кері әсері бар.  
Математикалық тұрғыдан фрактал термині (латын тілінен fractus – бөлшектелген, сынған, 

бұзылған) – математикалық жиынтық, бір объектінің ұқсас немесе тура сондай бөліктерге бөлінуі. 

Негізі «фрактал» математикалық термин емес. Табиғи нысан ретінде мәңгілік қозғалыстар мен 
дамуды білдіреді. Ол кез келген фигураларға қолданылады. Әдетте үлкеннен бастап, кішкентай 

формаға әрқилы өзгере беру сипаты тән. Терминді геометрия саласы бойынша 1975 жылы француз 

және америкалық математик Бенуа Мандельброт енгізген. Қазіргі кезде бұл термин түрлі салада, 

бейнелеу өнерінде, интернет желісінде ақпараттарды «сығып» сақтау үшін, нанотехнологияда, 
экономикада, биологияда, тіпті әдебиетте құрылымдық, семантикалық фракталды табиғаты бар 

шығармаларда қолданылады. Фракталды өзіндік ұйымдасулар шиыршықты, шоғырланған 

шеңберлер, айналы-симметриялы ағаш тәрізді, тамыр тектес (ризома) үлгілер арқылы көрініс табады. 
Өздік ұйымдасудың «шоғырланған шеңбер» фракталды үлгісіне концептілердің концептілік аяға 

бірігіп, ортақ бір өзекке шоғырлануын мысалға келтіруге болады.  

Тілдің біртұтастығы мен жүйелілігіне сыртқы факторлар әсер етіп, тілде белгілі бір тұрақсыздық 
пайда болады да, тілде жаңа өзгерістер туындай бастайды. Мысалы, тілдік қор кірме сөздер арқылы 

да өрісі кеңіп отырады. Ал ол кірме сөз алдымен тілдің беткі қабатында, басқаша айтқанда сөздік 

қорға енбей, сол тілдің ерекшелігіне икемделіп, ауызекі тілдің аясында ғана қолданылады. Мұндағы 

тілге тұрақсыздық әкелген – кірме сөздер. Кірме сөздер сол тілдің заңдылығына бағынып, белгілі бір 
уақыттардан соң халықтың санасына орнығып, тілдің ішкі қабатына қарай өтеді.  

Ю.В. Федурко ділдік сөздік қордың өзегін аттракторға балайды. Барлық ұқсас құрылымдар сол 

ділдік сөздік қордың аясына барып бекиді. Тірек элементтер «реттіліктің параметрлері» болып 
табылады. Тіректерді таңдау тұлғаның перцептивті-когнитивті-аффективті тәжірибесімен 

анықталады [6, 9]. 

Ю.В. Федурконың орыс тілінде сөйлейтін тұлғаларға жасаған еркін ассоциативік талдауы 

бойынша реттіліктің параметрлері ретінде префиксті морфемалар, түбір морфемалар, жұрнақ, 
жалғаулы морфемалар, фонемалар мен графемалардың тізбегі, дыбыстық, әріптік айтылуы бірдей 

сөздер т.б. бола алады.  

Өздік ұйымдасу синергетиканың негізгі ұғымы болып табылып, хаостан құрылымданған, тұрақты 
күйге, яғни аттракторға ауысуды білдіреді. Аттракторлар деп күрделі өзіндік ұйымдасқан жүйедегі 

кейбір нүктелерді атайды. Олар жүйенің динамикасын анықтап, дамуға бағыттайды. Аттракторлар 

жүйелер дамуының түрлі траекторияларын өзіне тартатын сипатымен айрықшаланады.  
Ақпараттардың ағыны хаос тудырады. Белгілі бір тілде сөйлеушінің тілдік санасында орнықпаған, 

ділдік санасына тура келмейтін жаңа сөздер қобалжу мен әсер тудырады. Басқа бір тілдегі 

архаизмнің, ол үшін неологизм болғаны маңызды емес. Мұндағы назар аударатын мәселе ол – сөздің 

алғаш құлаққа шалынуы. Жаңа сөз синергетикалық үдеріске түсіп, тілдік сана арқылы ділдік санаға 
өту үдерісіне түседі. Тілдік санаға ұлттың ана тілі негіз болса, ана тілі – ділдік сананың негізгі тірегі.  
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СИНЕРГЕТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗРЕШЕНИЯ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ 
 

Резюме 

Новый для казахского языкознания синергетический метод является эффективным методом в 

лингвокультурологии. Синергетика составляет основу новой теории интертекста. В настоящее время 

синергетика находит широкое применение в разных отраслях науки, является методологией исследования 

сложных систем и процессов в природе. К сложным процессам относится и язык.  

Поскольку лингвокультурные науки связаны с несколькими областями науки, существуют множество 

методов исследования. В дополнение к традиционным методам сравнения, классификации они также 

применяют экспериментальные методы. Практические методы включают ассоциативный анализ 

психолингвистики. 

Термин «синергетика» использовался для изучения физико-химических явлений, а затем стал 
использоваться в качестве исследовательского объекта, включая лингвистику. 

В частности, синергетика будет исследовать в двух направлениях – бессистемность внутри системы или 

наоборот системность внутри бессистемности. Синергизм представляет особый интерес для общих 

закономерностей развития и функционирования любой природной системы. То есть вместо метаморфоза он 

изучает законы, которые отдельные науки считают только «своими». В статье рассматриваются вопросы 

синергетики в лингвокультурологии и противоречия во взглядах на синергетический метод. 

Ключевые слова: лингвокультурология, целостная система, синергетический метод, сложная система, 

методы анализа 
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SYNERGETICS – A CRUCIAL TOOL TO SOLVE LINGVO-CULTURAL CONFLICTS 
 

Summary 

Synergetic approach which is newly founded in the Kazakh linguistics is regarded as an effective method in cultural 

linguistics. Synergetics is considered as one of the third sources which forms the basis for a new theory of the intertext.  

Linguoculturology is related to several fields of science, therefore there are a lot of research methods. They also 
apply experimental methods in addition to traditional comparison, comparison, classification methods. Practical 

methods include associative analysis from psycholinguistics. 

The term "synergetic" has been used to study the phenomena of physicochemical phenomena, and then began to be 

used as a research object in other linguistic disciplines. 

Specifically, synergetics will explore the sequence in two directions - unsystematic inside the system or vice versa. 

Synergetics are of particular interest to the general patterns of development and functioning of any nature system. That 

is, instead of metamorphosis, it studies the laws that individual sciences consider only as "mine". 

The views on synergetics are unambiguous. The article considers the issues of conflict of interest, synergetics in 

linguistics and culture. 

Keywords: cultural linguistics, integrated system, synergetic approach, complicated system, methods of analysis 
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СЫН ЕСІМНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 
 

Аңдатпа 

Түркі тілдеріндегі сын есім – семантика-грамматикалық мағынасы, морфологиялық белгілері және 
синтаксистік қызметі жағынан да өзіне тән ерекшелігі бар сөз табы. Тіл жүйесіндегі сын есімдер де ұзақ 

дамудың арқасында қалыптасып, өз қатарын көбейтті. Сын есімнің табиғатын, лексика-грамматикалық 

сипаттарын айқындағанда, көне түркі тілдерінің дерек көздеріне сүйену қажет. Себебі, ондағы мәліметтерден 

сөздің даму тарихын, түбір мен туынды сөздердің жасалуын, сөз таптарының арақатынасын анықтауға болады.  

Сын есімнің қалыптасуы туралы Э.В. Севортян сөз таптарының бөліну процесі өте ертеден басталды. Көне 

жазба ескерткіштерде тек етістік пен есімдер бөлініп қойған жоқ, сонымен бірге сын есім, үстеу, зат есім 

бөлініп қолданыла бастаған дейді. Автор келесі еңбегінде осы пікірді нақтылай түсіп, сөз таптарының бір-

бірінен ажыратыла бастаған кезеңін арыға апарады. «Наличие развитой системы именных словообразо-

вательных средств в древнейших памятниках тюрской писменности может свидетельствовать лишь о том, что 

процесс дифференциации именных частей речи начался за долго до V-VІІІ вв. Времени составления 

древнейших памятников на древнетюркских языках».  

Түйін сөздер: түркі тілдері, сын есім, жазба ескерткіштер, грамматика, сөз тудырушы форма 

 

Түркі тілдеріндегі сын есім – семантика-грамматикалық мағынасы, морфологиялық белгілері және 

синтаксистік қызметі жағынан да өзіне тән ерекшелігі бар сөз табы. Тіл жүйесіндегі сын есімдер де 

ұзақ дамудың арқасында қалыптасып, өз қатарын көбейтті. Сын есімнің табиғатын, лексика – 
грамматикалық сипаттарын айқындағанда, көне түркі тілдерінің дерек көздеріне сүйену қажет. 

Себебі, ондағы мәліметтерден сөздің даму тарихын, түбір мен туынды сөздердің жасалуын, сөз 

таптарының арақатынасын анықтауға болады.  
Сын есімнің қалыптасуы туралы Э.В. Севортян сөз таптарының бөліну процесі өте ертеден 

басталды. Көне жазба ескерткіштерде тек етістік пен есімдер бөлініп қойған жоқ, сонымен бірге сын 

есім, үстеу, зат есім бөлініп қолданыла бастаған дейді [1, 128]. Автор келесі еңбегінде осы пікірді 
нақтылай түсіп, сөз таптарының бір – бірінен ажыратыла бастаған кезеңін арыға апарады. «Наличие 

развитой системы именных словообразовательных средств в древнейших памятниках тюрской 

писменности может свидетельствовать лишь о том, что процесс дифференциации именных частей 

речи начался за долго до Ү-ҮІІІ вв. Времени составления древнейших памятников на 
древнетюркских языках». Ал, М.Томанов: «Түркі тілдеріндегі сын есімдер мен зат есімдердің ара 

жігін ашып, өз алдына саралануы Ү-ҮІІІ ғасырлардан бұрын болып өткен процесс» деп, жоғарыдағы 

пікірге қосылады [2, 46]. Түркі тілдерінде кездесетін сын есімдер көп болмаса да, олардың өз 
дербестігін сақтап сараланғанын жазба деректерден көруге болады. Сонымен бірге, түбір сын 

есімдермен қоса, туынды сын есімдер де сол кездерден бастап қалыптаса бастаған. 

Түркi тiлдерiндегi сын есiмдердiң табиғатын ашып, оған жүйелi анықтамалар берiп, дәлелдi 
тұжырымдар жасау ХIХ ғасырдан бастау алды. Түркi тiлдерiнде сын есiмдердi сөз табы ретiнде 

зерттеу жекелеген тiлдерде жарық көрген грамматикалармен байланыстырады. Олардың қатарына 

И.Гигановтың 1801 жылғы «Грамматика татарсколо языка» атты еңбегi, 1846 жылы шыққан                            

А.М. Казем-Бектiң «Общая грамматика турецко-татарского языка», 1869 жылы жарық көрген 
«Грамматика алтайского языка», 1875 жылы шыққан М.Терентьевтiң «Грамматика турецкая, 

персидская, киргизская, узбекская», В.М. Жирмунскийдің 1958 жылғы «О природе частей речи и их 

классификации» деген еңбектерi жатады. 
Аталмыш грамматикаларда сын есiмнiң өзiндiк ерекшелiктерi, сын есiмдерге тән тұжырымдар 
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ғалымдар тарапынан бiрнеше зерттеу қорытындыларына ие болды. Мысалы, сын есiмнiң анықтайтын 

сөзiнен бұрын қосымшасыз келуi, сөйлемдердегi синтаксистiк қызметi, шырай категориясы бiршама 
қарастырылады. Сонымен бiрге олардың жасалу тәсiлдерi көрсетiлдi. Дегенмен, аталмыш ғалымдар 

еңбектерiнде сын есiмнiң тiлдiк жүйеден алатын орны, басқа сөз таптарымен ара қатынасы, олардың 

нендей ерекшелiктерiмен ажыратылып тұратындығы әлi де болса жiтi зерттеудi қажет еттi. Өйткенi 

бұл оқулықтардың мақсаты мен мiндетi сөз таптарын жеке – жеке зерттеп, ғылыми тұрғыдан 
қарастыру емес, керiсiнше, тiлдегi басы ашылмаған мәселелердi реттеп, бiр жүйеге түсiру сияқты 

көпшiлiкке танымал грамматика жасау болатын. Сондықтан да басқа ғалымдар сын есiм табиғатын 

тануда бiршама жаңсақтықтарға да ұшырап отырды. Ең бастысы – түркi тiлi грамматикасын жазған 
авторлардың көпшiлiгi сын есiмдi өз алдына сөз табы деп тануда үзiлдi - кесiлдi пiкiр айта алмады. 

Жоғарыда аталған грамматикалардың авторлары түркi тiлдерiндегi сын есiмдерге тән ерекшелiктердi 

ескермедi. Қай тiлдiң де табиғатында екiншi бiр тiлмен ортақ жақтары да бар, өзiндiк ерекшелiктерi 
де мiндеттi түрде болады. 

Сын есiм туралы өте орынды пiкiр айтушылардың бiрi – профессор А.К. Боровков. Ол өзiнiң «Ұй-

ғыр тiлiнiң оқулығы» деген еңбегiнде сын есiмнiң тұлға жағынан зат есiммен, үстеумен тұлғалас келе-

тiндiгiн айтқан, мұның өзi кейбiр тiл зерттеушiлерi ұйғыр тiлiнде сын есiмнiң өз алдына сөз табы 
болуына дүдәмал көзқарас тудыратынын айта келiп, сырт тұлғасына қарап сын есiмдердi бекерге шыға-

рудың дұрыс айтылмайтынын, беретiн мағынасы, сөйлемде атқаратын қызметi, сөз тудырушы форма-

лары жағынан сын есiмдердi өз алдына сөз табы ретiнде қараудың қажеттiлiгiн айтады 3, 47. Соны-

мен, профессор А.К. Боровков ұйғыр тiлiнде сын есiмнiң өз алдына сөз табы болатынын көрсетедi. 

Зат есімдерге іргелес, соларға бағынышты қолданылатын сын есімдердің сөз табы ретінде 
қалыптасуы туралы индоевропа тілдерінің материалдары негізінде академик В.М. Жирмунский: 

«Грамматикалық жағынан тұлғаланған сын есімдер категориясының қалыптасуы, яғни есімдердің зат 

есімдер мен сын есімдерге жіктелуі, индоевропа тілдерінде салыстырмалы грамматика методтары 
арқылы көрінеді» – дейді. Нақ осы тұжырымды түркі тілдеріндегі солардың бірі – қазақ тіліндегі зат 

есімдер мен сын есімдер туралы да айтуға әбден болар еді 4, 28.  

Сын есiмдердi осы бағытта сөз еткен тiл мамандарының бiрi – И.А. Батманов «Қырғыз тiлiндегi 

сөз таптары» деген еңбегiнде автор сын есiмдердi басқа сөз таптарынан ажыратарлық белгiлердiң 

жеткiлiксiздiгiне тоқтала келiп, оны зат есiмдерден, сондай – ақ үстеуден ажырату қиын екендiгiн, 
сын есiм тудыратын кейбiр жұрнақтардың болуы, оның сөйлемде белгiлi сөйлем мүшесiнiң қызметiн 

атқаруы грамматикалық жағынан қалыптасқан сын есiмнiң бар екендiгiн сөз еткен 5, 53. 

Сын есiмдер туралы бiрқатар материал А.Н. Кононовтың еңбектерiнде де берiледi. Ол өзiнiң «Өзбек 

тiлiнiң грамматикасы» деген еңбегiнде сын есiмнiң өз алдына сөз табы болатындығын айтып, оның 

басты мәселелерiн негiзiнен дұрыс баяндайды. Тұлғасына қарай сын есiмдердi негiзгi және туынды деп 
екiге бөлiп, оның жасалу жолдарына тоқталады. Есiм түбiрлi сын есiмдердi бiр бөлек, етiстiк түбiрлi 

сын есiмдердi бiр бөлек түсiндiрiп, сын есiмдердi мағынасына қарай да жiктейдi. Өзбек тiлiндегi сын 

есiмдердi өз алдына сөз табы деп тануда автор негiзгi үш нәрсенi межелiк белгi етiп ұстайды: бiрiншi 

сөздiң семантикасы, екiншiсi – морфологиялық белгiсi, үшiншiсi – синтаксистiк қызметi 6, 230. 

Сын есiм туралы құнды пiкiрлер А.Н. Кононовтың «Қазiргi түрiк әдеби тiлiнiң грамматикасы» 
деген еңбегiнде берiледi. Мұнда автор түрiк тiлiндегi сын есiмдердi өз алдына сөз табы деп қарайды, 

зат есiм мен сын есiмнiң ерекшелiк жақтарын көрсетуге тырысады. Зат есiмдерге тән грамматикалық 

категорияның бiрдi – бiрiнiң (сындық, тәуелдiк) түрiк тiлдерiндегi сын есiмдерге ешбiр қатысы 
жоқтығын, заттың тегiн бiлдiретiн күмiс (күмiс қасық), ағаш (ағаш үй тәрiздi сөз тiркестерi) деген 

сөздiң затты ғана анықтайтынын, ал сын есiм болса, ол затты да, қимылды да анықтайтынын айтады. 

Түркi тiлдерiнiң iшiнде қазақ тiлiне өте жақын тiлдердi зерттеуде белгiлi еңбек сiңiрген тiл 
маманы – А.Н. Баскаков. Ол өзiнiң «Ноғай тiлi және оның диалектiсi» деген еңбегiнде беретiн 

мағынасы, сөйлемде атқаратын қызметi, тағы басқа ерекшелiктерiн есепке ала келе, сөздердi тоғыз 

топ я сөз категорияларына бөледi. Олар: зат есiм, сын есiм, сан есiм, есiмдiк, етiстiк, үстеу, одағай, 

т.б. Одан кейiн тұлғалық ерекшелiктерiн, тарихи даму кезеңдерiн ескере келiп, олардың барлығы бiр 
дәрежеде сараланып жетпегенiн көрсетедi. Одан кейiн сын есiм өзiнiң беретiн мағынасы жағынан 

заттың сапасын, болмаса олардың бiр-бiрiне қарым-қатынастығын бiлдiретiн, сөйлемде анықтауыш 

болумен қатар ол басқа да мүшелердiң қызметiн атқаратындығын, тұлға жағынан ол әлi зат есiм мен 
үстеу сөздерден түгел жекеленiп болмағанын айтады. Сонымен, Н.А. Баскаков ноғай тiлiнде сын 

есiмдердiң бiр жағынан зат есiмдерге, екiншiден, үстеумен үштасып жататынын ашық көрсете отыра, 

сын есiмнiң өзiндiк ерекшелiк жақтарының бар екендiгiн де бекерге шығармайды. 
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Ұлт тiлдерiн зерттеп, олардың грамматикасын жазған түркологтар сын есiмдердi өз алдына сөз 

табы деп қарайды. Түркологтар сын есiмдердiң зат есiмдермен салыстырғанда, түркi тiлдерiндегi сын 
есiмдердiң өте-мөте морфологиялық көрсеткiштерiнiң жоқтың қасы екенiн негiзiнен дұрыс көрсетедi.  

Бiрақ бұл түркi тiлдерiнiң өзiндiк бiр ерекшелiктерi болып табылатын, ол тiлдерге тән өз 

дамуының iшкi заңы барлығын, бұл ерекшелiктер соған байланысты екенiн олар елемейдi. Соның 

салдарынан, түркi тiлдерiндегi сын есiмдердiң морфологиялық жақтары толық талданбайды. 
Қазақ тiл бiлiмiнiң профессоры I.Кеңесбаев сын есiмдердiң мағынасы сөйлем iшiнде 

анықталатындығын, сапа сыны етiстiк алдында үстеуге айналатындығын қолдады. 

Ал профессор С.Аманжолов зат есiмдердiң грамматикалық категорияларын сын есiмдерге де 
ортақ деп қарап, зат есiмнiң септiк жалғауларын сын есiм тарауларына енгiзедi. Кейiн бұл ойларын 

түзетiп, қазақ тiлi мәселесiне арналған грамматикаларда бередi. 

Қазақ тiлiндегi сын есiмдердi сөз еткенде, өз алдына тоқтауды керек ететiн Ғ.Мұсабаевтың «Қазақ 
тiлiндегi сын есiмдердiң шырайлары» деген тақырыпта жазған еңбегi. Бұл қазақ тiл бiлiмi 

мәселесiнде сын есiмдердiң ең бiр басты мәселесiн алғаш сөз еткен еңбек. Автор мұнда тек шырайды 

ғана түсiндiрiп қана қоймай, сонымен қатар сын есiмдердiң жалпы мәселелерiн де сөз етедi. 

Ғ.Мұсабаев қазақ тiлiндегi сын есiмдердi жеке сөз табы деуiмiздiң екi түрлi дәлелi бар екендiгiн, 
бiрi – сын есiмдерде форманттардың жоқтығын, бұл оны зат есiмдерден бөлiп алуға керектi белгi 

екендiгiн, екiншi – сын есiмдердiң синтаксистiк қызметi, негiзiнен анықтауыш екендiгiн айтқан. 

Автор сын есiмдердiң өз алдына сөз табы екенiне бұдан басқа да бiрнеше дәлел келтiредi. Мысалы, 
жоғарыда айтылған еңбектегi сын есiмдердiң төрт түрлi сипаты бар екендiгiн: 

1. Лексикалық мағынасының болуын. 

2. Шырай жұрнағының -рақ, -рек, -т жалғау алуын. 
3. Зат есiмдерге тән жұрнақ-жалғаулардың тiкелей қосылмайтынын. 

4. Сөйлемде анықтауыш мүше қызметiн атқаратынын, егер осы төрт түрлi белгi бiр жерден түйiсiп 

шықса, онда сын есiм болатынын, егер бұл сипаттары үйлеспесе, онда сын есiм болмайтынын, сын 

есiмдерге қоятын өлшеуiмiздiң осы екендiгiн айтқан. 
Ғалым қазақ тiлiндегi шырай категориясын өзге түркi тiлдерiмен салыстыра отырып бередi. Автор 

оларды мағынасы мен тұлғасы жағынан салыстырма, бәсең, күшейтпелi, үдетпелi шырай деп беске 

жiктейдi де, бұлардың негiзгi айырмашылықтары мен жасалу жолдарын көрсетедi. 
Қазақ тiл бiлiмiнде сын есiмдер арнайы зерттеудiң нысанасы ретiнде жан - жақты қарастырылған. 

Мысалы, Ж.Шәкеновтiң «Қазiргi қазақ тiлiндегi сын есiм категориясы» атты монографиялық 

жұмысында сын есiмдерге қатысты пiкiрлер қамтылып, сын есiмдер лексика-грамматикалық 

тұрғыдан сөз болады. Сын есiмдердiң сөз табы ретiндегi тұлғасы, олардың мағыналық топтары, 
субстантивтенуi, синтаксистiк қызметiнiң өрiсi, сөзжасамдық және сөз өзгерiмдiк қасиеттерi ғылыми 

тұрғыда жеке-жеке қарастырылады 7, 79. 

1945 жылы басылып шыққан «Қазақ тiлiнiң грамматикасында» I.Кеңесбаев: «Заттың түсiн, сипатын, 

белгiсiн көрсететiн сөз табын сын есiм деймiз» десе, Қ.Жұбанов: «Сын есiм деген заттың не iстiң сипат 
белгiсiн көрсететiн, шырай үстеулерi мен үстеуiштерiн ертетiн, зат есiмдерге де, етiстiктерге де анық-

тауыш бола алатын, анықтауыш бола алғанда анықталушысы мен өзiнiң арасына зат есiм анықтауышты 

амалсыз салатын, сан есiм анықтауышты еркiн салатын түбiр болып шығады» деген анықтама бередi. 

Ал Ж.Шәкенов: «Заттың сапасын, белгiлi бiр ұғым я затқа қатысын бiлдiретiн сөз табын сын есiм» деп 
таниды. Сын есім сөз табына берілетін анықтама мен лексика – грамматикалық табиғаты жөнінде 

А.Ысқақов бірнеше ғалымдардың пікірлерін саралай келіп, өз ойын білдіреді. «Сөйтіп, сын есім деп 

заттың сапасын, сипатын, қасиетін, көлемін, салмағын, түсін және басқа да сол сияқты сыр-сипаттарын 
білдіретін лексика-грамматикалық сөз табын айтамыз». Сын есімнің табиғи қызметі зат есімге 

анықтауыш мүше болса, зат есімге тіркесіп, негізгі қызметін атқарғанда сын есім ешқандай өзгеріске 

ұшырамайды. Сын есімде көптік, тәуелдік, септік категориялары болмағанымен, оның өзіне тән ерекше 

шырай категориясы бар деп тұжырымдайды. Жекелеген түркі тілдері грамматикаларының авторлары 
да жоғарыдағы пікірге қосыла отырып, сын есімнің үстеу мен зат есімге мағыналары жақын, бірақ 

оларды семантикалық, морфологиялық, синтаксистік белгілері арқылы ажыратылады және ол өзіндік 

ерекшеліктері бар түрленбейтін, жеке категория болатын сөз табы екенін айтады 7, 32.  

Сын есiмдердi зат есiмдермен салыстырғанда формаларындағы тапшылығымен сипатталады. 
Ағылшын тiлiн зерттеушi А.И. Смирницкийдiң «Сын есiмнiң жекеше – көпше болып түрленбеуi зат 

есiмдерден сын есiмдердi ажырататын ең басты морфологиялық белгi болып саналады» 8, 439 деген 

пiкiрi түркi тiлдерiндегi, соның iшiнде қазақ тiлiндегi сын есiмдердiң табиғатына да сай келедi. 
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Морфологиялық жағынан сын есiмдер түрленбейтiн сөз табы болып табылады да, ол шырай 

тұлғаларындағы сын есiмдердiң түрлену жүйесiне емес, тек оның бiр ғана мағыналық тобы сапалық 
сындарға ғана тән. Шырай категориялары затқа, құбылысқа байланысты бiртектес сынның, сапалық 

белгiлердiң, түр-түстiң, сапалық сипаттың артық я кемiн немесе тым артық я тым кем екенiн 

бiлдiретiн белгi қосымшалар үстелу немесе басқа тәсiлдердiң жүйелi жолдары арқылы жасалатын 

сапалық сын есiмдердiң парадигмалық түрi. 
Түркі тілдеріндегі сын есімнің түрленбейтіні сияқты, оның шырай қабылдау қасиеті бар. Ол сын 

есімнің басқа сөз таптарынан ерекшеленетін белгісі. «Шырай тұлғалары жалпы сын есімнің сөз табы 

ретіндегі түрлену тұлғасы емес, бір ғана мағыналық тобының семантикалық сипатын көрсететін 

лексика-грамматикалық тұлғалану көрсеткіші болып табылады» 9, 39.  
Шырай жұрнақтары қатыстық сын есiмдерге жалғанбайды. Десек те, кейбiр туынды сын есiмдер 

шырай жұрнақтарын қабылдайды. Бiрақ ондай қатыстық мәндегi туынды түбiр сөздердiң бiразы 

семантикалық өзгерiске ұшырауының салдарынан сапалық сипатты, мәндi бiртiндеп бiлдiре 

бастауының нәтижесiнде сапалық сын есiмдерге ауысады 10, 66. 

Сын есiмдер заттың сыр-сипатын, әр алуан белгiсiн, қасиеттерiн тiкелей де, басқа заттарға 
қатынасы арқылы да бiлдiредi. Қазіргі түркі тілдеріндегі сын есімдер семантикалық мағыналары мен 

грамматикалық ерекшеліктеріне қарай сапалық сын және қатыстық сын деп екі түрге бөлінеді. 

Дәстүрлi грамматикаларда сын есiмдердi сапалық және қатыстық сындар деп бөлу осы негiзге 

сүйенетiнi анық. Сапалық сын есімдер заттың, құбылыстың тұрақты қасиеттерін білдіріп, аталмыш 
сөз табының негізгі ұйтқысы болып табылады. Қатыстық сын есімдер басқа сөз таптарына жұрнақ 

жалғану арқылы жасалады. Заттың әр түрлі белгілеріне қатысты сындық ұғымды білдіреді. 

Тiлiмiздегi сын есiмдердi мағыналық жағынан топтастырғанда олардың семантикалық және грам-
матикалық қырларын негiзге аламыз. Себебi, сөздердi топтастырғанда олардың лексика-семантика-

лық және грамматикалық жақтары қарастырылады. Сөздердi топтастыру принциптерi мен сын есiм-

нiң жiктелуi арасында өзара ұштастық, қарым-қатынас бар. Тiлдiк зерттеулерге жүгiнсек, сын есiмдер 
арасындағы грамматикалық ерекшелiк олардың семантикалық топтарына байланысты болады. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Резюме  

Прилагательное в тюркских языках – часть речи, у которой есть характерные стороны, семантико-

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические особенности. Прилагательные в 

системе за счет образования и развития языка увеличили свои ряды. При определении лексико-грамматических 

свойств, характера прилагательных необходимо опираться на источники древних тюркских языков. Потому что 

в них содержатся информации, с помощью которых можно определить историю развития слова, корень слова, 

создание производных слов. 
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Э.В. Севортян писал, что в древних письменных памятниках выделялись не только именные и глаголы, а 

также начали формироваться и использоваться прилагательные, наречии и существительные. В своем труде 

автор исследует этапы разделения слов на части речи: «Наличие развитой системы именных 

словообразовательных средств в древнейших памятниках тюрской письменности может свидетельствовать 

лишь о том, что процесс дифференциации именных частей речи начался за долго до Ү-ҮІІІ вв. Времени 

составления древнейших памятников на древнетюркских языках».  

Ключевые слова: тюркские языки, прилагательное, писменные памятники, грамматика, часть речи. 
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A STUDY OF ADJECTIVES IN THE TURKIC LANGUAGES 
 

Summary 

The adjective Turkic languages – semantics-grammatical meaning, morphological characteristics and syntactic 

features part of speech which is a characteristic side. Adjectives in the system of education, and language development 
has increased their ranks. When you define vocabulary and grammatical properties of adjectives of character should 

draw on the resources of ancient Turkic languages. Because, from the contained information to determine the history of 

words, root words, derived words. 

On the formation of adjectives E.V. Sevortyan very early in the process of separation of part of speech. In ancient 

written monuments are distinguished not only nominative, and verbs and adjectives, adverb, nouns are divided and 

used. In his work the author clarifies this comment and stage separation of a part of speech from each other. "A strong 

system of nominal word-formation means in the ancient Turkic written monuments can only indicate that the process of 

differentiation of nominal parts of speech began long before Œ – A centuries Time sostavleniya ancient monuments in 

old Turkic languages".  

Keywords: turkic languages, an adjective, written monuments, grammar, part of speech 
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ 
 

Аңдатпа 

Термин (латын тілінен terminus – шек, шеті, шекарасы деген мағынада) – ғылыми ұғымға айқын анықтама 

беретін, оның мағыналық шегін дәл көрсететін сөздер. Әдетте тілдегі қандай сөз болсын көпмағыналы болып 

келеді де, оның мағыналық шегі айқын болмай, жылжымалы болады. Ал ғылыми ой-пікірдідәл білдіру үшін 

сөздің мағынасы тұрақты, айқын болу қажет. Сондықтан сөздің мағыналық шегін дәл белгілеп, сөзді сол 

нақтылы бір мағынада ғана алып қолдану арқылы жасалады. Ғылыми ұғымдардың қазақ тілінде мағынасын 

терең ашып жеткізетін және өзі жатық, құлаққа жағымды, көпшілік жақсы қабылдайтын терминдерді әлі де 

көптеп қалыптастыру қажеттігі бүгін өмір талабынан туып отыр. 

Математикалық терминдердің жасалу жолдары сөздер мен терминдердің жасалу жолдарына ұқсас. Олар 

морфологиялық, синтаксистік және лексика-семантикалық болып үшке бөлінеді. Зерттеушілер бұл үшеуінің 

үстіне соңғы кезде калькалану немесе аударма тәсіл деп аталатын төртінші тәсілді қосып жүр. 

Белгілі ғалым А.Байтұрсыновтың қазақ тілінің сөзжасам тәсілдерін анықтаумен қатар, ол тәсілдерді термин 
жасауда пайдаланудың жарқын үлгісін көрсеткендігін оның қаламынан туындаған терминдері дәлелдейді. 

Мәселен, буыншы, бастауыш, жалғаулық, есімдік тәрізді көптеген терминдері морфологиялық тәсілмен 

жасалған. 

Түйін сөздер: термин, морфологиялық тәсіл, синтаксистік тәсіл, лексика-семантикалық тәсіл, аударма 

тәсілі, калькалану 

 

Термин (латын тілінен terminus – шек, шеті, шекарасы деген мағынада) – ғылыми ұғымға айқын 
анықтама беретін, оның мағыналық шегін дәл көрсететін сөздер. Әдетте тілдегі қандай сөз болсын 

көп мағыналы болып келеді де, оның мағыналық шегі айқын болмай, жылжымалы болады. Ал 

ғылыми ой-пікірді дәл білдіру үшін сөздің мағынасы тұрақты, айқын болу қажет. Сондықтан сөздің 
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мағыналық шегін дәл белгілеп, сөзді сол нақтылы бір мағынада ғана алып қолдану арқылы жасалады. 

Ғылыми ұғымдардың қазақ тілінде мағынасын терең ашып жеткізетін және өзі жатық, құлаққа 
жағымды, көпшілік жақсы қабылдайтын терминдерді әлі де көптеп қалыптастыру қажеттігі бүгін 

өмір талабынан туып отыр [ 1, 7]. 

Термин сөздерге мына төмендегідей үш түрлі шарт қойылады: а) Термин болу үшін сөздің мағы-

насы біреу-ақ болу қажет; ә) Термин сөздердің қосымша, ауыс мағыналары болмау керек; б) Термин 
сөздер нақты заттардың атауы емес, ғылымның тар аясындағы дерексіз ұғымдардың атауы болуы шарт. 

Қазіргі ғылымда терминологиялық құрылымның жүйелене түсуі соңғы уақытта математика, 

семиотика терминдері есебімен толыға түскені байқалады.  
Алаш қайраткерлері мен тұлғалары әр салаға өзінің термин қалыптастыру үлесін қоса бастады. 

Орыстың ғылым тілінің даму тарихын зерттеуші ғалымдар бірауыздан энциклопедист-ғалым                                  

М.В. Ломоносовты «орыс ғылыми терминологиясының атасы» дейтін болса, Қазақстан ғылымының 
тарихындағы ондай орынды ұлтымыздың бағына туған перзенті аса көрнекті ғалым Ахмет 

Байтұрсынұлы. Мәселен: Е.Омарұлы математика саласында, салалық терминдер жасай бастады. 

Салалық терминдердің қалыптасуының алғашқы кезеңінде қазақ ғалымдары салыстырмалы түрде 

бірдей деңгейде термин жасады. Бұл жасалған терминдердің 90%-ы тек қазақ тілінде ғана жасалған. 
Бұл терминдердің 50-60% қазіргі заманда өз салаларында қолданыс тапқан. Әлiмхан Ермеков 

математикалық терминдерден бастап, ұлы математика курсына (курс высшей математики) дейiнгi 

тұтас терминдер жүйесiн жасады. Біздегі терминологиялық сөздіктер мен әдебиеттердің көпшілігінде 
термин, терминология, терминологиялық сөздік, термин жасау, халықаралық термин, тіркесті термин 

сияқты санаулы терминдер ғана қолданылады. Сондықтан бұл құралда осы уақытқа дейінгі қазақ 

тілінде жарық көрген еңбектердің ешқайсысында кездеспейтін, алайда өзге елдердің терминтанушы 
ғалымдарының енбектерінде қолданыс тауып жүрген терминдер көптеп саналады. Математикалық 

терминдердің жасалу жолдары сөздер мен терминдердің жасалу жолдарына ұқсас. Олар 

морфологиялық, синтаксистік және лексика-семантикалық болып үшке бөлінеді. Зерттеушілер бұл 

үшеуінің үстіне соңғы кезде калькалану немесе аударма тәсіл деп аталатын төртінші тәсілді қосып 
жүр. Бұлардың ішіндегі ең басты, әрі өнімді тәсілдер – морфологиялық тәсіл мен синтаксистік 

тәсілдер [ 3, 41]. 

Түркі тіл білімінде сөзжасам жүйесі мен оның теориялық мәселелері А.А. Юлдашев, Г.М. Гарипов, 
Э.В. Севортян, А.Н. Кононов, А.Г. Гулямов, Ф.Ганиев т.б. ғалымдар еңбектерінде зерттелінген. 

Қазақ тілінде морфологиялық тәсіл арқылы сөзжасау 20-30 жылдары жедел дамығаны белгілі. 

Сөзжасамның бұл тәсілі алғаш А.Ысқақов, Ғ.Мұсабаев, Ғ.Қалиев еңбектерінде зерттелінді. 

Соңғы жылдары А.Салқынбайдың тарихи сөзжасам, яғни сөздік құрамның бүкіл негізін құрайтын 
туынды сөздердің жасалуы мен тарихи қалыптасу, даму заңдылықтарын айқындап беретін 

зерттеуінің маңызы зор. 

Терминологиялық сөзжасам жай сөзжасамға қарағанда күрделі процесс. Егер жай сөзжасамда 
сөзжасаудың белгілі бір тәсілін пайдаланумен шектелсе, термин үшін терминдік атаудың сөздік 

мәнін ашу, яғни ұғымға анықтама беру қажет. 

Сөзжасамның морфологиялық тәсілі деп түбір сөзге түрлі жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз 
жасауды айтамыз. Осы тәсіл математика терминдерін жасауда елеулі орын алады. 

Морфологиялық тәсіл арқылы жасалған терминдерге профессор Б.Қалиевтің ізімен тек түбірге 

жұрнақтар жалғану арқылы жасалған туынды түбірлерді ғана емес, сонымен бірге екі түбірдің 

бірігуінен, кірігуінен және қосарлануынан жасалған терминдерді жатқызады. 
Белгілі ғалым А.Байтұрсыновтың қазақ тілінің сөзжасам тәсілдерін анықтаумен қатар, ол 

тәсілдерді термин жасауда пайдаланудың жарқын үлгісін көрсеткендігін оның қаламынан туындаған 

терминдері дәлелдейді. Мәселен, буыншы, бастауыш, жалғаулық, есімдік тәрізді көптеген терминдері 
морфологиялық тәсілмен жасалған. 

Морфологиялық тәсілмен жасалған терминжасамның ең өнімді түрі – түбірге жұрнақтардың 

қосылуы арқылы жасалуы. Сондықтан да кейбір лингвистикалық еңбектерде бұл тәсілді «аффикстік 
тәсіл» деп аталады. Бұл тәсіл арқылы туындайтын сөздер екі бірліктің қатысуымен жасалады. Олар 

лексикалық мағыналы сөз және сөзжасамдық жұрнақ. Басқаша былай өрнектеп көрсетуге болады: 

Лексикалық мағыналы сөз + сөзжасамдық жұрнақ = туынды сөз. Мысалы: Жазықтық, кеңістік, 

сандық, ұзындық, нөлдік т.б. 
 

1 -ғыш,- гіш айыр/ғыш, бөлін-гіш,бөл-гіш 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Қысқасы, морфологиялық жолмен жасалған терминдер қазіргі қазақ тіліндегі математика 

терминдері жүйесінен елеулі орын алады. Бұл – қосымша арқылы сөз жасаудың яғни термин 

жасаудың негізгі көзі екендігімен түсіндіріледі.  

Қазіргі қазақ тілінде терминжасаудың үлгілері мол. Солардың бірі – сөздерді тіркестіру арқылы 
термин жасау. Мысалы: алгебралық өрнек, кері шама,бұрыш төбесі, жазық толқын, сандық өрнек, 

қалдықпен бөлу, ондық бөлшек, жай бөлшек,тақ сан,кері сан, бөлшек сан, теріс сан, оң сан, бүтін 

сан т.б. 
Терминтанушылар әр түрлі еуропа тілдерінің терминологиясының 60%-дан 95%-ға дейін құрап, 

дара терминдерден әлдеқайда басым екенін атап көрсетіп жүр. 

70-жылдары жазылған М.И. Макованың ғылыми мақаласында ағылшын тіліндегі сөздердің тірке-

суі арқылы жасалған терминдер терминологияның 70 пайызын құрайтынын көрсетсе, З.М. Осипенко 
кандидаттық диссертациясында орыс терминологиясындағы тіркесті терминдердің терминқордың 62-

77 пайызын құрайды деп көрсетеді. В.Н. Прохорованың да орыс тіліндегі синтаксистік жолмен 

жасалған терминдер туралы пікірі сол алдыңғы ғалымның тұжырымын растай түседі. Ол 
«Терминжасамда синтаксистік тәсіл өте белсенді түрде жұмсалады. Орыс тіліндегі термин жасаудың 

бұл дәстүрлі тәсілі қазір де ең өнімді тәсілдердің бірі болып табылады» – деп көрсетеді [4, 20]. 

Бұл тәсіл қазақ тілінде де өнімділігімен ерекшеленеді. Олай болуының себептері арнайы зерттеуді 
қажет етеді. Алайда кейбір себептері туралы қазірдің өзінде айтуға болады деп ойлаймыз. Бір себебі – 

біздің терминологиялық лексикамыздың құрамындағы көп компонентті терминдердің басым бөлігі 

орыс тілінен тікелей аударылып алынған. Оған кез келген арнаулы саланың терминологиясынан 

мысал келтіруге болады. Мысалы, алгоритмді сан, итерацияланған ядро, натурал сан, функционалды 
теңдеу, параменрм теңдеу,рационал теңдеу, квадрат теңдеу т.б. 

Тек терминологияда емес, қазақтың жалпыхалықтық тілінде де сөзтіркесімнің өнімді тәсіл 

болғандығын сөзжасам саласын зерттеген тіл мамандары атап көрсетеді. «Сөзтіркесім – жаңа сөз 
жасаудың ең өнімді жолы. Қазақ тілінде зат немесе құбылыстың атын тіркестіріп атау жиі ұшырайды. 

Бұл сөздер аталым дәрежесіне жеткен сөздер. Егер сөз тіркесі лексикалық тұтастыққа айналып, 

аталым дәрежесіне ие болса сөз тіркесі қызметін тоқтатады. Мұндағы басты қасиет – ұғымның атауы 

дәрежесіне жетуі». 
Математика терминдерінің басым көпшілігі осы тәсіл арқылы жасалады. Мысалы, дұрыс 

бесбұрыш, туынды жиын, жарты шар, дөңгелек ауданы, іштей сызылған шеңбер, өстік сызық, 

орталық еселік, сызықтық қабықша, ашық, сәуле, бірлік дөңгелек т.б. 
Қарастырғалы отырған тәсіл жалпыхалықтық тілдегі сөздердің мағынасымен тығыз байланысты. 

Жалпы тіл біліміндегі сөзжасамның осы тәсілі сөздердің сыртқы түрі өзгермей, оның мағынасының 

өзгеруімен сипатталады. Бұл мәселе көптеген ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған. Атап 
айтсақ, Ғ.Ғ. Мұсабаев, М.Оразов және т.б. 

Терминнің мағынасы барынша танымал болмай, ол жалпы қолданысқа ене алмайды. Егер 

мағынасы танымал болса, онда ол жалпы қолданысқа өтеді. Мысалы, Дөнгелек, шеңбер, қисық, 

бұрыш, өлшеу, есеп, ұзындық, бөлу, өрнек, шама т.б. Сөйте тұра өзінің бұрынғы терминдік мағы-
насын сол терминологиялық жүйеде сақтайды. Терминология жалпы тілдің даму процестері мен 

заңдарынан тыс дамымайды. Сондықтан болар терминологияда да жалпы сөздерге тән лексика-

семантикалық процестер іске аса алады. 
Ойымызды жинақтай келе, терминдердің табиғатын ашу үшін оның сөздік жағы мен ұғымдық 

жағын бірлікте қарастырған жөн дегіміз келеді. Өйткені кез келген ғылыми ұғым термин арқылы 

белгіленеді. «Ал термин – сол ғылыми ұғымның тілдегі (терминологиядағы) көрінісі» болса, ұғым 
айқындалмай – термин, термин айқындалмай – ұғым болмайтынын мойындау қажет. 

Сөзжасамның лексика-семантикалық тәсілі деп – ешқандай жұрнақсыз-ақ, ешқандай сөз 

біріктірусіз немесе сөз тіркестірусіз-ақ жаңа сөз жасауды айтамыз. Бұл қазақ тілінің байырғы сөздері 

мен ертеде енген араб, парсы сөздерінің арнайы жаңа терминологиялық мәнде жұмсалуы болып 
табылады. Әлгі жаңа қызмет сол байырғы сөздер мағыналарының бірінің негізінде өріс алады. 

Мұндай жағдайда сөзжасамның қайнар көзі – тілімізде бұрыннан қолданылып келе жатқан 

2 -қыш, -кіш көрсет/кіш,азайт-қыш 

3 -лық, -лік ара/лық, 

4 -дық, -тық Жазық-тық, кеңіс-тік, сан-дық, ұзын-дық, нөл-дік,тең-дік 

5 -ыш,-іш құрау/ыш, санау/ыш,  
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жалпыхалықтық сөздер болып табылады. Яғни жалпыхалықтық сөздердің мағынасында болатын әр 

түрлі өзгерістер жаңа сөз жасаудың лексика-семантикалық тәсілінің негізін қалайды. 
Лексика-семантикалық тәсіл – терминжасау тәсілдерінің бірі. Оны басқа тәсілдерге қарағанда 

термин жасаудың басты, негізгі тәсілі деп бағалауға болады. Өйткені ұлт тілі негізінде жасалған 

ғылыми терминдерінің көпшілігі осы тәсіл арқылы жасалған терминдер. Мысалы, сан, төбе, өрнек, 

бөлу, аудан, жақ, өлшеу, сызық, кесінді, сәуле, өрнек, өс.  
Аударма дегеннің өзі – басқа тілдің құралдарымен бейнелегенді екінші бір тілдің құралдарымен 

бейнелегенді екінші бір тілдің құралдарымен толық та нақты, нық шынайы, сенімді бейнелеу. 

Терминдерді аудару – аударманың ең қиын түрі. Оған балама табу да үлкен білімділікті талап 
етеді. Әдетте терминдер арнайы ғылыми, техникалық, өндірістік, т.б. салалар түрлерінде 

қолданылады. Арнайы заттарды белгілеуге және арнайы ұғымдарды дәл жеткізуге қолданылатын 

немесе басқа тілден кіріккен сөздер. Олар негізінен ақпаратты барынша дәл және мейілінше нақты 
жеткізудегі тілдегі ізденіс нәтижесі. Терминология аудармашыдан тек қана шетел терминологиясын 

жақсы білумен бірге, соған баламалы ұлттық ұғымдарды іздестіріп, оны тілде орынды, дұрыс 

пайдалануға дағдыландырады. Қазақ тілдің бай сөздік қорын жете меңгеру термин аудармасының 

сапалы дәрежеде жасалуына жәрдемдеседі. Термин аудармасының қиындығы сан-салалы ғылым мен 
техниканың арнайы материалдарынан тұрады. Негізгі аудармашылық мақсат терминге дәл, дұрыс 

балама табу немесе қалыптасқан халықаралық термин болса, сол күйінде қарастыра отырып, оның 

мағыналық сипатын түсіндіру. Термин ереже бойынша, басқа тілде де соған сәйкес терминмен 
аударылады. Сондықтан да ұқсастық, синонимдік ауыстыру, сипаттамалы аударма тек қана 

аудармаға арналған сәйкес терминдер тілде жоқ жағдайда жасалады. Дәл және анық семантикалық 

сипаттағы бір мағыналы терминдермен бірге көпмағыналы терминдер де болады. Бір сыңарлы 
терминдердің көпмағыналылығы оларды түсіну және аудару қиындығын тудырады, ал оған балама 

табу толығымен алғанда контекст жағдайына байланысты. 

Математика терминдерін жасауда – аударма тәсілінің рөлі зор. Бұл тәсіл кейде калькалау тәсілі 

деп те атайды. Калькаланудың аудармадан басты ерекшелігі – қабылдаушы тілде жаңа сөз пайда 
болып, ол сөздің мағанасы сол жаңа сөздің жаслуына негіз болған тілдегі сөздің мағанасымен сәйкес 

келеді. Қазақ тіліндегі терминдердің елеулі бөлігі калькаланудың түрлі тәсілдері арқылы жасалады. 

Калькалау – өзге тілдердің терминдерінің жасалу үлгісі мен мағынасын пайдалана отырып, ұлт 
тілінде термин жасау болып табылады . І.Кеңесбаев пен Т.Жанұзақов сөздігінде: «Бір тілдегі сөз бен 

сөз тіркестерін я сөз мағынасын ауыстыру, көшіру, мысалы: орын ауыстырымдылық заңы – орыс 

тілінің закон переместельности сөзінің калькасы» деп жазылған. 

Жалпы қай тәсілмен болмасын жаңа сөз, жаңа термин жасау оп-оңай шешімін табатын, әркімнің 
де қолынан келе беретін бұқаралық іс емес. Бұл арнайы біліктілікті, машықтануды, көп ізденісті 

қажет ететін, шығармашылықпен жүзеге асатын жұмыс. Калькалау да сондай. Термин 

шығармашылығында бұл тәсілді пайдалана отырып арнаулы сала атауларын жасағанда бұл мәселенің 
қырларына жете көңіл аудармай болмайды. Ғалым Г.Ц. Пюрбеев «Калькалау арқылы термин жасау 

өте күрделі мәселе. Аударманың сәтті шығуы үшін өзге тілдегі сөздің (сөз тіркесінің) семантикасын, 

морфологиялық құрылымы мен қолданылатын саласын жақсы білу керек» деп көрсетеді [4, 22]. 
Ал «Калькалаудың аудармадан басты ерекшелігі – қабылданушы тілде жаңа сөз пайда болып, ол 

сөздің мағынасы сол жаңа сөздің жасалуына негіз болған тілдегі сөздің мағынасымен сәйкес келеді», 

– дейді Ш.Құрманбайұлы [5, 142]. Аталған тәсілмен әсіресе туынды терминдер мен біріккен және 

тіркесті терминдер молынан жасалған. Мақсат – орыс тіліндегі мағыналық бөлшектерді 
(морфемаларды) қазақ тіліне айнытпай көшіру; сол арқылы түпкі терминнің мағынасын дәлме-дәл 

сақтау. Аударма дегеніміз сөзді емес, мағынаны аудару,сөз белгіленген мағынаны екінші тілде 

бейнелеу деп танылады. Ғылымда калькаларды тұлғалық (құрылымдық) калька, мағыналық калька 
деп екіге бөлу қалыптасқан.Егер терминдерді аудару кезінде оның мағынасын сақтаумен бірге 

тұлғасын да сақтау бірінші кезекке қойылса, мұндай аудармаларды тұлғалық калькадеп атайды. Ал 

аудару кезінде терминнің тұлғасын шарт етпей, оның мағынасын ғана сақтауды мақсат етсе, мұндай 
аудармаларды мағыналық калька деп атайды.  

Әйгілі тілші ғалым Л.Блумфилд кальканы шет тілінің сөзін аудару немесе шет ел тілінің сөзі 

арқылы берілген ұғымды өз тіліңнің сөзімен атай отырып, жаңа сөз жасау деген болатын. 

Кейбір тілдерде калька шет тілдері сөздерін игерудің бірден-бір тәсілі болып саналады. Біз де 
солай етейік деп өзге тілдерді үлгі ете берудің реті бола қоймас. Бірақ қажетіне қарай, термин 

шығармашылығында бұл тәсілді де жатсынбай пайдаланып, оны тіліміздің табиғатына сәйкестендіріп 
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жетілдіре білсек, терминжасам тәсілдеріміздің өрісі кеңейіп, өзге тілдердің сөздерін игеру 

мүмкіндігіміз арта түспек. Ал, араб ойшылдары ғылымға тек қана методологиялық нұсқаулар ғана 
емес, сондай-ақ көптеген терминдер енгізді: аль хебри, алгебра. Ғылыми құбылыстар әдетте көптеген 

латын және грек сөздерімен белгіленеді де, олар көп жағдайда терминдер ретінде қалыптасады. Ал 

араб оқымыстылары болса сол терминдерді ойлап тапты, ал кейін латын тіліне аударылды [6, 34]. 

Әрбір ғылымның тек өзіне ғана тән түсініктері мен терминдерден құралған тілі болатындығы белгілі. 
Грек тілінің көптеген сөздері латын сөздерімен қатар ғылыми терминдер түрінде қолданылады. Бірақ 

терминдердің өзін арабтар ойлап шығарған. 

Сoңғы ғылыми жaңaлықтaрмeн бaйлaнысты тeрминдeрдің қoсылуы өтe қaрқынды жүріп жaтыр. 
Жыл сaйын лeксикaмызғa жүздeгeн жaңaaтaулaр қoсылaды. Oлaрдың ішіндe өзгe тілдeрдeн, әсірeсe, 

aғылшын тілінeн eнгeн сөздeр көп. Дүниeжүзіндe бaсылып шығaтын салалық ғылымдар eңбeктeрінің 

80 пaйыздaн aстaмы aғылшын тіліндe жaзылaды. Демек, прогрестік ғылымдардың барлығы 
терминдері ағылшын тілінде жасалуда деген сөз. Сoңғы уaқыттaрдa тeрмин жaсaу мeн тeрмин түзу 

прoцeстeрі күрдeлeнe түскeні бeлгілі, сoнымeн қaтaр әртүрлі сaлaлaрдa тeрмин тудыру бeлсeнді 

құбылысқa aйнaлды. Тeрмин жaсaудың әртүрлі жoлдaры мeн aмaл-тәсілдeрі пaйда бoлды. Ғылыми 

ұғымдардың қазақ тілінде мағынасын терең ашып жеткізетін және өзі жатық, құлаққа жағымды, 
көпшілік жақсы қабылдайтын терминдерді әлі де көптеп қалыптастыру қажеттігі бүгін өмір 

талабынан туып отыр. 

Бүгінгі таңда – қазақ терминологиясының қайта қалыптасу кезеңінде бүкіл елдің назарына 
ұсынылатын сөздіктерде бірізділіктің болмауы саланың дамуына кедергі келтіріп, тиісінше іс 

жүргізуде келеңсіздіктер туғызуда. Терминология саласы бойынша еліміздің аумағында шығары-

латын барлық сөздіктерге сараптама жасап, терминдерді біріздендіру қажет. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 
Резюме  

Термины (лат. terminus – предел, край, граница в смысле) – это слова, которые дают четкое понятие 

научному направлению и конкретно отображают его смысл. Обычно наши слова имеют много значений. 

А чтобы выразить научную мысль, слова должны быть точными и понятными. Термины получаются на 

основе точного понятия и отображения одного смысла. Термин, который обозначает научное понятие, должен 

иметь глубокий смысл и быть понятным для простого языка.  

Математические термины по оброзаванию похожи с обычными словами. Они делятся на три вида: 

морфологические, синтаксические и лексико-семантические. В последнее время ученые добавляют еще и 

четвертый тип, который называется калька. Она означает дословный перевод слова. 
Ключевые слова: термин, морфологический способ, синтаксический способ, лексико-семантический 

способ, способ перевода, калька 
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METHODS OF EDUCATION OF MATHEMATICAL TERMS 
 

Summary 

The term (Latin of terminus – a limit, edge, border in sense) are words which give an accurate concept to the 

scientific direction and specifically displays its sense. Actually our words have many values. 

And to express a scientific thought, words have to be exact and clear. Terms turn out on the basis of an exact 

concept and display of one sense. Terms which designate a scientific concept it has to make deep meaning and to be 

clear for a simple language. 

Mathematical terms about education it is similar with usual words. They are divided into three look: morphological, 

syntactic and lexico-semantic. Recently scientists add also the fourth type which is called Kalka. It means literal 
translation of words. 

The famous scientist A.Baytursynov not only has found ways of formation of usual words, and has applied several 

examples in formation of terms. For example, such words as subordinate, the termination are formed by means of a 

morphological way of terms. The easiest way of formation of terms, this addition to a word root different suffixes. 

Keywords: term, morphological way, syntactic way, lexica-semantic way, way of translation, кalka 
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ИСТОЧНИКИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НАСЛЕДСТВА 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА НЕЗАВИСИМОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 

ГЕЙДАРА АЛИЕВА 

 
Аннотация 

Большой исторический период исторического Азербайджана крепко связан с феноменом Гейдара Алиева. 

Обеспечение библиографической информацией читателей можно претворить в жизнь, только обобщив 
созданную с помощью библиографической информацией широкую массу документов и всех созданных об 

общенациональном лидере произведений. Посвященные всемирно известному политическому деятелю, 

общенациональному лидеру Гейдару Алиеву совершенные библиографические источники, как источники 

серьёзной идеологии и информации развития общества, могут сыграть важную роль в изучении его 

созидательного наследства. Библиографический источник «Гейдар Алиев: Библиографический справочник» 

(2003 г.) среди посвященных общенациональному лидеру Гейдару Алиеву библиографических источников 

отличаются богатством информационного потенциала. Первый шаг в области библиографического наследства 

Гейдара Алиева, имеющего большую роль в развитии и укреплении государственности независимого 

Азербайджана, «Гейдар Алиев: библиографический справочник и издание на азербайджанском, русском, 

английском языках» обогащает его читательский потенциал и играет большую роль в обеспечении 

использователей библиографической информацией. Основная цель составления книги «Гейдар Алиев: 
библиографический справочник» – систематизация библиографическим способом его наследства и книг, 

написанных о нем для представления читателям.  

Ключевые слова: видный строитель, библиографическая информация, многоветвистый, наука, 

библиотековедение, библиографический указатель 
 
Гейдар Алиев обеспечил достойное место на политической арене мира, вошел в историю, как 

автор удачных региональных проектов, так и создатель экономических реформ. Гейдар Алиев 

завоевал вечность, как автор необратимых и неизменяющихся стратегий развития республики. В этом 

году будет отмечаться 90-летие общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара 

Алиева. Имея в виду незаменимые исторические услуги в пути всестороннего развития независимого 
Азербайджана, утверждения идеи национальной государственности и давший беспримерные дары 

для увеличения влияния в международном мире будет обеспечено достойное проведение в масштабе 

страны 90-летия общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева [1].  
Написание сотни произведений о Гейдаре Алиеве, создание известными интеллигентами ценных 

образцов искусства, воспевающих общенационального лидера, создание представителями науки и 

политики научно-исследовательских произведений о многогранной работе межнационального лидера 

не случайно. Обеспечение библиографической информацией читателей можно претворить в жизнь, 
только обобщив созданную с помощью библиографической информацией широкую массу 

документов и всех созданных об общенациональном лидере произведений. В изучении 

созидательного наследства Гейдара Алиева важную роль может играть посвящение всемирно 
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известному политическому деятелю общенациональному лидеру Гейдар Алиеву, совершенные 

библиографические источники, как источники серьёзной идеологии и информации общества [2]. 
Среди библиографических источников, посвященных общенациональному лидеру Гейдару Алиеву 

по потенциальному богатству информацией, специально отличается библиографический источник 

под названием «Гейдар Алиев: библиографический справочник» (2003).  

Основная цель составления книги «Гейдар Алиев: библиографический справочник» – 
систематизация библиографическим способом его наследства и книг, написанных о нем для 

представления читателям. Создание библиографического справочника о спасителе Независимого 

Азербайджанского государства, всемирно известной политике, большой личности, великом вожде 
Гейдаре Алиеве ответственное и почетное дело [3]. Сфера деятельности Гейдара Алиева настолько 

широка и богата, но, несмотря на трудности библиографизации авторы умело справились с работой.  

Основоположник национального библиотековедения, заслуженный деятель науки, профессор 
А.Халафов в своей книге «Гейдар Алиев и работа библиотеки в Азербайджане» пишет: 

«Произведения и богатое научно-практическое наследство Гейдара Алиева вошли в золотой фонд 

Азербайджанской книги. Одна из изданных книг, можно сказать первая – изданный на высоком 

полиграфическом уровне к 80-летию общенационального лидера Гейдар Алирзаоглы Алиева 
библиографический справочник».  

Посвященные  Государственному деятелю источники библиографической информации – важный 

способ в роли агитации и распространения его мировоззрения, многранной, общественно-
политической, идеологической деятельности развития общества и укрепления государственности, 

международно-политических и научных связей этой личности [4].  

По постановлению Научного Совета БГУ впервые издана серия библиографического справочника.  
«Видные народные деятели» первый шаг в библиографизации наследства Гейдар Алиева, 

имеющего беспримерные услуги в развитии и укреплении государственности Азербайджана. Это 

достойное библиографическое исследование было издано под руководством и редакцией ректора  

БГУ академика Абель Магеррамова и напечатано 434 страниц на азербайджанском языке, 446 
страниц на русском языке, 445 страниц английском языке. Авторы -оформители книги: Заслуженный 

деятель науки, заведующий кафедрой Библиотековедения БГУ, академик Академии Международной 

информатизации, доктор исторических наук профессор Абузер Халафов и старший преподаватель 
кафедры библиографоведения доктор философии по истории Солмаз Садыгова.  

На торжественной церемонии представления библиографического справочника 7 мая 2003 года в 

Бакинском Государственном Университете Министр образования отметил важность отправки в 

библиотеки зарубежных стран библиографического пособия, посвященного наследству Гейдар Алиева.  
В библиографическом справочнике материалы сгруппированы в чётырёх частях, восьми разделах 

и источники построены в хронологической последовательности.  

Первая часть «Личность Гейдар Алиева» делится на четыре раздела. 
Эти разделы следующие:  

1. Краткая летопись из жизни и деятельности президента Азербайджанской Республики Гейдар 

Алирзаоглы Алиева. 
2. Видные политики, деятели науки, и искусства мира о Гейдаре Алиеве.  

3. Видные политики, деятели науки, и искусства Азербайджана о Гейдаре Алиеве.  

4. Избранные из мыслей Гейдар Алиева. 

В первом подразделе «Краткая летопись жизни и деятельности президента Азербайджанской 
Республики Гейдар Алирзаоглы Алиева» в хронологической последовательности отражаются все 

исторические события жизни и деятельности великого вождя от 10 мая 1923 года до 12 марта 2003 

года, отмеченное последнее историческое событие интервью средством массовой информации в 
аэропорту 12 марта 2003 года после поездки в США [6, 117]. 

Второй подраздел библиографического справочника называется «Видные политики, деятели 

науки, и искусства мира о Гейдаре Алиеве». В этом разделе заняли место ценные высказывания 
знаменитых деятелей науки и политиков о великом вожде Гейдаре Алиеве. Раздел начинается 

высказыванием экс президента США Джордж Буша о Гейдаре Алиеве: «Вы ближайший друг 

Америки и наш, так и принимаем Вас» [5, 118]. В этом разделе наряду с экс президентом Америки 

заняли место мысли многих известных личностей. Здесь отразились ценные мысли о великом вожде 
таких известных политиков, как президент Жак Ширак, президент Италии Оскар Луиджи Скальфаро, 

император Японии его величество Акихито, президент Пакистанской Исламской Республики Фарух 
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Ахмед хан Легари, президент Индии Кечерил Нараяна, президент Румынии Эмиль Константинеску, 

президент Чехии Ватслав Хавел, президент Польши Александр Квасьневский, президент Болгарии 
Желю Желев, президент республики Венгрия Арпад Гёнц, президент Украины Леонид Кучма, 

президент Грузии Эдуард Шеварнадзе, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент 

Киргизии Аскер Акаев. Этот раздел заканчивается высказыванием католикоса Грузии патриархом 

Илия II о Гейдар Алиеве: «Азербайджанское государство под руководством господина Гейдара 
Алиева проводит правильную соответствующую желаниям народа национальную политику» [6, 196].  

Третий подраздел называется «Видные политики, деятели науки, и искусства Азербайджана о 

Гейдар Алиеве». В подразделе даны мысли известных личностей Азербайджана о Гейдар Алиеве. 
Раздел начинается высказыванием экс председателя Парламента М.Алескерова «История еще раз 

доказала правильность линии Гейдар Алиева, глубокий талант, открывающий все узлы» [5, 137]. В 

раздел наряду с этим вошли мысли таких известных личностей, как руководитель исполнительного 
аппарата президента Азербайджанской Республики Р.Мехтиева, государственного советника по 

национальным отношениям президента Азербайджанской Республики Х.Оруджова, министра 

образования профессора М.Марданова, писателя Эльчина, народной поэтессы М.Дильбази, 

народного поэта Б.Вагабзаде, народного поэта Н.Хазри, народного артиста Зейнаб Ханларовой, 
народного артиста Р.Кулиева и других [6, 142]. 

Последний подраздел первой части библиографического указателя называется «Избранные из 

мыслей Гейдар Алиева». В подразделе собраны и представлены читателям мудрые слова и мысли 
великого вождя. Подраздел начинается мыслю великого вождя «Независимость Азербайджана наше 

историческое достижение» [6, 143]. Последнее изречение раздела мудрая мысль, доказывающая, как 

важен для общенационального лидера народ и земли Родины: « Для меня важен всего мой народ, моя 
родина, моя Земля» [6, 152]. 

Вторая часть библиографического указателя называется «Изданные в форме книг произведения 

Гейдара Алиева». Эта часть делится на два подраздела: «Политика, направленная на процветание и 

развитие Азербайджана в советское время (1969-1990 г.) и «На пути Независимости (1991-2003 г.). 
Эти подразделы в свою очередь делятся на подразделы. В подразделе а) заняли место «Произведения 

Гейдар Алиева на азербайджанском языке». 

В подразделе под названием «На пути Независимости» (1991-2003 г.) в хронологической 
последовательности отразились библиографические описания изданных на азербайджанском, 

русском и иностранных языках книг, произведений и многотомников Гейдар Алиева.  

Во второй части второго подраздела нашла место литература на русском языке. Здесь отразились 

83 литературы. В этом подразделе, как и в других, отразилась литература, начиная с 1970 года, 
только закончился материалами 1983 года. Специальное внимание уделено описанию содержания 

отдельных томов и библиографических произведений, сначала десятитомника (Независимость 

вечна), потом четырехтомника (На пути Независимости). А это еще дальше увеличивает научный 
потенциал книги. Сгруппирование материала в хронологической последовательности и нумерация 

упрощает использование указателя. В подразделе хронологическая последовательность начинается с 

1970 года, заканчивается раздел 1985 годом. В этом подразделе 68 литератур. 
Как отметили, второй подраздел второй части библиографического указателя « Изданные в форме 

книг произведения Гейдара Алиева» называется «На пути Независимости» (1991-2003 г.). В этом 

разделе литература также сгруппирована по языкам.  

Многотомники и отдельные произведения на азербайджанском языке делятся на две группы. В 
подразделе «Многотомные произведения великого вождя Гейдар Алиева» первый многотомник здесь 

«Независимость вечна» (5 стр. 118). В подразделе «Отдельные произведения» даны выступления, 

речи, интервью великого вождя. Во второй части отразились всего три книги на русском языке. Здесь 
также уделено место произведениям на иностранных языках. В разделе также нашли отражение три 

книги на английском языке, одна – на арабском, одна – на тюркском языке.  

Рассматривая напечатанные в отдельности произведения, наше внимание привлекает 
произведение, связанное с морально-нравственным и патриотическим воспитанием «На пути Бога все 

едины» (1993 г.), «Вечно будет жить героизм азербайджанского народа» (1995 г.), «Речь президента 

Азербайджанской Республики Гейдар Алиева на первом форуме Независимой Азербайджанской 

Республики» (1996 г.), «Встреча президента Азербайджанской Республики с молодежью (1 февраля 
1997 г.), «Мы вернемся в свои очаги: материалы встречи президента Азербайджанской Республики 

Гейдар Алиева с представителями общества Ходжалы, Калбаджары, Шушы, Лачина, Агдама, 
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Физули, Джабраиля, Губадлы и Зенгилана» (1977 г.), «О геноциде азербайджанцев» (1998 г.), Религия 

– морально-нравственное богатство народа» (1999 г.)«Высокий долг и идея литературы» (1999 г.), 
«Каждый член Партии Ени Азербайджан должен быть боевым солдатом в претворении в жизнь 

политики Азербайджанского президента и государства» (1999 г.), «Азербайджан на перекрестке XXI 

века и третьего тысячелетия» (2001 г.), «За новый Независимый Азербайджан» (2001 г.), 

«Азербайджанство – основа единства» (2002 г.) и др.  
В результате расследования авторов-оформителей стало известно, что за 1969-2003 годы были 

изданы 209 книг Гейдар Алиева. Из них 118 книг на азербайджанском языке, 83 на русском языке, 

остальные на иностранных языках. Из 50 книг, изданных на азербайджанском языке в период 
Независимости, 16 составляют многотомники. В каждом из 8 разделов отразились интересные 

материалы, посвященные великому вождю Гейдар Алиеву.  

В первом разделе третьей части «Страницы из большого жизненного пути» библиографического 
справочника «Литература о Гейдар Алиеве» материалы сгруппированы по 4 языкам 

(азербайджанский, русский, английский, тюркский). В этом разделе в общем 65 книг, из них 51 на 

азербайджанском языке, 9 – на русском языке, 3 – на английском, 2 – на тюркском языке. 

Во втором разделе под названием «Гейдар Алиев – архитектор государственности» литература о 
Гейдар Алиеве сгруппирована на 5 языках. В этом разделе 80 книг на азербайджанском языке, 9 – на 

русском, 4 – на английском, 1 – на тюркском языке, 1 – фарсидском языке. В общем разделе 95 книг. 

Третий раздел третьей части библиографического указателя называется «Этап Гейдар Алиева в 
социально-политическом развитии Азербайджана». В этом разделе нашло отражение литература, где 

освещаются дела великого вождя в экономическом развитии Азербайджана. В этом разделе нашли 

место 27 книг.  
Гейдар Алиев оказал незаменимые услуги нефтяной стратегии. Напечатаны десятки книг, осве-

щающих его дела в этой области. Эта литература в библиографическом указателе собрана под наз-

ванием «Гейдар Алиев и нефтяная стратегия Азербайджанской Республики». Здесь собраны 35 книг, 

из них 21 на азербайджанском языке. Из остальных 14 книг 6 – на русском, 8 – на английском языке. 
Пятый раздел третей части указателя называется «Гейдар Алиев и нефтяная стратегия 

Азербайджана» и здесь 5 книг.  

В шестом разделе под названием «Гейдар Алиев и развитие науки, образование, культуры и 
искусства в Азербайджане» литература сгруппирована на двух языках. 25 из них на азербайджанском 

языке, 1 – на русском языке.  

Седьмой раздел под названием «Образ Гейдар Алиева в Азербайджанской литературе» состоит из 

22 книг на азербайджанском языке, всего одной книги на тюркском языке.  
Последний восьмой раздел третьей части библиографического указателя называется «Гейдар 

Алиев на литературной арене». Здесь собраны материалы о поездке великого вождя в заграничные 

страны. Из 65 отмеченной здесь литературы 45 на азербайджанском языке, 11 – на русском, 6 – на 
английском, 1 – на тюркском языке, 1 – на французском языке, а 1 – на грузинском языке. В 

подразделе «Гейдар Алиев и международный мир» отразилась литература под названием: 44 на 

азербайджанском языке, 11 – на русском, 6 – на английском, 1 – на тюркском языке, 1 – на 
французском языке, а 1 – на грузинском языке.  

Четвертая часть библиографического указателя состоит из вспомогательных указателей. 

Вспомогательные указатели под названием «Алфавитный указатель произведений Гейдар Алиева» и 

«Алфавитный указатель авторов» упрощают использование библиографического указателя, и 
помогает за короткое время определить нужную литературу. В общем, в указателе даны 

библиографические отражения 544 источников.  

Как отметили ученый библиографист профессор Зохраб Алиев и доцент Надир Исмаилов «Гейдар 
Алиев: библиографический указатель» относится к серии источников библиографической инфор-

мации универсального характера. Значит, книга наряду с библиографической информацией в себе 

объединяет научно-публицистические информации и это увеличивает информационный потенциал.  
Как отметил автор предисловия «Большой архитектор Азербайджанского возрождения» академик 

А.Магеррамов, этот библиографический справочник о глубокоуважаемом президенте резко 

отличается от других аналитических образцов. Библиографическим указателем о каком-то писателе, 

ученом, деятеле искусства пользуются только люди этой области. Этот справочник о Гейдар Алиеве 
справочник, которым может пользоваться каждый. Потому что жизненный путь и творчество 

многоуважаемого президента отражает все сферы, и он был осведомлен как литератор о литературе, 
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ученый – о науке, искусствовед – об искусстве и еще в роли развития искусства был личностью, 

идущей намного впереди, чем знатоки.  
Так что это произведение превратится в настольную книгу читателей, особенно молодежи и после 

этого много поколений воспользуются богатым наследством Гейдар Алиева.  

Таким образом, первый шаг в области библиографического наследства Гейдар Алиева, имеющего 

большую роль в развитии и укреплении государственности независимого Азербайджана, – «Гейдар 
Алиев: библиографический справочник» и издание на азербайджанском, русском и английском 

языках обогащает его читательский потенциал и играет большую роль в обеспечении 

использователей библиографической информацией. 
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ТӘУЕЛСІЗ ӘЗІРБАЙЖАН ЕЛІНІҢ ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ ЛИДЕРІ ГАЙДАР ӘЛИЕВТІҢ 

БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ АҚПАРАТ КӨЗДЕРІНІҢ МҰРАСЫ 
 

Түйіндеме 

Тарихи Әзiрбайжанның үлкен тарихи кезеңi Гейдар Әлиевтің феноменімен тығыз байланысты. 

Оқырмандарды библиографиялық ақпараттандыру жұмыстарын іске асыру үшін жалпыұлттық лидер туралы 

барлық шығармаларды жинақтап, библиография құжаттарын халыққа ұсыну керек. Саясаткер, ұлттық лидер 

Гайдар Әлиевке арналған библиографиялық көздер, Әлиевтің барлық шығармаларын танып, білуде үлкен рөл 

атқаруы мүмкін. Библиографиялық көздер «Гайдар Әлиев»: «Библиографиялық анықтама» (2003 ж.) ұлт лидері 

Гайдар Әлиевке арналған библиографиялық көздердің ең құндысы болып есептеледі. Бұл библиографиялық 

анықтама оқырмандарға орыс, ағылшын, әзірбайжан тілдеріне аударылып ұсынылған, ұлт лидері Гайдар Әлиев 

жайлы тың ақпараттар беруде алғашқы қадам болып есептелді. «Гайдар Әлиев: Библиографиялық анықтама» 
еңбегінің басты мақсаты – ақпараттардың библиографиялық жолмен жүйеленуі. Оның мұрасы және Әлиевке 

арналған шығармалар оқырмандар үшін жарыққа шығады. Тәуелсіз Әзірбайжан халқының құтқарушысы, ұлт 

лидері, әлемге әйгілі саясаткер, ірі тұлға Гайдар Әлиевке арнап библиографиялық ақпарат құру үлкен құрмет 

және мәретебе. Гайдар Әлиевтің қызмет саласы соншалықты кең және бай, библиографиялық талдау 

қиындықтарына қарамастан, авторлар бұл жұмыспен шебер айналысты. Жеке баспа жұмыстарын ескере 

отырып, моральдық және моральдық-патриоттық тәрбие беру мәселесіне назар аударылады. 

Түйін сөздер: көрнекті ұлт басы, библиографиялық ақпарат, жан-жақты, библиография ғылымы, 

библиографиялық нұсқау 

 
J.Azizova1 

1The teacher of the Azerbaijan State University of Culture and Art,  

Baku, Azerbaijan  

 

SOURCES OF BIBLIOGRAPHIC INFORMATION OF THE INHERITANCE OF THE NATIONAL 

LEADER OF INDEPENDENT AZERBAIJAN HEYDAR ALIYEV 
 

Summary 

The great historical period of historical Azerbaijan is closely connected with the phenomenon of Heydar Aliyev. The 

provision of bibliographic information to readers can be implemented only by generalizing the wide array of documents 

created with the help of bibliographic information and all the works created about the national leader. Dedicated world-fa-

mous politician, national leader Heydar Aliyev perfect bibliographic sources as sources of serious ideology and infor-

mation of the development of society can play an important role in studying his creative heritage. Bibliographic source 
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"Heydar Aliyev: Bibliographic reference book" (2003) among bibliographic sources dedicated to the national leader Hey-

dar Aliyev differ in the wealth of information potential. The first step in the field of the bibliographic heritage of Heydar 

Aliyev, which has a great role in the development and strengthening of the statehood of independent Azerbaijan, "Heydar 

Aliyev: a bibliographic reference book and publication in Azerbaijani, Russian, English enriches readership potential and 

plays an important role in providing bibliographic information to use. The main goal of the compiling a book "Heydar 

Aliyev: a bibliographic reference book" is the systematization by bibliographic method. His inheritance and books written 

about him for representation to readers. Creation of a bibliographic reference book on the savior of the Independent Azer-

baijan Republic, world-famous politician, great personality, great leader Heydar Aliyev is responsible and honorable issue. 

Keywords: prominent builder, bibliographic information, multi-branched, science of library science, bibliographic 
index 

МРНТИ 17.09.91 

 

A.Aliyeva1 

1Ganja State University,  

Ganja, Azerbaijan  

 

AZERBAIJAN IN THE WORKS OF FRENCH WRITERS AND TRAVELLERS 
 

Summary 

This article says about works written on Caucasia and Azerbaijan by french writers and travellers. Great french 

writer of the XIXth century Alexander Duma travelled Caucasia as well as Azerbaijan, visited Darbent, Baku, Nukha, 

Shamakhy cities and provided wide information on our country, people, customs and traditions, culture in “Caucasia” 

work. French writer Jules Verne in his work “Kladius Bobamak” describes a travel with train through Ganja, Naftulug, 

Polu, Alat, Kurdemir, Baku cities of Azerbaijan. Jules Verne, passing through Ganja (Yelizavetpol), having paid special 

attention to plane trees, architecture style regretted to stay a little time there. XXth century french geographer Barond de 

Bey in his work “nearby Tatarians. From Darbent to Yelizavetpol. Road recollection of Baron de Beyn” description of 
Azerbaijan took a special place. Though both Alexander Duma and Baron de Bey in travel works described 

azerbaijanians as tatarian, when leaving our country they provided information on Azerbaijan nature, culture, high 

human qualities, world vision of people from child to older and impressed.  

Keywords: the Caucasus, voyage, impression, literature, culture, customs and traditions, historical monuments 

 

Since the XVII century, French writers and travellers have travelled all over the world as well as the 
Caucasus and created interesting travel works while collecting information about the history, geography, 

culture, historical monuments and lifestyles of the population of the countries and the cities which they had 

visited. “Travels in Turkey and India” by Jean-Baptiste Tavernier, “Travel Diaries” by Jean Chardin, and “A 
Voyage in the East” by M. De Lamartine reflects the impressions of the travellers.  

In XIX-XX centuries, the famous French writer Alexandre Dumas, the French geographer Baron De 

Baye, the French writer and traveller Jules Verne, and Francois Drue visited the Caucasus, they had been to 

various cities of Azerbaijan, and described the country’s geographical environment, historical monuments, 
cultural values, customs and traditions in their works or travel notes. 

The great French writer Alexandre Dumas visited Azerbaijan in 1858-1859s and wrote his famous work 

“Le Caucase” – “the Caucasus” after this journey. Setting off from St. Petersburg, Alexandre Dumas visited 
Moscow, Nizhny Novgorod, Kazan, Saratov, and Astrakhan. Dumas’ visit to Azerbaijan started with the 

ancient Azerbaijani territory Derbent toward the south – Guba, Baku, Shamakhi and Nukha (Shaki), and then 

continued to Tbilisi, the territory of Georgia, which was the highly populated area with Azerbaijanis. It 
should be noted that the richest impressions of the Caucasus trip is directly connected with Azerbaijan. 

Dumas gives the detailed information on the topography, geography and the history of the Caucasus in 

the first part – “DE PROMÉTHÉE AU CHRIST“ (From Prometheus to Christ). The three highest summits of 

the Caucasus – Mount Elbrus, Kazbek and Shat Elbrus, as well as the legends adopted from the Bible to 
attract the readers are reflected in the first part. Admiring the beauty, the view and the greatness of the 

Caucasus Mountains Dumas said that it was difficult for him to figure out whether these gigantic figures 

were the mountain or the figure and noted that the Caucasus look like neither the Alps, nor the Pyrenees and 
called the Caucasus the history of the Gods and humanity [1, 5]. 

Dumas highlighted his astonishment and love about the Caspian Sea during his trip: “I made a new friend in 

the person of the Caspian Sea. We spent a month together with; I was always told about her hurricanes; but she 

reacted to all with a smile; only once she frowned as a pampered girl when I had been to Derbent, raised its 
waves in her big heart, covered her face with her bubbles as a veil, but the next day she seemed more beautiful, 
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more moderate, more quiet, more clean and shiny” [2, 211]. Dumas likened the Caspian Sea to a blue-sapphire 

without any ripples or waves” (Elle était d’un bleu-saphir, pas une ride ne courait à sa surface). 
The writer describes professionally the characters, the appearances, typical clothing, conversational style 

at those times from high society to the poor in a humorous way. The scenes, dialogue and subtle humor are 

astonishing while reading the work. Dumas talks about Khurshud Banu Natavan (It is noted after the 

information being delivered that she is Khurshud Banu Natavan, even if was not mentioned in the book), 
Hassan Khan Usmuyev and Mahmoud Aga with sympathy.  

Dumas spoke about Khurshud Banu Natavan and her mother who had dressed in national costumes as a 

daughter and a wife of Mehdigulu khan, the khan of Garabagh (Qarabağ), describing them in their twenties 
and forties accordingly, and mentioned that the young lady was charming in this national costume especially: 

“Les deux princesses tatares étaient, l’une la femme, l’autre la fille de Makthikouli-Khan, dernier khan de 

Karaback. La 129ere pouvait avoir quarante ans, la ville vingt. Toutes deux portaient le costume national. La 
fille était charmante sous ce costume, cependant plus riche que gracieux” [1, 255]. Mentioning this, the 

French writer writes about the five or six-year-old boy there, who cuddled up to his grandmother’s knee and 

put his small hand with instinct on the dagger hanging on his belt. I was surprised. It was not a toy dagger 

which French woman can allow her child to play with, the dagger hanging from the waist of the boy was a 
real sharp dagger. It was firstly considered a toy for Azerbaijani women, or there is no need to ask for a 

signed document while making a bargain with Azerbaijanis. A promise is a promise [2, 186].  

In the part called “La ville, les bazaars, la mosqué, l `eau et le feu” – “City, market, mosque, water and 
fire ” of “Le Caucase” –“The Caucasus”, firstly, Dumas praises the Armenians as an eating and drinking 

nation, then once he is getting familiar with them, he describes their arising ugliness pretty well. He 

condemns the Armenians as an ungrateful, impolite nation who does not appreciate the people once helped 
them and cannot be engaged in anything other than trade using cunning and fraud: “ İl risquaient leur tête à 

être reconnaissant envers un protecteur d`hier tombé en disgrace aujord`hui, ils ont été ingrats: enfin ne 

pouvait etre ambitieux, puisque toute carrière leur était fermée,excepté celle du commerce , ils se sont faits 

commerçants,avec toutes les ruses,et toute les petitesses de l`état” [1, 267]. 
Let’s overview some false facts mentioned in “the Cauacausus” of Alexandre Dumas. In the book, 

mentioning about Azerbaijanis as Shia Muslims, Dumas represents Shiism as a sworn enemy of the 

Christians. According to Dumas, this hostility is even to the extent that if a Christian dies of thirst, no one 
will pour a glass of water so that he could profane it. In fact, this is a bias toward Muslims, Shia, and an 

unfamiliar concept to our religion. To help those who are in trouble, are starving, are the poor or thirsty does 

not depend on the religion, language or nationality. Our Holy Book Qur’an (Koran) preaches respect for 

other religions. 
Let’s consider another issue. The battle for the sake of our religion in which Prophet Muhammad’s 

grandchildren Hassan and Hussein were killed and the mourning day of all Islamic world called Ashura was 

shown as an exaggerated day which keeps away people from their work by Dumas with Christian cold-
bloodedness. Apparently, Dumas had no information about his predecessor Victor Hugo’s poems, who had 

lived in the very same period, dedicated his works to the Prophet Muhammad based on the Qur’an (Koran), 

the most authoritative source of those poems.  
Thus, taken as a whole, Dumas also mentioned that his work “the Caucasus” can be considered as a 

compact encyclopedia for recognition of the five thousand years old Caucasus in Europe as well as in France.  

One of the french writers who mentioned about Azerbaijan in his works is Jules Verne, the founder of the 

adventure genre in the XIX century French literature. Jules Verne, who was born in the port city – Nantes, 
France, was thinking about adventures and journeys in future while observing the sea and ships [3, 420]. 

It is not a coincidence that the heroes of Jules Verne, are educated and enlightened people who are in 

search of innovations and deeply interested in everything. 
The well-known French writer Jules Verne is the author of the most read travel and adventure novels by 

children and grownups. His book “Claudius Bombarnac” is about Claudius Bombarnac, a journalist and resear-

cher’s impressions about our country who travels from Tbilisi to Beijing by train passing through Azerbaijan.  
Dedicating a number of pages on Azerbaijan in his work, Jules Verne mentioned about the railway 

stations, such as Naftulug, Poylu, Aghstafa, Dallar, Yelizavetpol (Ganja), Kurdamir, Alat where his hero 

stopped by [4, 5-38]. The traveller Stopping by the Ganja train station just for 10 minutes, before his arrival 

in Ganja, had mentioned about his special interest in this city, however, regretted not being able to see all 
places due to the shortness of his time: I couldn’t see anything out of mud-brick houses, plane trees and XIII 

century mosque of the city which located on the banks of Ganja river, one of the branches of the river Kur. 
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“Qu’ai-je vu de cette charmante ville de vingt mille habitants, bâtie à cent soixante-dix kilomètres de Tiflis, 

sur le Gandja-tchaï, un tributaire du Koura, et que j’avais spécialement « piochée », avant mon arrivée ?… 
Rien de ses maisons en briques cachées sous la verdure, rien de ses curieuses ruines, rien de sa superbe 

mosquée construite au commencement du XVIIIe siècle, ni de sa place du Maïdan [4, 24]. 

Jules Verne, who had never been to Caucasus did not write his work “Claudius Bombarnac” based on his 

own observations. Apparently, his hero studied thoroughly the history and geography of the countries he had 
visited and created the real scenery of Azerbaijan.  

Alexander Dumas’ step by step journey around our country highlights its culture, literature, customs and 

traditions, lifestyle of the people as well as the moments that either impressed him, or sometimes made him 
regretful in the newly discovered land; however Jules Verne’s hero is interested in the history and geography 

of our country.  

While reading the work, it appears that Jules Verne was interested in the history and geography as well as 
the architectural style of our country during his train travel through Azerbaijan. While passing through 

Ganja, he talks about the ancient buildings and mosques of the city. Jules Verne refers to the Shirvansahs’ 

Palace when he visited Baku: “The fine architecture of the palace was so fine that it reminded the art of 

carving” [1, 35]. 
Claudius Bombarnac explains his desire and interest in to go to Ateshgah (the temple of fire-worshippers) 

while visiting Baku as follows: “J’aurait voulu visiter le fameux sanctuaire d’Atech-Gâh; mais il est à vingt-

deuxverstes de la ville, et le temps m’eût manqué. Là brûle le feu éternel, entretenu depuis des centaines 
d’années par des prêtres parsis, venus de l’Inde, lesquels ne mangent jamais de nourriture animale.” 

Translation: I would like to go to Ateshgah located 22 miles away, but my time was limited. There is burning 

an eternal flame there, and the Indian-born worshippers who do not eat animal flesh protect this flame and 
don’t allow the flame to be extinguished for many years” [4, 24].  

Voyages to Azerbaijan continued in XIX-XX centuries as well. After the drilling of oil, Baku was 

especially in the interest of the West. People travelled from all over the world to Baku and everyone wanted 

to see the oil city Baku with their own eyes. Those people were scientists, businessmen and oil magnates. 
One of those scientists was Baron De Baye, the famous French ethnographer, geographer, and a member of 

the Geographical Society of Paris.  

Baron De Baye was interested in the history and geography of Russia populated with different 
nationalities and lived for a time-being in Russia with the purpose of journey. His desire to travel to the 

Caucasus emerged while living in Russia. He went to Georgia and lived for a period of five years in Tbilisi 

and recorded the film of his experiences.  

Generally, the 19th century was a complicated period for Azerbaijan, and at that time prominent writers 
grew up [5, 126]. 

Baron De Baye visited Baku, Azerbaijan in 1900-1901s and wrote “Chez les Tatars. De Derbent a 

Elisabethpol, Souvenir d’une mission par le Baron de Baye” (Among the Tatars. From Derbent to 
Yelizavetpol. Travel memories of Baron De Baye) travel book. De Baye had taken numerous photos while 

visiting Derbent, Baku, Guba, Yelizavetpol during his journey to Azerbaijan. Mainly, historical monuments 

of Azerbaijan, Palace of Shirvanshahs’, Maiden Tower as well as daily lifestyles of people, simple and hard-
working people had been captured in De Baye’s photos. 

Baron De Baye appreciates Azerbaijanis as resourceful, cheerful, realistic, well-educated and hard-

working people in his remarks and talks about our literature and songs as well as historical past with 

admiration [6, 115]. 
Baron De Baye returned to Paris after the completion of the Caucasus trip and printed out his travel 

impressions in a “Souvenir du mission de Baron De Baye” brochure. Note that, pictures taken during the 

journey are being kept in the Quai Branly Museum in Paris. 
Thus, those journey books played a great role in the recognition of the marvelous beauty of the Caucasus, 

and rich material and spiritual heritage of the peoples populated there in Europe. Azerbaijan known as a 

Muslim country as a part of the Caucasus has been of interest to Europeans since ancient times and opened 
the conversation on a wide range in the travel memories mentioned above [7]. Although both Alexandre 

Dumas, and Baron De Baye described Azerbaijanis as Tatars, they talked about the beauty of nature in 

Azerbaijan, its culture, patriotism of people ranging from seven to seventy and their high human qualities. 

They made incomparable contributions to the recognation of Azerbaijan located in the heart of Caucasus 
when they left our country for France. 
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ФРАНЦУЗ ЖАЗУШЫЛАРЫ МЕН САЯХАТШЫЛАРЫНЫҢ  

ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ӘЗІРБАЙЖАН 
 

 Түйіндеме 

Бұл мақала Кавказды сипаттайтын француз жазушылары мен саяхатшыларының шығармаларын зерттеуге 

арналған. XIX ғасырда ұлы француз жазушысы Александр Дюма Кавказды аралап шықты, әсіресе Әзірбайжан 

Дербенд, Баку, Шемаха қалаларына барып, біздің «Кавказ» жұмысындағы біздің халқымызға, елімізге, 

мәдениетімізге, дәстүрлеріне көп көңіл бөлді. Француз жазушысы Жюль Верн өзінің «Кладиуыс Бомбарнак» 

шығармасында Әзірбайжанның Гянджа, Нуфтлуг, Пойлу, Елет, Кюрдамир, Баку қалаларынан поезбен өтеді. 

Жюль Верн Гянджу қаласынан өтіп бара жатып оның архитектурасына тамасанады және бұл жерде ұзақ қала 

алмайтынына іштей өкінеді. ХХ ғасырда француз географы Барон де Бэй Дербендерден Елизаветполға дейінгі 

татарлардың жанында. Барон де Бэйдің саяхат жазулары Әзірбайжанның сипаттамасына ерекше көңіл бөлді. 

Александр Дюмас пен Барон де Бэй әзербайжандардың татарларын саяхат туралы әңгімелерге шақырғанына 

қарамастан, олар Әзірбайжанның табиғатымен қуантты және халықтың мәдениетін, көзқарасын және 

толеранттылығын жасынан ескіге дейін таң қалдырды. 
 Түйін сөздер: Кавказ, саяхат, мемуар, әдебиет, мәдениет, салт-дәстүр, тарихи ескерткіш 
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АЗЕРБАЙДЖАН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ФРАНЦУЗСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
 

Резюме  

Эта статья посвящена исследованию произведений французских писателей и путешественников, которые 

описывали Кавказ. В XIX веке великий французский писатель Александр Дюма посетил Кавказ, в частности 

Азербайджан, побывал в городах Дербенд, Баку, Шемаха и уделил большое внимание нашему народу, стране, 

культуре, традициям в своем произведении «Кавказ». Французский писатель Жюль Верн в своем произведении 

под названием «Кладиус Бомбарнак» проезжает на поезде через города Азербайджана Гянджа, Нафтулуг, 

Пойлу, Елет, Кюрдамир, Баку. Жюль Верн, проезжая через Гянджу, (Елизаветполь) восхищается 

архитектурным стилем, чинарами города и сожалеет о том, что не может здесь долго остаться. В XX веке 

французский географ Барон Де Бей в произведениях «Рядом с татарами из Дербенда до Елизаветполя. Путевые 

заметки Барона Де Бея» уделил особое внимание описанию Азербайджана. 

Несмотря на то, что и Александр Дюма и Барон де Бей называли азербайджанцев татарами в своих путевых 
рассказах, тем не менее они были в восторге от природы Азербайджана и очарованы культурой, 

мировоззрением, толерантностью населения от мала до велика. 

Ключевые слова: Кавказ, путешествие, мемуары, литература, культура, традиции и обычаи, исторические 
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АХМЕД КАМАЛ И ЖУРНАЛ «ФУЮЗАТ»: СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ 

 
Резюме 

В конце XIX начале XX века в Баку издавались такие периодические издания как, газеты «Каспий» (1881-

1919), «Баку» (1902-18), «Хаят» («Жизнь», 1905-06), «Иршад» («Путеводитель», 1905-08) и журнал «Фуюзат» 

(«Благо», 1906-07) и др. В 1906-1907 годах журналом "Фуюзат" руководил Алибек Гусейнзаде. В Баку вышло 

тридцать два номера этого печатного органа. С началом издания журнал «Фуюзат» начинает развиваться 

одноименная литературная школа, а принадлежавшие этой школе литературные деятели внесли огромные 

заслуги в развитие общественной мысли Азербайджана того времени. На страницах «Фуюзат» периодически 

печатался и сторонник этой литературной школы Ахмед Камал. Османский журналист Ахмет Камал в 1906-11 

годах жил в Баку и руководил школой «Нешри-маариф», также занимался журналистской деятельностью и 

сотрудничал с журналом «Фуюзат». В данной статье анализируются его критические взгляды и статьи 
критического толка, которые он издавал на страницах этого журнала. Ахмед Камал внес огромный вклад в 

развитие литературной критической мысли начала ХХ века в Азербайджане. 

Ключевые слова: Ахмед Камал, журнал «Фуюзат», журналист, критика, Азербайджан 

 

Одним из выступавших в альманахе «Фуюзат» («Фуюзат» – «Благо», литературный альманах, 

издававшийся в 1906-1907 годах в Баку) со статьями о литературоведении был османский тюрок 
Ахмед Камал. Об Ахмеде Камале, присоединившимся к «фуюзатистам» начиная с 17-го номера 

журнала от 16 мая 1907 года, напечатавшем стихотворение «Фелсефейи – перишан» («Философия 

сожаления» – прим. пер.) в этом номере под подписью «владелец и репортер газеты «Догру сёз» 
(«Правильное слово») Ахмед Камал», в 18-ом номере журнала была напечатана статья под названием 

«Наш новый коллега по перу». Из этой статьи, данной под подписью «От редакции» становится 

известно, что Ахмеда Камала из Турции в Баку пригласил Алибек Гусейнзаде, и после этого он будет 

сотрудничать в этом журнале. 
Из представления становится понятно, что «бывший по рождению стамбульцем, окончивший 

высшую школу «Дар-ус-Шафаг» («Двери восхода»)», некоторое время работавший в той школе 

преподавателем литературы Ахмед Камал отметился заслугами в тюркской литературе работой в 
газетах «Сабах» («Рассвет»), «Сервети-фюнун» («Богатство дисциплин») и «Ени эдебиййаты дже-

дидде» («Новый стиль литературы»), то есть за развитие литературы усердствовал плечом к плечу с 

турецкими поэтами Тофик Фикретом, Джанаб Шахабаддином, Исмаилом Сафа, Э.Надиром, Гусейн 
Суадом, Г.Сиратом, Сулейман Насибом [3, 275]. Из последующих предложений становится известно, 

что он 7-8 лет тому назад он «протестуя против фальшивости османской бюрократии вынужден был 

эмигрировать в чужеземные края», уехал в Египет и основал там газету «Догру сёз» («Правое слово»). 

В силу того, что ряд напечатанных им в 14-ом номере газеты «Догру сёз» статей вызвали 
недовольство правительства Египта, он вынужден был покинуть страну. Управление сообщает и о 

том, что «Для того, чтобы Ахмед Камал-бек закрыл годовую подписку подписчикам «Догру сёз» 

после 14 номеров, вместо оставшихся 10 номеров им будет отправлен «Фуюзат»»[2, 276]. 
В этом номере журнала была напечатана статья Ахмеда Камала под названием «Под крылом 

Симурга» [18, 276-280]. В этой имеющей несколько научно-политическое значение статье, как 

отмечал сам автор, написанной под влиянием статьи Алибека Гусейнзаде под заголовком «Гаф и 
Симург», напечатанной в газетах «Хаят» («Жизнь») и перепечатанной из неё в газете «Тюрок», в той 

или иной степени касались и литературных вопросов, и автор постарался внести ясность в 

критическую деятельность, которой собирался заниматься в журнале, следующими предложениями: 

«В «Фуюзате» открываем новый раздел под названием «Литературный экзамен», где будут 
продемонстрированы последние средства литературного анализа выражений, слов и словосочетаний, 

а также содержания, логики, научного уровня разного рода изданных произведений» [3, 277]. 

В общем виде упомянувший об обсуждении с Алибеком Гусейнзаде того, в какой форме и в каком 
направлении будет высказываться в журнале о своих взглядах на критику, автор, выбрав 

напечатанные в 17-ом номере свое стихотворение «Фелсейеи-перишан» («Философия сожаления») [1, 

261] и рассказ Гасана Сабри Айвазова «Эсарет гурбанлары: ебевейнлере джаваб» («Жертвы рабства: 

урок родителям») [3, 262-265] в качестве конкретного материала для анализа, поделился своими 
соображениями об этих произведениях. 

Из анализа стихотворения и рассказа становится ясно, что Ахмед Камал был сведущим в правилах 

художественной литературы владельцем пера. В авторе, давшем во время анализа в различные 
моменты в качестве примера шесть бейтов своего одиннадцатибейтного стихотворения «Фелсефейи-
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перишан», чувствуется склонность к красноречивым идеям и, в частности, сильное ощущение 

самовлюбленности. Так, последнее предложение об анализе стихотворения полностью подтверждает 
нашу мысль. Даём это предложение как есть: 

Hәp yazdığım bu şeylәri sәn ağladın bana, 

Kirpiklәrimdә ey qararan titrәyәn şәhab! 

Все что написано мною, ты проплакал мне 
О блеск, дрожавший на ресницах моих. 

«Не можем не выразить восторг изобразительными средствами в предложении «Все что написано 

мною, ты проплакал мне» этого двустишия» [4, 278]. 
Рассказывающий содержание рассказа Г.С. Айвазова автор, хотя и не говорит об идейно-

художественных особенностях, цель, которую преследовал автор рассказа, его не устроила. Давший в 

качестве примера слова девушки по имени Санеха своим родителями «Я не выйду за Нури-эфенди. Я 
люблю своего школьного учителя господина Рамзи. Если не отдадите меня ему, умру, убью себя» 

А.Камал утверждает, что произносящие подобные слова девушки не могут сформироваться не только 

в тюркских семьях, но даже в честных, чистых семьях Европы. Так что обвиняющий автора рассказа 

в надуманности события автор задает вопрос: «В какой среде автор воспитал Санеху? В какой 
исламской школе нашел такого преподавателя как Рамзи-эфенди, который вместо того, чтобы 

раскрыть наукой умы своих учеников, открывает их глаза и лица» [4, 279]. Напечатанная в 19-ом 

номере журнала под подписью «А.К.» статья Ахмеда Камала «Тахир Мусаев» [5, 298-299] посвящена 
стихотворениям напечатанным в газете «Иршад» («Путеводитель»), автором которых является 

шушинец Тахир Мусаев, печатавшийся в газетах «Хаят», «Иршад» и альманахе «Фуюзат». Сразу 

скажем, что в этой статье стихотворения И.Т. Мусаева превратились в мишень не анализа, а критики. 
Обратим внимание на несколько предложений: «В этом номере (подразумевается 94-ый номер 

газеты – В.А.) издано стихотворение Мусаева «Земанеден гилайе» («Жалоба на настоящее»), 

написанное как ответ на двустишие Джовдет бека:  

Mәktәbi-tәbim, tәbiәt mәktәbi-fәyyazıdır, 
Cümlә mafövqüt-tәbiyyat xülyadır bana,- 

Школа моего вдохновения, природа – школа всех благ, 

Все вышеуказанное всего лишь мираж для меня.  
Сожалеем, что не встретили и строчки, соответствующей изданию и критике» [5, 298]. 

Рассмотрим другое предложение: поскольку выражения «вера» и «различие» в строках 

Qalmayıb can qorxusundan qәlblәrdә itminam, 

Fәrqinә insanların azәrfәşan olmuş cahan,- 
Из-за страха за жизнь не оставались в душах веры, 

Воспламенился из-за различий между людьми мир, – придают нашему языку картавость, изъян, у 

нас не осталось сил дочитать стихотворение до конца» [5, 298-299]. 
В 19-ом номере журнала были даны две статьи Ахмеда Камала с названием «Предположение» с 

подписью «А.К.», которые можно считать статьями о литературоведении. Хотя в первом 

«Предположении» из двух предложений и не упоминается имя Саида Салмаси, подача замечаний под 
стихотворением С.Салмаси «Не настаивай» и первое предложение не оставляет никаких сомнений в 

том, что это предположение о стихотворении С.Салмаси. Это предложение таково:«Просим обратить 

внимание занимающихся литературой наших поэтов на красоту и тонкость стиля в этом 

стихотворении» [6, с. 302]. Призывающий поэтов обратить внимание на стихотворение молодого 
поэта – делающего первые шаги С.Салмаси– и брать с него пример, А.Камал во втором предложении 

пишет: «Они принесут большие заслуги в литературу если, вместо того, чтобы каждый день чернить 

страницы прессы своими надоедливыми и несодержательными писанинами, будут писать такие 
маленькие по размеру, но огромные по содержанию стихотворения [6, 302]. 

Второе предположение же касается восьмибейтовой газели с рефреном «Камал» бакинского поэта 

Гасиба Гудси, время от времени печатающего свои стихотворения в журнале «Фуюзат». Согласно 
А.Камалу, причина издания этого произведения в журнале заключается в «наличии достойных 

критики черт» у газели [6, с. 303]. Несмотря на наличие ряда лингвистических изъянов, А.Камала 

удовлетворили как содержание и идея, так и мастерство газели, и, показывая в качестве примера 

последнее двустишие газели, писал: 
Qudsiya, elmi bizә kәsb edib xәtmi-rәsul, 

Әhmәdә millәt olan eylәmәz inkari-kamal,- 
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О Гудси, науку нам принес последний пророк 

Ахмеда народ не будет отрицать наличие разума, – «это изысканное двустишие показывает 
насколько силен в поэзии автор» [6, 304]. 

Одной из напечатанных в журнале критических статей А.Камала является написанная в качестве 

ответа Тахиру Мусаеву статья «Краткая ответная статья» [7, 326-334]. 

В данной статье резкого обвинительного духа, где имелись некоторые неэтические выражения, 
обращает на себя внимание ряд признаков. Во-первых, Ахмед Камал довольно самодовольный и 

кичливый человек. Рассмотрим первое предложение: «В прошлый раз наш глаз зацепился за ответ на 

нашу критику произведения некоего Тахира Мусаева» [7, 326]. После этого написанного с иронией 
предложения, начинается критика Т.Мусаева и самовосхваление автора. Посмотрите в чем его 

обвиняет автор, обвиняющий Ибрагима Мусаева в бесталанности, не сведущести о литературе и 

печати, хвалящий себя словами «нет ни одного горизонта любезности исламской прессы, где бы имя 
Ахмед Камала было бы неизвестно» и связывающий приглашение себя из Турции в Баку со своим 

высоким, может даже незаменимым статусом, не стесняющийся использовать унижающие Т.Мусаева 

предложения, называющий его безграмотным.  

Он, приводя в пример фразу Т.Мусаева «Эфенди, а у нас, кавказских поэтов, целью является 
сказанием понятным языком национальных стихотворений сподвигнуть родину нашу на путь 

развития и возрождения», пишет: «Странно! Кто тебе сказал, что ты кавказский поэт?... Ты настолько 

низкими в сознании и воспитании видишь кавказцев, являющихся сынами отчизны твоей, думаешь 
что они даже нуждаются в отходах твоих уст, которые ты называешь, боже упаси, стихо-

творением…... Из используемого тобой выражения «национальный» я не смог вывести никакого 

смысла. Какой ты нации? Если ты «тюрок», то написанное тобой ни по смыслу, ни по выражению 
тюркским языком не является» [7, 327]. А.Камал после, демонстрируя свою образованность, 

«преподает урок» И.Мусаеву, и еще немного воодушевившись пишет: «Однако, Мусаев! Есть ли в 

тебе знание и понимание, чтобы осознать это сказанное мной? Нет, нет» [7, 329]. 

Из статьи понимается, что Т.Мусаев выказал в своей статье в «Иршад» свое неодобрение к 
произведениям А.Камала «Фелсефеи-перишан» и «Одна ночь в Атеде». На эту претензию ответ 

А.Камала был следующим, в свойственной ему манере: «Значит, видишь в себе силу, достаточную 

для того, чтобы они тебе не нравились. Для того, чтобы высказывать подобные претензии, для начала 
ты должен был бы высказав хоть на одну строчку подражание, продемонстрировать ту силу. Но не 

утруждайся! Это уже для тебя недосягаемо! Оставь «Фелсефеи-перишан», «Одну ночь в Атеде»! Им 

ты даже после сорока лет не сможешь сделать подражание» [7, 332]. 

А затем ломаешь голову, какими словами называть самодовольство А.Камала, не соблюдая 
границ, словами «на мое стихотворение подражание написать тебе духу не хватит, или напиши 

подражание на «Китаби-хаят» («Книгу жизни») М.Хади» дающего совет Т.Мусаеву, даже 

признающего себя более значимым, чем М.Хади. 
Порожденное духом статьи второе свойство заключается в том, что А.Камалу не нравится 

азербайджанский тюркский язык и эта черта стала причиной недовольства Т.Мусаева и он написал: 

«Значит, эфенди, такая быстрая критическая реакция на наши стихи подразумевает цель накормить 
нас османской ложкой арабским супом. А у нас нет аппетита к этому супу. Нам нужны 

стихотворения на родном языке».Этот справедливый упрек не понравился А.Камалю и ответ был дан 

следующими неэтичными предложениями: «Мы Мусаева никогда не приглашали и не пригласим 

поесть арабского супа османской ложкой. Так как мы из тех, кто отлично знает, что ест Мусаев из 
восточного половника» [7, 332]. 

Не видя необходимости затягивать вопрос, ограничимся подачей последнего предложения этой 

статьи, на наш взгляд, направленной на азербайджанский тюркский язык: «Потому что, этот язык, 
называемый вами, родным, не имел отношения с философией и другими науками, которые на 

протяжении веков были на пути развития, и по этой причине он остался в стороне от развития на 

этом пути» [7, 334]. 
На страницах журнала были напечатаны также в определенной степени отражающие в себе 

вопросы литературоведения статьи Ахмеда Камала «Бир савхеи-хаят ве йа Исмаил Сафа»(«Лицо 

одной жизни или же Исмаил Сафа») [8, 338-340], «Исбати-интибах»(«Доказательство возрождения») 

[8, 361-368; 10, 502-509].  
Первая статья в некотором смысле является мемуарного характера статьей и в ней А.Камал, можно 

сказать, опираясь на воспоминания, делится сведениями об Исмаиле Сафа. Хотя доносящий до 
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сведения читателей свое сотрудничество с Исмаилом Сафа в газетах «Иршад» («Правильный путь») и 

«Маариф» («Просвещение») автор не ведет очень глубокого анализа, называет его «одним из первых 
летописцев литературы последних лет». Дающий поверхностные, в несколько предложений сведения о 

биографии, не делящийся серьезными, значимыми сведениями о творческом мире Исмаила Сафа, автор 

связывает это с тем, что в настоящее время произведений И.Сафа на руках у него нет, и он, обобщая 

свои мысли, опирается на запомнившееся. А.Камал свою статью завершает следующими предло-
жениями, не столь важными для литературоведения: «Покойный писал, читал и говорил на тюркском, 

арабском, персидском, французском. Из приходящих на память: «Магдуреи-севда» («Заложник 

любви»), «Мулахизати-адабийя» («Литературные думы»), «Сунухат» («Воспоминания») [8, 340]. 
Статья «Исбати иштибах» («Доказательство ошибки») [9, 361-368] хотя носила в большей 

степени общественно-политический характер, в ней не анализировались литературные произведения 

и явления, было дано несколько предложений о критике, из которых приведем некоторые наиболее 
подходящие: «Человек для того, чтобы понять сущность произведения, явления, вынужден его 

анализировать. При анализе произведения, явления он углубляется в суть» [9, 361]. Если даже 

закрыть глаза на сложность понимания А.Камала, не сторонящегося даже оскорблять Тахира 

Мусаева в последующих статьях, обвиняющего его в написании на трудном, непонятном языке, 
затрудняешься даже признать достоверными выводы, к которым он пришел, не анализируя какое-

либо произведение. Мишенью последней статьи А.Камала, вышедшей в «Фуюзат», снова стал Тахир 

Мусаев. Донесший до читателей своё отсутствие некоторое время в Баку и поездку в Европу, 
принижающий мусульманскую прессу словами «Разница между исламской прессой и зарубежной 

прессой превосходит разницу между железными дорогами и анатолийскими воловьими упряжками, 

или же иранскими и арабскими караванами! Цели нет! Языка нет! Понимающих слова нет вовсе! Все 
вложенное не что иное, как запоздалое сожаление». Этот самодовольный человек с занесенным 

мечом набрасывается на произведение Тахира Мусаева в 6-ом номере альманаха «Хагаиг» 

(«Истины») в Баку. На этом называющий это произведение «длинное пустословие» [10, 503] А.Камал 

не успокаивается, снова приступает длинным-предлинным «наставлениям» с оскорбительными 
выражениями. Приведя в пример образец стихотворения из учителя Наджи, заявивший о том, что 

Ибрагим Мусаев это стихотворение не поймет, А.Камал, именуя его дитя «Истины», издевается над 

ним, не стесняясь даже опорочить иранскую литературу, называет эту литературу «испорченной 
любовью и вином». 

Как Азербайджанская журналистика, так и публицистическая деятельность других тюркских 

народов постсоветского пространства, после советской власти в корне изменила и тематику, и 

политическое направление своей деятельности [11, 246].  
Заключение. Рассмотрев статьи А.Камала о литературоведении, можно прийти к выводу о том, 

что хотя он, поговорив о М.Хади, С.Салмаси и Г.Гудси, заявил об одобрении их произведений, в 

целом не одобрял азербайджанскую литературу и язык, им были наложены ограничения на издание в 
журнале такого мыслителя, как М.Хади, а также других азербайджанских поэтов и писателей после 

его приглашения в «Фуюзат», вместо этого уделялось широкое место для пропаганды не столь 

совершенных в мастерстве османских поэтов и их произведений. 
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АХМЕД КАМАЛ ЖӘНЕ «ФУЮЗАТ» ЖУРНАЛЫ: МАҚАЛАЛАР МЕН РЕЦЕНЗИЯЛАР 
 

Түйіндеме 

ХІХ ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында Бакуда «Каспий» газеті (1881-1919), «Баку» (1902-18), 

«Хаят» («Өмір», 1905-06), «Иршад» «Путеводитель», 1905-08) және журнал «Фуюзат» («Благо», 1906-07), т.б. 

сынды басылымдар жарық көрді. 1906-1907 жылдары «Фьюзэт» журналына Алибек Гусейнзада басшылық етті.  

Бакуде бұл басылымның отыз екі нөмірі басылып шықты. «Фуюзатт» журналының басылуымен бір әдебиет 

мектебінің дамуы басталып, бұл мектептің әдеби өкілдері сол кездегі Әзірбайжанның қоғамдық пікірлерінің 

дамуына үлкен үлес қосты. Османдық журналист Ахмет Камал 1906-11 жылдары Баку қаласында тұрып, 

«Нешри-маариф» мектебін басқарды, сондай-ақ журналистік жұмыс және «Фуюзат» журналымен айналысты. 

Бұл мақалада осы журналда жарияланған оның сын көзқарастары мен сыни толғаулары сарапталады. Ахмед 
Камал ХХ ғасырдың басында Әзірбайжанда басталатын әдеби сынның дамуына үлкен үлес қосқан. 

Түйін сөздер: Ахмед Камал, журнал «Фуюзат», журналист, сын, Әзірбайжан 
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AHMED KAMAL AND THE JOURNAL «FUYUZAT»: ARTICLES AND REVIEWS 
 

Summary 

In the late 19th and early 20th centuries, periodicals such as the newspapers Kaspiy (1881-1919), Baku (1902-18), 

Hayat (Life, 1905-06), Irshad ( "Guidebook", 1905-08) and the magazine "Fuyuzat" (1906-07), etc. In 1906-1907 the 

journal “Fuyuzat” was directed by Alibek Huseynzade. In Baku, thirty-two issues of this printed organ were published. 

With the beginning of the publication, the magazine Fuyuzat begins to develop the literary school of the same name, 

and the literary figures belonging to this school made enormous contributions to the development of Azerbaijan's public 

thought of that time. On the pages of "Fuyuzat" periodically published and a supporter of this literary school Ahmed 

Kamal. Ottoman journalist Ahmet Kamal lived in Baku in 1906-11 and headed the school "Neshri-maarif", also 

engaged in journalistic activities and collaborated with the magazine "Fuyuzat". This article analyzes his critical views 

and critical articles, which he published in the pages of this journal. Ahmed Kamal made a huge contribution to the 

development of literary critical thought of the early twentieth century in Azerbaijan. 
Keywords: Ahmed Kamal, "Fuyuzat" magazine, journalist, critic, Azerbaijan 
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CONTENT AND MOTIVES OF NADIM'S LITERARY HERITAGE 
 

Summary 

Nadim Nakhchivani is known as a lyrical and satiric poet. Critics, controversial to society of some nefarious 

religious figures, occupy an important role in Nadim`s creative activity. Along with maintaining of national character as 

a tendency of development of XIX century literary language, he worked hard on rich lexical genres of classical poetry, 

national morphology and versatile syntax. By the way, Nadim as his Nakhchivan predecessors and contemporaries was 

a religious man and dedicated most of his poems to religious themes. 

Content and motives of Nadim`s literary heritage consist of Almighty Allah, Prophets, Holy Koran, favorites of 
Allah – Hazrat Mahammad`s(s.a.a.) undefiled Ahl-Beyt, people following the way of Allah, living on “Siratul-

mustagim”, Devil and those who follow him, his servants, charlatans, executioners, scoundrels, carnivores chosen  

ruthlessness. 

Keywords: content, motive, form, elegy, novkha, divan, hazrat 

 

A powerful writer Hussein Nadim lived in the late XIX and early XX centuries, was God`s poet who 
remained faithful to Almighty God, loved Holy Koran, Prophet Mahammad (s.a.s) and the Ahl al-Bayt with 

all his being. The main essence and content of his creativity is endless and divine love. According to Islam 

idea, a poet should glorify God created human being.  
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In elegies of the poet was reflected all of these with deeper meanings and logic. According to the hadith 

sheriff – “Prayer is my weapon” by Prophet Mohammad (s.a.s), in some of his works the poet prays to 
Almighty Creator. At the same time these prayers comprises his mental outlook, dreams, love, feelings and 

sense as the basis of his literary heritage and creativity. While praying, the poet undoubtedly does not think 

of only himself, as well as prays for his nation. He asks for forgiveness for all people and at the same time 

expressing that the people are fed up with troubles he prays to Almighty God for saving them from this 
oppression: 

Yox bircә kәs xilas edә bu nardәn bizi,  

İmdad edәn yoxdı bu biçarә millәtә.  
İslamdәn kәnar elәsün bu bәlalәri,  

Olsun müin zәmanәdә dilparә millәtә...  

... Mәn Nadimәm, zәmanәdә millәt cünuniyәm,  
Ağlar gözüm hәmişә bu biçarә millәtә! [1, p. 12]. 

 

There is nobody to save us from fire (hell), 

Nobody helps this miserable nation 
Let Islam avoid these evils, 

And support the scattered nation... 

I’m Nadim, I’m crazy of the nation in our times, 
I’m always weeping for this helpless nation! [1, p. 12]. 

It is known that starting in 1922, Council government officials began to destroy mosques, temples, 

shrines, khanates, madrasas, religious educational institutions, even ancient monuments, caravanserais, 
mansions belonging to shahs and khans, libraries, reading halls, pharmacies, in a word, religious and national 

monuments and wealth of the Azerbaijani people and to build pig farms, pagan homes, at the same time to 

burn our holy books and collections by our classics. Hussein Nadim in some of his poems describes the 

events that are terrible as Karbala tragedy. He explains that Bolsheviks are devil`s obsession and local 
traitors help them. The poet demonstrates in such a way that a patriot, intelligent man will immediately 

understand it, and that idiots, truncheons will never understand these factors.This shows that he is not 

indifferent to the injustices to people, at the same time shows his high professionalism. 
The poet complains to Almighty God that tears has turned to blood ocean, his homeland has become 

strange land as a result of occupation by foreigners, religious people has been oppressed, and says he's tired 

of all this. He asks God to protect the Holy Koran. 

He knew the Holy Koran very well. In the 9th verse of “al-Hijr” of Holy Koran is said – “We have 
revealed the Koran and will protect it till the Day of Resurrection” by God. However, he used such a way 

and declared not only the people of the that time but also future generations that the Bolsheviks and their 

slaves acted unfairly against the Islamic religion, the Holy Koran and God`s commands and Prophetic 
Mission of Prophet Muhammad were in danger. Nevertheless, the poet wishes Hazrat Ali (ra) quartered Amir 

who was a giant of the Jews and occupied the seven fortresses of the city of Khaybar, and the twelfth Imam – 

Mehdi Sahib At-Zaman, who will appear before the Day of Judgment to put end the injustice and oppression. 
By reviewing the Divan by the poet, it is possible to see that the poetic content, motifs and essence of the 

poet's literary heritage are the history, nationality, religion and national values, sufferings of the people, the 

cruelty of the enemy, as well as the disasters, tragedies and miseries caused by the evil creatures. 

“It is known that literary works are artistic expression of life events. As the events change, the subject of 
literature also changes. In the result of development of history, new topics related with the struggle for the 

sake of the people, patriotism etc. become the main and actual subject for the literature.New contents do not 

conform to the old forms. New content requires a new and relevant form. Controversy of the new content to 
old form, contradiction between content and form, the expression of new content, new forms, and the 

emergence of new literary forms, in turn, are the development of literature. The key factor in the creation of 

this contradiction is undoubtedly content. The content is relatively variable compared to the form, and the 
form is relatively stable” [2, p. 43]. 

Hussein Nadim Nakhchivani started his creative career at young ages – 15 years old. From that time he 

often went to Ordubad far from the village of Nehrem, was participated in assembly of “Anjumani-shuara” 

and recited his works. The head of this literary council was Fagir Ordubadi. Fagir Ordubadi was one of the 
prominent poets in his time and corresponded with S.A. Shirvani who was amazed by the power of his pen. 

In some of his lyric letters were written about young Hussein Nadim and praised. Fagir noted in these letters 
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Nadim criticizes the negative aspects and hypocritical people and exposes lying and truckler persons in his 

poems. S.A. Shirvani liked him and appreciated Huseyn Nadim's creative activity. Hussein Nadim 
Nakhchivani is known as lyrical and satirical poet in the research by Rasim Naghiyev [3, p. 3]. 

In the article is also emphasized Nadim`s friendship with Jalil Mammadguluzade and Mammad Said 

Ordubadi. It shows that these powerful writers favored Hussein Nadim’s creativity and therefore they made 

friends with him. 
Nadim Nakhchivani was known as lyrical and satirical poet. Criticism of some hypocrites and social 

groups contrary to the people has a special place in Hussein Nadim’s creativity. Along with maintaining of 

national character as a tendency of development of XIX century literary language, he worked hard on rich 
lexical genres of classical poetry, national morphology and versatile syntax and made special efforts to 

multiply language features for speech in folk poetry genres. By the way it should be noted that Nadim was a 

religious poet as his contemporaries and predecessors, and wrote most of his poems in religious themes. 
However as his predecessors Gudsi and Fagir, he did not compromise the hypocritical clerics who used 

Islamic laws to benefit and sharply criticized them in his satirical works. 

There are 2 satires written against such clergyman among the poet’s literary heritage. Clergy exploiting 

the people’s wealth are criticized in these satires. 
Hussein Nadim Nakhchivani has also some critical-realistic poems. In these poems he criticized 

charlatans cheating the people on pricing, measure and weight: 

 
Ruzi-hәşr olunca Şimri-bihәyayә lә`nәt olsun! 

Hәr qәrinә, hәr zәmanda әşqiyayә lә`nәt olsun! [1, p. 20]. 

 
As the day of judgement happens, let impudent Shimr damn! 

Damn the impudent in all times and ages! [1, p. 20]. 

 

In Surah al-Mutaffifin of Holy Koran is said: “Vәylun-lil-mutәfәffifin-Әllәzinә-iz-әktәlu-әlәnnasi-
yәstәfun-Vә-izә-kәluhum-әvvәzәnuhum-yuxsirun”. Woe to those that deal in fraud. Those who, when they 

have to receive by measure from men, exact full measure. But when they have to give by measure or weight 

to men, give less than due. 
Hussein Nadim, a powerful devout person, cannot accept the hypocritical people who oppose Islamic 

laws and for this reason poems in this theme are reflected in his creativity. Although the poet was a great 

poet of the Ahl al-Bayt, he as prominent writers and poets J.Mammadguluzade and M.A. Sabir addressed 

some of his poems to bilkers who bleed people white, take people`s wealth anddo not fear the Hereafter. In 
turn, they complained about the poet who excoriated their dirty souls. Therefore, the governor of Iravan city 

arrested the poet. After a while, the poet was released from prison and took a decision to travel for removing 

thoughts. He traveled to Derbend, Khazakh, Ganja and visited Imam Rza Mausoleum in Mashad city, graves 
of Movlana Fuzuli and Imam Hussein, Abulfazl Abbas and other martyrs in Baghdad and Karbala.  

Generally, the time of Hussein Nadim was trial period for Azerbaijani literature, and these masters passed 

this period successfully. Hussein Nadim Nakhchivani was one of those who received excellent marks on the 
“history exam”. He did his best in the development of literature reflecting the history of people with artistic 

forms and expressed the history of Islam highlighting the spirituality of the Azerbaijani people, at the same 

time the painful ways of the people, economic and social difficulties in his literary heritage by various 

genres, themes and rhythms. 
Undoubtedly, if the majority of his works were not missing during a period called "Repression" in 1937-

1938, the poet`s literary heritage would be richer than now. 

But it does not matter. A rose attracts everyone, not with its less or greater number, but with its 
intoxicating fragrance and beauty in a good sense. One poem by the poet is enough to make his power 

known to everyone. Hussein Nadim was a very powerful master and as mentioned above it manifests itself 

by beautiful fragrance in his works. 
In his poems Huseyn Nadim depicts the creative and artistic reflection of life events in accordance with 

classical traditions, does not invent anything. The content of his works is on this idea. There is no 

imagination in his creativity, everything is real and true. His works are all of life events, images are alive, 

scenes are natural and believable, and everything is based on facts and arguments. In a word poet's literary 
heritage is a historical work that the reader can find most of what he wants. 

It should be noted that, as mentioned above Hussein Nadim benefited from his predecessors. Thus, this 

https://azerdict.com/english/clergyman
https://azerdict.com/english/clergyman
https://azerdict.com/az/english/excoriate
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factor manifests itself in his some works. [4. р. 155]. 

Nadim was amazed Fuzuli`s creativity. During the visit to Karbala the ghazal written by him in front of 
Fuzuli’s tomb is an obvious example for it:  

Füzuli, dur әyağә, qәmә giriftarәm, ağlaram, 

Dәstgirәm sәnüntәk ruzgardә, xarәm, ağlaram. 

 
Qәbrün üstә baş әydim, qüssәdәn qanla dolub könlüm, 

Solub gülistandә güllәrim, sәntәk zarәm, ağlaram. 

 
Cismi- pakun xak olubdur türbәti-Kәrbübәladә, 

Lal oldı dilim, yox bir sözüm, әzadarәm, ağlaram. 

 
Eşq eylәyübdi dәrbәdәr bimunisü yar Nadimi, 

Kәhrәba kimi soldı gül yüzüm, biyarәm, ağlaram [1, p. 12-13]. 

 

Fuzuli, stand up, I’m sad, I’m weeping, 
I’m a prisoner like you, I’ve disgraced myself, I’m weeping. 

 

I bowed my head to your grave; my heart is bleeding with grief 
My flowers have faded in the flower-garden, I’m a moan like you, I’m weeping 

 

Your clean body has turned into the sail in the tomb of Karbala, 
I became dumb, the words fail me, I’m sad, I’m weeping. 

 

Love has made friendless Nadim wander 

My flower like face faded and became yellow as an amber, I’m friendless, I’m weeping  
(literal translation) 

Hussein Nadim was also influenced by Khan gizi Natavan, Abulhasan Raji, and M.A. Sabir. 

Result. Content and motives of Nadim`s literary heritage, as a poet chanting fairness, were devoted 
Almighty Allah, his Prophet, Holy Koran, favorites of Allah – Hazrat Mahammad`s (s.a.a.) undefiled Ahl-

Beyt, people following the way of Allah, living on “Siratul-mustagim”, Devil and those who follow him, his 

servants, charlatans, executioners, killers, scoundrels, carnivores chosen ruthlessness as a profession. 
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C.Ахмедова1 

1Әзірбайжан Ұлттық Ғылым Академиясы М.Физули ат. Қолжазбалар институты, 

Баку, Әзірбайжан 

 

НАДИМ ӘДЕБИ МҰРАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН МОТИВЫ 
 

Түйіндеме 

Надим Нахчичевани лирикалық және сатиралық ақын ретінде танымал. Надим шығармашылығында оның 

қоғамның кейбір діни жалған әрекеттеріне қарсы сыншылығы маңызды рөл атқарады. Н.Надим ұлттық мінезді 

ХІХ ғасыр әдеби тілінің даму тенденциясы ретінде қарай отырып, классикалық поэзия жанрының бай лекика-

сымен, ұлттық морфологиясымен және икемді синтаксисімен тынбай еңбек еткен. Сондай-ақ, Надим де өзіне 

дейінгі және замандас Нахичевандық өкілдер сияқты діни адам болып, өлеңдерін діни тақырыптарға арнады.  

Надим әдеби мұрасының мазмұны мен мотивы әділеттілікті жырлайтын ақын ретінде Алланың 

Құдіреттілігін, оның елшісін, қасиетті Құранды, мінсіз Ахлибейт Хазрат Мұхамедті (с.а.а.), Алланың 
жолындағы «Сиратюль-мустагим» бойынша өмір сүретін адамдарды мадақтап, Шайтанды және оның соңынан 

ерушілерді, оның құлдарын, екіжүзді, жандары шынжырмен бұғатталған алдамшыларды, жыртқыш тіршілікті, 
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өзін аямайтын жолды таңдағандарды суреттейді.  

Түйін сөздер: мазмұн, уәж, пішін, марсия, новха, диван, хазрет 

 

 
 

 

 
 

 

C.Ахмедова1 
1Институт рукописей им. М.Физули НАНА,  

Баку, Азербайджан 
 

СОДЕРЖАНИЕ И МОТИВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАДИМА 

 
Резюме 

Надим Нахчичевани знаменит как лирический и сатирический поэт. Критика, противоречащая обществен-

ности некоторых нечестивых религиозных деятелей, занимает важную роль в деятельности Надима. Н.Надим 

наряду с поддержанием национального характера, как тенденции развития литературного языка XIX века, 

усердно работал над богатой лексикой жанров классической поэзии, национальной морфологией и гибким 

синтаксисом. Кстати, Надим тоже, как свои Нахичеванские предшественники и современники, был рели-

гиозным человеком и свои стихи посвящал религиозным темам. 

Содержание и мотивы литературного наследия Надима, как поэта, воспевающего справедливость, состоят из 
восхвалений Всемогущего Аллаха, его посланника, священного Корана, любимцев Аллаха – непорочного 

Ахли-бейта Хазрата Мухаммеда (с.а.а.), людей, идущих по пути Аллаха, живущих по «Сиратюль-мустагим», 

описаний Дьявола и тех,кто следует за ним, его слуг, лицемеров, у которых души закованы цепями, 

шарлатанов, палачей, убийц, негодяев, хищных существ, выбравших беспощадность себе как профессию. 

Ключевые слова: содержание, мотив, форма, марсия, новха, диван, хазрет 

 

МРНТИ 17.09.91 

 
Ж.А. Ахметова1 

1Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 

Түркістан қ., Қазақстан 

 

АЛАШОРДА ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ ТАШКЕНТТЕГІ ӘДЕБИ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМИ ІСТЕРІНІҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ 
 

Аңдатпа 

Мақалада өткен ғасыр, яғни ХХ ғасыр басындағы Қазақ елінде бой көтерген Алаш ұлт-азаттық 

қозғалысының, Алашорда үкіметінің жалпы сипаты, Алаш қайраткерлеріне Бүкілресейлік Атқару Комитетінің 

кешірім жариялауынан кейінгі қазақ оқыған зиялыларының өз халқына аянбай еңбек ете бастауы сөз болады. 

Сондай-ақ Алаш қайраткерлерінің сол тұстағы Түркістан автономиялық республикасының астанасы Ташкент 

қаласына шоғырлану алғышарттары қарастырылады. Олар Ташкенттегі саяси ахуалдың елдегіге қарағанда 
дұрыстығы және ондағы саяси билік басындағы элита өкілдерінің Алаш қайраткерлерін қызметке шақыруы 

болатын. Алаш қайраткерлерінің Түркістан өлкесінде оқу-ағарту, мәдени істерге ат салысуы, ресми билік 

органы болып табылатын «Ақ жол» газеті, «Шолпан» мен «Сана» журналдарындағы редакторлық, тілшілік 

қызметтері сөз болады. Жалпы Алаш қайраткерлерінің ХХ ғасырдың басында, Кеңес үкіметінің алғашқы 

жылдарындағы Ташкенттегі қызметтері арқылы көптеген ғылым салаларын қалыптастырғаны, Ташкент 

қаласының жалпы ұлт зиялыларының қалыптасуындағы рөлі бейнеленеді.  

Түйін сөздер: Алаш ұлт-азаттық қозғалысы, Алашорда үкіметі, Түркістан республикасы, «Ақ жол» газеті, 

«Шолпан» журналы, Алаш қайраткерлері 
 

Өткен ғасыр қазақ халқын тағдырдың тезіне салған түгел дәуір десе де болғандай. Кейде қатқыл, 
кейде жұмсақ келіп, «бір жаманы мен бір жақсысын» алма-кезек ұсынған ғасыр басында басталған 

ұлт тәуелсіздігі жолындағы күрес ғасыр аяғында баянды болды [1, 3], – деп ғалым Ө.Әбдиманұлы 

көрсеткендей, шынында да тәуелсіздікті аңсап, сол жолда қарымды еңбек еткен ғасыр басындағы ұлт 

зиялылары, оның ішінде қаламгерлерінің арманына ғасыр соңында қол жеткізілді. Ғасырлар бойы 
қазақ халқының біртуар перзенттерінің қаны мен тері сіңген қазақ жерінің бостандығы арман-
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қиялдан ақиқатқа айналды. Тәуелсіздікке, ойлап қарасақ, ғасыр басында-ақ қол жеткізіп, ХХ 

ғасырдың өн бойында қазақ халқының басынан кешірген зұлматтарды болдырмауға болар еді-ау... 
Алайда орыс отаршылдары қазақ халқына ондай мүмкіндік бермеді. Төңкерістен кейін құрылған 

кеңес өкіметі шындығында патша отаршылығының тек өңін айналдырған түрі болатын. 

«ХХ ғасырдың басы ғасырлар бойы халқымыздың ой-арманына айналған еркіндік, азат сана мен 

тәуелсіз өмірді аңсаған қасиетті идеяның мейлінше айқын бой көрсеткен дәуірі болды. Болашақ 
бұғаудың әлсіреп, көбесі сөгілер тұсын болжаған қазақ зиялыларының қоғамдық-саяси, әлеуметтік 

қызметінен де, ұлттық әдебиет пен мәдениет майданындағы жаңа қадамдары мен тың туынды-

ларынан да сезіліп жатқан бұл идея қасиетті Алаш идеясы еді» [2, 73]. 
ХХ ғасырдың алғашқы ширегі отарлық езгідегі қазақ халқы үшін ой-сананың ояну дәуірі, рухани 

жаңару дәуірі болғаны белгілі. Бұл ояну мен жаңғыру қазақ қоғамында ескі интеллигенцияның тарих 

сахнасына шығуымен тікелей байланысты болды. Ұлтжанды оқығандар өз халқының мүшкіл халі 
мен өзге елдердегі тарихи-қоғамдық ағымдар мен оқиғаларды, олардың сипатын таразылай келе сол 

тұстағы тарихи кезең өздерінің ең асқаралы арманы – ел тәуелсіздігіне қол жеткізуге орайлы сәт деп 

ұқты. Әлеуметтік-тарихи дамудың табиғи нәтижесінде қазақтың зиялы қайраткерлерінің Алаш ұлт-

азаттық қозғалысы туды.  
Алаш құбылысы – ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ қоғамының барлық саласын қамтыған сапалы 

да саралы құбылыс. Алаш қозғалысы – ХХ ғасырдың басында Ресей империясының отарлық езгісіне 

қарсы бағытталған ұлт-азаттық қозғалыс. Бағдарламасы айқын, мақсаты зор қозғалыс. Оның негізгі 
мақсаты – түптің түбінде дербес ұлттық демократиялық принциптерді қадір тұтатын мемлекет құру 

болатын. Алаш қозғалысының нәтижесінде Алашорда үкіметі құрылды. Бұл саяси құрылым 

төңкерісшілер тарапынан күшпен таратылғанымен, ұлт-азаттық идея жақтаушыларының саяси 
күштері саяси күрес сахнасынан бірден кете қоймады. Алаш зиялылары күн тәртібіне қойған 

мемлекеттік тәуелсіздік, жер секілді басқа да қоғамдық-саяси мәселелерді басты мақсат еткен ұлт-

азаттық қозғалыс кеңес өкіметі тұсында жаңа сипатта дамыды.  

1919 жылы А.Байтұрсыновтың Алашорда қозғалысының мүшелеріне кешірім жасауды сұрап, 
кеңес үкіметіне өтініш білдіруінің нәтижесінде Бүкілресейлік Атқару Комитетінің 1919 жылғы 4 

сәуірдегі қаулысы бойынша Алашорда үкіметінің бұрынғы мүшелеріне кеңес жұмыстарына қатысуға 

рұқсат етіліп, оларды бұрынғы қызметтері үшін қудалауға тыйым салынады.  
Бұл Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитетінің алашордалықтардың қызметіне кешірім 

жариялауы, Лениннің тікелей нұсқауымен ұлттық интеллигенция, егер социалистік қоғам 

құрылысына қатысуға ерік білдірсе, оларды мүмкіндігінше пайдалануға болады деген шешім 

қабылдауы оларды саяси билікке араластырмай, кеңестік биліктің мәдени-ағарту, шаруашылық 
салаларына қызметке тартуға мүмкіндік жасады.  

Кеңес өкіметінің бұндай ымырагершілік саясаты ел ішіндегі алаш қайраткерлерінің орасан зор 

беделін және интеллектуалдық күш-қуатын жаңа қоғамдық құрылысқа пайдалану еді. Осы әрекет 
арқылы қазақ қоғамындағы тәуелсіздікке ұмтылған ұлт-азаттық күрестің күшін ауыздықтап, оны 

таптық арнаға бұру үшін қозғалыстың алдыңғы қатарлы тобын саяси күрестен бейтараптандырды, – 

деп атап көрсетеді тарихшы Л.Рсымбетова [3, 99]. 
Сонымен, Алаш қайраткерлері саясаттан шеттетіліп саналы ғұмырларын ғылымға, оқытуға 

арнады. Осы кезде Қырғыз (қазақ) Кеңестік социалистік автономиялық республикасының астанасы 

болған Орынбор қаласында «Өзімді қазақ тілі турасындағы еңбекке икемдірек және пайдалырақпын 

деп ойлаймын. Бұл саладағы менің қызметім партиялық жиналыстардағы отырыстармен салыс-
тырғанда анағұрлым нәтижелірек болатындығына еш шүбәм жоқ, [4, 62]» – деген А.Байтұрсынов 

бастаған Алашорда қайраткерлері жаңа өмірге белсене араласып, мәдени-ағарту мекемелерінде туған 

халқының жарқын болашағы үшін барынша ат салысып белсенді қызметке кірісті.  
Бұл жөнінде Амантай Кәкен «...біз большевиктер бір жағынан зиялы қауымның интеллектуалдық 

мүмкіндігін пайдаланды, екінші жағынан оған басып-жаншу құралын негізгі саясат есебінде 

қолданды деп тұжырымдауымызға әбден болады... Сөйтіп, буржуазиялық интеллигенция деп аталған 
революцияға дейінгі оқыған азаматтарға жаңа өкімет сенімсіздік көрсетті, жау деп есептеді. Алайда, 

кадр тапшылығына байланысты оларға қызмет беріп, уақытша пайдалануға мәжбүр болды», [5, 167] – 

деген пікірін білдіреді. 

ХХ ғасырдың жиырмасыншы жылдарының басы «қазақтар бір орталыққа бағынбаған, тұтас 
губерниялар әр түрлі республикаға қарайтын бөлшек-бөлшек еді. Атап айтқанда: Сырдария мен 

Жетісу губерниясы Түркістан республикасына қарайтын, ал қазігі Солтүстік Қазақстанның тұтас 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филологические науки», №4(62) 2017 г. 

142 

аймақтары Сібір губернияларының құрамына кіретін де, Қазақстанның қалған бөлігі РСФСР 

құрамындағы Қырғыз Автономиялық республикасы деп аталатын. Міне осындай жағдайда 
жазушылардың ұйымдасқан түрде жұмыс істеуіне, олардың басы қосылып, белгілі бір идея 

төңірегінде топтасуына жағдай жасалмады. Соның салдарынан жазушылар екі жерге – Қазақстанның 

сол кездегі астанасы Орынбор қаласында және Түркістан республикасының астанасы Ташкентке 

шоғырланды [6, 24]. 
Бұл жөнінде белгілі алаштанушы ғалым Д.Қамзабекұлы: «Қошке заманындағы айдынға шығар, 

иісі алашқа жеткізер екі-ақ орын бар-ды. Ол Орынбор мен Ташкент еді. Оқыған-тоқығандар осы қос 

қалаға жарыла топтасқан уақыт болатын бұл кез... Зиялылардың көбісі 20-жылдары негізінен 
Ташкентке орнықты. Мұндағы саясат райы салысырмалы түрде Орынбордан тәуір-ді. Түркістанда 

өкімет басындағылардың ескі оқығандарға ықыласы бөлек болды», – деп атап көрсетеді [7].  

Шынында да Түркістан автономиясында Қырғыз (қазақ) автономиясына қарағанда бұрынғы 
алашордашыларға бастапқы кезде көп қысым жасалмады. Сондықтан саясат салқынынан қашқан 

зиялылар уақытша болса да Ташкенттен пана тапты. 

Қазақ автономиялы республикасында Алаш партиясына тыйым салынып, оның мүшелерін 

саясаттан шеттету басталған 1919-1920 жж. Түркістан республикасының орталығы Ташкент қаласына 
топтасқан олардың мемлекеттік, қоғамдық-саяси және ағартушылық қызметі Алаштық идеяны жаңа 

жағдайда одан әрі жалғастыруға мүмкіндік берген еді [3, 82].  

Ташкент шаһары бұл кезде 1918 жылдың 1 мамырынан бастап ресми жарияланған Түркістан 
автономиялы республикасының орталығы болатын. Автономия құрамына Қазақстанның сол тұстағы 

Сырдария мен Жетісу облыстары түгел енді. Сырдария облысына қазіргі әкімшілік-аумақтық 

Қызылорда, Шымкент, Жамбыл облыстары, ал Жетісу облысына – Алматы, Талдықорған, Семей 
облысының бірсыпыра жері және Қырғызстан өлкесі кіретін. Түркістан республикасының жоғары 

басшылық орындарында халқымыздың белгілі қоғам және мемлекет қайраткерлері Т.Рысқұлұлы, 

Н.Төреқұлұлы, С.Қожанұлы, С.Асфандиярұлы, т.т. көрнекті өкілдері болды [8]. Бұл саяси элита 

өкілдері алашордашыл зиялыларды Ташкентке қызметке шақыртып, олардың жаңа ортада, жаңа 
қоғамдық қатынастар жағдайында ұлттың алдында тұрған жаңа міндеттерді іске асыруға белсене 

араласуына қолдау жасап отырды. Осылайша, 1920-1925 жылдары, яғни Түркістан автономиясы 

таратылғанға дейінгі мезгілде көптеген алаш қайраткерлері Ташкентке шоғырланады, дәл осы тұс 
қазақ зиялыларының ең белсенді қайраткерлік, қаламгерлік қызметпен айналысқан шағы болды. 

Бұл үдеріс, яғни Ташкент қаласына алаштық қайраткерлердің шоғырлануы қалада өлке 

деңгейіндегі қоғамдық-саяси, мәдени-ағарту жұмыстарына тың серпін берді.  

Кеңестік билік жағдайында ұлттық мүддеге қызмет жасап, ұлттық мәдениет мұрасын жинау, оны 
кеңінен насихаттау және қайта жандандыру арқылы жаңа қоғамға аяқ басқан халқымызды өркениетке 

бастау алаш қайраткерлерінің сол тұстағы басты міндетіне айналды.  

Мерзімді баспасөз – қоғамдық пікірді қалыптастыратын идеологияның басты тетіктерінің бірі. Қо-
ғамның саяси даму бағыттары мен міндеттерін халыққа ұғындырып насихаттауға арналған баспасөздің 

қызметі қоғамдағы өзгерістерді жіті қадағалайтын жеделдігімен ерекшеленеді. Қандай да болмасын 

ресми билік құрылымдарының саясатын халық арасында пәрменді жүргізу үшін баспасөз құралдарын 
құрып, жасақтап, оның саяси-идеологиялық бағытына қатаң бақылау орнатады. Түркістан республика-

сындағы кеңестік биліктің ресми органы «Ақ жол» газеті болатын. Түркістан коммунистік партиясы-

ның Орталық Комитеті Атқару бюросы халықпен жүргізетін идеологиялық жұмыстар кешенінің бірі 

ретінде 1920 жылы 19 қазандағы мәжілісінде «Қырғыз газеті туралы» мәселе қарап, ТКП ОК (Түркістан 
Коммунистік Партиясының Орталық Комитеті) мен ТүркОАК (Түркістан Орталық Атқару Комитеті) 

органы ретінде «Ақ жол» газетін шығаруға; газеттің аптасына кем дегенде екі рет жарты баспа табақ 

көлемінде 12 мың данамен шығаруға шешім қабылдап, жауапты редакторлыққа Сұлтанбек Қожановты, 
жауапты хатшылыққа Міржақып Дулатовты тағайындайды. Газеттің алғашқы саны 1920 ж. 7 желтоқ-

санында жарық көрді [3, 78]. Сонымен қатар «Шолпан» және «Сана» журналдары да осы Ташкенттен 

шығып тұрған. Олардың қазақ ұлттық интеллигенциясын қалыптастырудағы рөлі ерекше болған. «Ақ 
жол» газеті әдебиет мәселелеріне үнемі көңіл бөлсе, «Шолпан» жартылай әдеби журнал болатын.  

Қазақ жазушыларының іргелі бір тобы осы «Ақ жол» газеті мен «Шолпан» журналының 

төңірегіне топтасып, Ташкентті қазақтардың рухани орталықтарының біріне айналдырды. Бұларда 

М.Дулатов, М.Жұмабаев, М.Әуезовтей қазақ зиялыларының шығармалары жарияланып тұрды. 
«Ақ жол» газеті өзінің тарихи миссиясын атқарды. Тұтастай кезеңде кеңестік биліктің өктем 

саясатының ұлттық мүддені қорғап, сөзімен де, ісімен де қызмет жасаған ұлт зиялыларының тұтас 
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шоғырының басын біріктірді. Ал ол зиялылардың өнегесі кейінгі буынға еркіндікке ұмтылған 

ұлтжандылықтың дәнін себе алды. Газет шын мәніндегі Түркістан ұлттық элитасын топтастырушы 
идеялық орталыққа айналды. Осы газет арқылы көрнекті қайраткерлердің көтерген ұлттық идеялары 

Түркістандағы қалың қазақ бұқарасына жол тауып жатты. 1920 ж. 18 сәуірден бастап жарық көріп, 7 

желтоқсаннан бастап «Ақ жол» атымен шыға бастаған газет «Қазақ» көтерген алаштық идеяның 

жығылған туын іліп әкеткендей еді. «Ақ жол» – кеңес өкіметінің езілген ұлттарға теңдік пен 
бостандық беруге уәде еткен саяси мәлімдемесінен бұрын жаңа қоғамдық тәртіпте ұлт мүддесін 

қорғаған ұлттық элитаның саяси еркінің жемісі болатын, – деп «Ақ жол» газетінің тарихи мәнін 

тарихшы ғалымдар жоғары бағалайды [3, 83; 9, 341-344]. 
Алаш қайраткерлерінің Ташкент қаласына келуіне себеп болған тағы бір маңызды оқиға – 

Түркістандағы қазақ халқы үшін арнайы мұғалім кадрлар дайындайтын Қырғыз Халық ағарту 

институты 1920 ж. 2 қазанда ашылды. Жаңадан құрылған оқу орнының алдында тұрған ең күрделі 
мәселелер материалдық-техникалық база және оқытушылармен қамтамасыз ету болатын. Осыған 

байланысты Ұйымдастыру комитетінің төрағасы Қырғыз Өлкелік Ағарту комиссарына оқу орнына 

бірнеше тәжірибелі маман жіберуді сұраған. Осындай ұсыныс Түркістанның өзге қалаларына да 

жолданады. Оқу орны басшыларының бастамасымен және үкіметтік мекемелердің қолдауымен 
оқытушылар құрамын толықтыру мәселесін үнемі назарда ұстайды. Шығармашылық элитаның 

көрнекті өкілі, алашшыл ақын М.Жұмабаевтың Орынбордан Ташкентке келуіне де осындай шақыру 

себеп болған. Осындай шақырумен әр кезеңдерде Орынбордан А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, 
Д.Әділов, А.Байтасовтар да Ташкенттегі Ағарту институтының оқытушысы болып қызмет істеді әрі 

қаладағы саяси-мәдени жұмыстарға да белсене ат салысты. Олар өлкеге кең таралған «Ақ жол» газеті 

мен «Шолпан», «Сана» атты журналдарды шығаруға да белсене араласты.  
Алғашқы педагогикалық оқу орны болғандықтан да оның басты міндеттерінің бірі өлкедегі білім 

беру жүйесін оқу бағдарламаларымен, оқулық және оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету 

болатын. Осыған байланысты ХХ ғасырдың бас кезінде Х.Досмұхамедов Халық Ағарту 

комиссариатының Білім комиссиясын басқарып тұрған кезінде бір топ қазақ зиялыларына қазақ 
тілінде жоғары оқу орындары мен ұлт мектептеріне арналған әр түрлі ғылым саласында оқулықтар 

мен оқу құралдарын жазуға тапсырма беріп, ұсыныс жасады. Соның нәтижесінде қазақ топырағында 

алғаш рет қазақ тілінде М.Жұмабаев «Педагогика» оқулығын, Ж.Аймауытов «Психология» оқулығын 
жазды. Ал Х.Досмұхамедовтің өзі жаратылыстану цикліндегі пәндер бойынша алғашқы қазақ 

мектептеріне арналған оқулықтардың авторы болды. Мемлекеттік ғылыми кеңестің қолдауымен 1920 

ж. оқу орнының мұғалімі А.Байтұрсыновтың «Қырғыз әліппесі», И.Тоқтыбаевтың «Алғашқы басқыш 

мектептеріне арналған бастапқы география», Х.Досмұхамедовтың «Табиғаттану», Ә.Диваевтың 
«Қырғыз ертегілері» жарық көрді [3, 95-96]. Бұл алаш зиялыларының өз дарын-қабілеттерін өз 

ұлтының жарқын болашағы үшін сарқа жұмсаған ең өнімді кезең болғанының бір көрінісі. Түркістан 

өлкесі, оның орталығы Ташкент қаласының Орынборға қарағанда кеңес билігінің құрығынан 
шеткерірек тұрғанының арқасында қазақтың алашшыл зиялы қауымы осындағы мерзімді баспасөз 

құралдары арқылы өздерінің негізгі идеяларын жарыққа шығарып тұрды, табиғат сыйлаған қарым-

қабілетінің арқасында көптеген ғылым салаларында жұмыс жасап, елді сауаттандыруға қажетті 
оқулықтар мен оқу құралдарын жазып, бұрын-соңды болмаған ғылым салаларын қалыптастырды. 

Әрине, бұл да уақытша еді. Дегенмен де мұның бәрі қазақ халқы үшін жасалған өлшеусіз қызмет 

болды. Алайда, алаш қайраткерлерінің адымын ашқызбай, қудалау әрекеті кезінде дәл осы 

Түркістандық кезеңдегі қызметтері де олардың басты күнәлары ретінде танылды. Бұл жағдай 
тарихшы ғалым Х.Тұрсұнның еңбегінде былай беріледі: 

«Таптық-әлеуметтік қағидаларды басшылыққа алған партноменклатура жүйесі нығайған сайын өз 

қатарын «таптық жат элементтерден» тазарту түрінде саяси күресті күшейте түсті. Ал билік инсти-
туттарындағы ұлттық элитаның жоғарыда аталған алғашқы буын өкілдерінің ықпалы азая берді. Осы 

топ өкілдерінің үстінен жүргізілген алғашқы сот үдерісі 1930 ж. наурызында Алаш қозғалысының 

өкілдеріне қатысты жүргізілді. А.Байтұрсынов, М.Дулатов және тағы басқа 44 адамды айыптау қоры-
тындысы (№78754-іс) бойынша Түркістанда қызмет жасаған немесе қызметтері Түркістанға қатысты 

болған Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мырзағазы Есболов, Жүсіпбек Аймауытов, Ғазымбек 

Бірімжанов, Хайреддин Болғанбаев, Мағжан Жұмабаев, Дінмұхамед Әділов, Абдулла Байтасов (САГУ 

студенті), Кәрім Жәленов (Ташкентте жастар ұйымының хатшысы болған), Дамула Битлеуовтер 
(Германияда оқыған, Валидовтың хатын әкелген) айыпталады. Саяси қуғын-сүргіннің екінші толқыны 

М.Тынышпаев, Халел Досмұхамедов және Жанша Досмұхамедовтер бастаған топқа байланысты 
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жүргізілді. Бұл іс бойынша істі болғандардың да көпшілігі түркістандықтар болды»[9, 326-327]. 

Ташкентке келген әрбір Алаш қайраткерлерінің осында келу себептері, мерзімі, осында атқарған 
өлшеусіз қызметтерінің әрқайсысы жеке-жеке мақала жүгін көтереді. Мысалы, Х.Досмұхамедов 1920 

жылы Ташкентке келіп, Халық ағарту институтында оқытушы бола жүріп ғылыми-педагогикалық 

жұмыстармен айналысады.  

Түркістандағы шығармашылық элитаның көрнекті өкілдерінің бірі Қ.Кемеңгерұлы Ташкент 
қаласына 1924 ж. жазында келген. Ол Ташкентте «Ақ жол» газетінің қызметіне араласып, «Сана» 

ғылыми-танымдық журналына редакторлық жасап, ағартушы-педагог ретінде Орта Азия 

университетінде, Түркістан әскери училищесінде дәріс оқыған.  
Әсіресе, М.Жұмабаев үшін оның Ташкентте болған кезі жемісті болды. 1922-1924 жылдар 

аралығында Мағжанның жеке жыр кітабы, «Қорқыт», «Батыр Баян» дастандары, ондаған өлеңдері 

жарық көрді. Бұлардың бәрі де қазақ әдебиетіне қосылған мол үлес еді [6, 24]. 
Ұлттық шығармашылық элитаның осындай қуатты тобы Ташкентте ұлт мүддесіне қызмет 

жасаудың негізгі бағыттарын айқындап, ілгерішіл міндеттерді іске асырды. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ЛИТЕРАТУРНЫХ И НАУЧНЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ  

АЛАШОРДЫНСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ В ТАШКЕНТЕ 
 

Резюме 

В статье речь идет об общем характере Алашского национально-освободительного движения, которое 

происходило в прошлом веке, а точнее в начале ХХ века в Казахстане, о правительстве Алашорда, о том, как 
после объявления амнистии по отношению к Алаш-Орде Постановлением ВЦИК алашские деятели начали 

активно работать на благо своего народа. А также рассматриваются предпосылки сосредотечения алашских 

деятелей в столицу Туркестанской автономной республики в город Ташкент. Этими предпосылками явились 

благоприятная обстановка в Ташкенте, а также приглашения на службу от представителей политической элиты 

Туркестана. Также в статье речь идет об учебно-просветительской, культурной деятельности алашских 

деятелей в Ташкенте, об их редакторских, журналистских работах в газете «Ак жол», который был органом 

официальной власти и в журналах «Шолпан» и «Сана». Отражаются роли алашских деятелей в формировании 

некоторых отраслей науки и национальной интеллигенции в целом. 

Ключевые слова: Национально-освободительное движение Алаш, Правительство Алаш-Орда, 

Туркестанская республика, газета «Ак жол», журнал «Шолпан», деятели Алаш 
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PREREQUISITIES OF LITERARU AND SCIENTIFIC ACTIVITIES  

OF ALASHORDAS FIGURES IN TASHKENT 
 

Summary 

The article deals with the general character of the Alash national liberation movement, which occurred in the last 
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century, or rather in the early twentieth century in Kazakhstan, about the government of Alash-Orda, about how, after 

the announcement of an amnesty in relation to Alash-Orda, the Alash leaders began to work actively for the benefit of 

their people. Also, the prerequisites for the concentration of Alash people in the capital of the Turkestan Autonomous 

Republic in the city of Tashkent are considered. These prerequisites were favorable conditions in Tashkent, as well as 

invitations to the service from representatives of the political elite of Turkestan. The article also deals with the 

educational and cultural activities of the Alash deities in Tashkent, their editorial and journalistic work in the newspaper 

Ak Zhol, which was the official authority in the magazines Sholpan and Sana. The roles of Alash leaders are reflected 

in the formation of certain branches of science and the national intellegency in general. 

Keywords: National Liberation Movement Alash, Alash-Orda Government, Turkestan Republic, Ak Zhol 
newspaper, Sholpan magazine, Alash figures 
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МАХАМБЕТ ТОЛҒАУЛАРЫНЫҢ ТЕКСТОЛОГИЯСЫ 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада Махамбет шығармаларының текстологиялық мәселелері зерделенеді. Атап айтқанда, ақынның 

«Мұнар күн», «Соғыс», «Ереуіл атқа ер салмай», «Тарланым», «Әрәйна», «Жәңгірге айтқаны» өлеңдеріне 

текстологиялық талдау жасалды. Махамбеттің бірнеше басылымындағы «Мұнар күн» деген көлемді толғауын 

жүйелі түрде салыстыра келе, өлең жолдарының қалып кету мен қысқартылуы, өзгеріске ұшыраған жекелеген 
сөздер мен сөз тіркестері сияқты көптеген өзара айырмашылықтарға көз жеткізілді. Әр жинақта өлең 

жолдарының әр түрлі берілуінің қателігі баса айтылды. Сондай-ақ жекелеген сөздердің редакциялануы, сөз 

тіркестерінің орынсыз өзгеріске ұшырауы, сөздердің түсіп қалуы сияқты айырмашылықтардың дүрыс-

бұрыстығы қарастырылды. Теруден кеткен қаталерге баса назар аударылды. Қателердің түрлері бойынша 

мәтіндік айырымдар жүйелі сараланды. Жинақтық нұсқаларды нұсқаларымен салыстыру нәтижесінде ақын 

шығармаларының тұрақты мәтінін жасау қажеттілігі ұсынылды. 

Түйін сөздер: мәтін, замана, жинақ, қолжазба, редакция, мәтіндік айырымдар, нұсқа, қателер, ақын, ой-толғам 

 

Махамбет Өтемісұлы мұраларының текстологиялық мәселелері жалпы филология ғылымы 
бойынша дәстүрлі ақындық поэзия өкілдерінің ішінде арнайы қолға алынып, кеңінен зерттелгені 

бәрімізге белгілі. Ол бір жағынан ақын мұрасының ұлы Абай шығармаларынан кейінгі көп жарық 

көрген, яғни, ғылыми басылымға әзірлеуде текстологиялық жұмыстардың мол жүргізілуінен болар. 
Расында да, Махамбет шығармалары сонау Қазан басылымынан (1908) бастап бір ғасырдан астам 

мерзімде әлденеше басылымда (1925, 1939, 1948, 1950, 1951, 1962, 1965, 1974, 1985, 1989, 1991, 2002, 

т.б.) жарияланды. 2003 жылы «Ғылым» ғылыми баспа орталығынан» шыққан «Шығармаларының 
төрт томдық академиялық жинағын» даярлауда да зерттеушілердің ақынның әрбір сөзіне мән беріп, 

оқылуы қиын сөздерді қайта өңдеуде аса жауапкершілікпен қарағанын жоққа шығара алмаймыз.  

Махамбеттің ең алдымен «Мұнар күн» өлеңін «Жазушы» баспасынан шыққан «Ерулі атқа ер сал-

май» (1974), «Ереуіл атқа ер салмай» (1989), «Ереуіл атқа ер салмай» (2002), «Бес ғасыр жырлайды» 
(1984, 1989), «Жеті ғасыр жырлайды» (2004), «Жалын» баспасынан жарық көрген «Тарланым» 

(1985), «Шығармаларының төрт томдық академиялық жинағы» (2003), тағы басқа жинақтардағы 

нұсқаларымен өзара салыстырып, мәтіндік айырымдардың бар-жоғына назар аударайық. 
Өлеңдегі мәтіндік айырымдар біріншіден, өлең жолдарының қосылып, мәтіннің толықтыры-

луымен көзге түседі. Мәселен, «Бес ғасыр жырлайды» жинағында [1] кездеспейтін өлеңнің:  

Сағағы болат қылыштың, 
Балдағынан сынған күн, – деген 32, 33-жолдары 1985, 2002, 2003, 2004 жылғы жинақтарда, 

«Жақындағы достының» деген 37-жолы 2002, 2003, 2004 жылғы жинақтарда берілген. Сондай-ақ 

1985 жылғы жинақта түсіп қалған өлеңнің «Бура атанға шөккен күн» деген 3-жолы, «Алма мойын 

аруды», «Ат көтіне салған күн» деген 9, 10-жолдары кейінгі барлық жинақтарда басылып келеді.  
Екіншіден, өлең жолдарындағы сөздердің өзгеріске ұшырауы мен артық сөздердің алынып қалуы. 

Мәселен, 1974, 1989 /«Бес ғасыр жырлайды»/, 1991 жылғы жинақтардағы өлеңнің «Бұрынғы бақыт 

тайған күн» деген 6-жолындағы «бақыт» сөзі 1989 /«Ереуіл атқа ер салмай»/, 2002, 2003, 2004 жылғы 
жинақтарда «дәулет» сөзімен ауыстырылған. Ал 1974, 1985, 1989 /«Ереуіл атқа ер салмай»/, 2002 
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жылғы жинақтардағы өлеңнің «Біздей тақ мейманасы тасқанға» деген 16-жолындағы «тақ» сөзі 2003 

жылғы жинақта «нақ» деп берілсе, 1989 /«Бес ғасыр жырлайды»/, 1991, 2004 жылғы жинақтарда 
мүлем кездеспейді, яғни, өлең жолындағы артық сөз ретінде алынып қалған.  

Үшіншіден, бір әріптің өзгертіліп басылуы. 2003 жылғы жинақтағы өлеңнің «Хас бәйтерек 

жығылып» деген 34-жолындағы «хас» сөзі 1985, 1989 («Бес ғасыр жырлайды»), 1991 жылғы 

жинақтарда «қас», 2004 жылғы жинақта «жас» деп әр жинақта әр түрлі берілген. «Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздігінде» /2008/ «хас» пен «қас» сөздері «нағыз» деген мағынаны білдіреді, яғни, бірдей 

сөздердің қайсысын қолданса да бәрібір. Ал «бәйтерек» сөзіне «жас» немесе «қас» сөздерінің  

қайсысын тіркестіргенде орынды болатынына текстолог көз жеткізуі қажет.  
1985 жылғы жинақтағы «Булы теңді шешкен күн» деген 12-жолындағы «булы» сөзі, «Түс қыла гөр, 

құдайым» деген 15-жолындағы «гөр» сөзі /1974/, «Қуанып көңлі тынған күн» 38-жолындағы «көңлі» 

сөзі теруден кеткен қателер, яғни, олар кейінгі жинақтарда «буулы», «көр», «көңілі» болып түзетілді.  
1974, 1985, 1989, 2003 жылдардағы жинақтардағы өлеңнің 25-жолы «Жез қарғылы құба арлан», 

36-жолы «Алыстағы дұшпанның» деген өлең жолдары академиялық басылымнан /2003/ кейін жарық 

көрген «Жеті ғасыр жырлайды» [2] жинағында «Жез қарғалы құба арлан», «Алыстағы дұшпан мен» 

деп берілуі әлі де болса жинақ шығаруда мәтінге деген немқұрайылық танытушылық бар екені 
байқалады.  

Ақынның «Соғыс» өлеңіне келсек, мұндағы мәтіндік айырымдар, біріншіден, тұтастай өлең 

жолдарының қосылуымен көзге түседі. 1974, 1985 жылғы жинақтарда кездеспейтін өлеңнің 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42-жолдары, яғни,  

Толғай-толғай оқ атқан, 

Он екі тұтам жай тартқан,  
Қабырғасын қақыратқан, 

Тебінгісін тесе атқан, 

Тізгінінен кесе атқан, 

Біздің қайсар батырдың 
Жүрегін сөйтіп оятқан, – деген жолдар 2003 жылғы жинақта (53-бет) енгізілген. 

Екіншіден, өлең жолдарындағы сөздердің өзгеріске ұшырауы. 2003 жылғы жинақтағы өлеңнің 

«Жиылған әскер бөлінді» деген 11-жолындағы «бөлінді» сөзі 1974 жылғы жинақта «бүлінді» деп 
берілсе, 1985 жылғы жинақта осы өлең жолы мүлдем кездеспейді, яғни, түсіп қалған. Өлеңнің 

«Бекетай құмның басында» /1974, 1985/ деген 24-жолындағы «Бекетай» сөзі 1989 («Ереуіл атқа ер 

салмай»), 2004 жылғы жинақтарда «Беке» деп берілсе, «Орыс добын үш атты, Доптың үні 

шыққанда» /1974, 1989 («Ереуіл атқа ер салмай»), 2003/ деген 45,46-жолдарындағы «орыс добын», 
«доптың» сөздері 1985, 1989 («Бес ғасыр жырлайды») жылғы жинақтарда «ханның тобы», «топтың» 

деп берілген.  

«Ереуіл атқа ер салмай» өлеңін қарастыратын болсақ, 2003 жылғы жинақта өлеңнің бес нұсқасы 
/1948, 1962, 1974, т.б./ қатар берілген. Барлық жинақтарда кездесетін өлеңнің «Өзіңнен туған жас 

бала, Сақалы шығып жат болмай» деген 8, 9-жолдары 1974 жылғы [3] жинақта: 

Әр түйірі ат болмай, 
Атыңды байлап келгенде, 

Қатын-бала жат болмай, – деп өзгеше берілген. Сондай-ақ барлық жинақтарда кездесетін өлеңнің 

«Арып-ашып жол көрмей» деген 12-жолы «Бес ғасыр жырлайды» /1984/, «Ай, заман-ай, заман-ай» 

/1991/ жинақтарында ұшыраспайды. Байқаусызда түсіп қалған деуге де келмейді. Өйткені 1948 
жылғы жинақта да осы өлең жолы берілмеген. Кейінгі жинақтардағы өлеңнің «Ереуіл атқа ер 

салмай» деген 1-жолындағы «ереуіл» сөзі әр жинақта әр түрлі («ереулі» /1948, 1962/, «ерулі» /1974/, 

т.б.) басылып келсе, «Еңку-еңку жер шалмай» деген 3-жолындағы «еңку-еңку» сөзі Махамбет 
жырларының тұңғыш басылымы ретінде қарастырылған «Досмұхамедұлы Халел. Исатай-Махамбет» 

/1991/ жинағында «еңкейіңкі» деп берілген. 

«Тарланым» өлеңіне келсек, мұнда жекелеген сөздер ішіндегі әріптерді түзетуден немесе теруден 
кеткен қателер мен қоспаларды кездестіреміз. 1985 жылғы жинақтағы өлеңнің «Керіскендей 

шандозым» деген 7-жолындағы «керіскендей» /1962, 1974 жылғы жинақтарда да/, «Садағына сары 

жебе салдырған» деген 14-жолындағы «жебе» /1974 жылғы жинақта да/, «Маңдайына сары сусар 

бөрік басқан» деген 20-жолындағы «маңдайына», «Айғайда белдік байланған» деген 22-жолындағы 
«айғайда... байланған», «Көк шыбығын қанды ауыздан жалатқан» деген 29-жолындағы «ауыздан» 

/1974 жылғы жинақта да/ сөздері «Үш ғасыр жырлайды» /1965/, «Бес ғасыр жырлайды» /1984/, «Ай, 
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заман-ай, заман-ай» /1991/ жинақтарында «керіскідей», «жебені», «маңдайын», «айқайласа... 

байлаған», «ауыздай» деп өзгертілген. Сонымен «керіскендей» сөзі әлде «керіскідей» сөзі дұрыс па? 
Негізінен «керіскедей» деп қолданған орынды. Өйткені бұл сөз «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» 

/2008/ бар. Яғни, «келіскен, көз тартатын, үлкен» (390-бет) деген мағынада қолданылса, ал 

«шандозым» сөзінің екі мағынасы берілген: «Өрен, жүйрік, жеңімпаз» және «сұлу, көркем» (901-бет). 

1985 жылғы жинақта «шандозым – «кербезім» деген мағынада», «керіскендей – «керіске» деген 
мағынада, аң аты» (14-бет) деп көрсетілген. Сонда «шандозым» кербез, сұлу мағынасында алынса, 

онда көз тартатын кербез, сұлу жанды суреттейтін «керіскедей» сөзінің қолданылуы жөн болмақ.  

Сондай-ақ «ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ ақындарының шығармалары» /1962/, «Үш ғасыр 
жырлайды» /1965/ жинақтарындағы «Астына тұрман болсам деп, Жұртына құрбан болсам деп» деген 

жолдардағы «астына» сөзі «Махамбет. Жыр-семсер» /1974/, «Бес ғасыр жырлайды» /1989/ жинағында 

«атына» деп өзгертілген. «Тұрман» сөзі «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» /2008/ «ер-тоқымның 
жабдығы» (825-бет) деп берілсе, онда «астына тұрман» емес, «атына тұрман» дегені дұрыс болмақ.  

1985 жылғы жинақтағы өлеңнің 30, 31, 32, 33, 34-жолдары, яғни,  

Еңселігі екі елі, 

Егіз қоян шекелі. 
Жараған теке мүшелі, 

Жауырыны жазық, мойыны ұзын, 

Оқ тартарға қолы ұзын, – деген жолдар «Жыр-семсер» /1974/, «Бес ғасыр жырлайды» /1984/, «Ай, 
заман-ай, заман-ай» /1991/ жинақтарында берілмеген.  

Ақынның «Әрәйна» өлеңіндегі «Күшіген жүнді сұр жебе» /1984/ деген төртінші жолындағы «сұр» 

сөзі 1974, 1989, 2003 жылғы жинақтарда «шал», «Жалғыздық» /1974, 1984/ өлеңінің 2,4-жолындағы 
«көркем» сөзі 1989, 2002, 2003 жылғы жинақтарда «ару», «Тура әділдік биде жоқ» /1984/ деген 13-

жолындағы «әділдік» сөзі 2003 жылғы жинақта «билік» болып өзгертілген. 

Ақынның «Қайда бар?», «Аспандағы Бозторғай», «Мен тауда ойнаған қарт марал», «Мінкен ер» 

деген толғауларынан да өлең жолдарындағы қоспалар мен қалып кеткен тұстарды да ұшыратамыз. 
Мәселен, «Қайда бар?» өлеңінің «Бес ғасыр жырлайды» /1984/ жинағындағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-

жолдары, яғни, 

Артымда қалған алғаным 
Қытайы қызыл көйлегі 

Күнге қойсаң оңар ма? 

Мұндай қорлық болар ма?! 

Ақсұңқар құстың баласы 
Қасқыр тартқан жемтікке 

Ағармай көзі қонар ма! – деген жолдары 1974 жылғы жинақта берілмесе, керісінше «Адыра қалған 

Нарынның» /1989,  2003/ деп басталатын өлеңінің «Еңіреген ерлердің, Жібектен желбіретіп ұстар туы 
бар» деген 5, 6-жолдары 1984 жылғы жинақта түсіп қалған. Және де «Қайда бар?» өлеңіндегі «Бұл 

фәнидің жүзінде» /1974/ деген өлең жолы «Бес ғасыр жырлайды» (1984) жинағында «Бұл заманның 

шағында» деп орынсыз түзету енгізілген.  
«Аспандағы бозторғай» өлеңінің алғашқы он алты жолы екі нұсқада (1974, 1984) бірдей де, одан 

кейінгі жолдар мүлдем басқаша болып келеді. Яғни, 1974 жылғы жинақта: 

Пыр-пырлай ұшқан қасқалдақ 

Көгінде жатып көркеймес, 
Ортайса көлдің қоғасы. 

Аруана мая күңіренер, 

Баурынан өлсе баласы. 
Суда жүзген нән балық 

Шағала құсқа жем болар, 

Үзілсе көлдің сағасы.  
Атадан қалған сауыттың 

Шығыршығын тот басар, 

Жыртыла тозса жағасы, – деген он бір жолдан құралса, 1984 жылғы жинақта: 

Қалы кілем, қара нар 
Жарасады қатарға. 

Аруана жисаң, жарасар, 
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Ұлы күнде сапарға. 

Қаумалаған қарындас 
Қазақта бар да, менде жоқ, 

Арызымды айтарға, – деген жеті жолдан түзілген. 

«Мен тауда ойнаған қарт марал» өлеңіндегі:  

Хат оқиды молдалар  
Қаламмен тартқан сиядан  

Екі кісі тең барса  

Оңды төре береді  
Ақылға жетік би адам, – деген барлық жинақтарда кездесетін жолдар «Жыр-семсер» (1974) 

жинағында түсіп қалған. Сондай-ақ «Табаным тасқа тиер деп» деген жолдағы «тиер» сөзі «Ереуіл 

атқа ер салмай» жинағында «таяр» [1, 88 б.] деп қате берілген.  
«Мінкен ер» /1962, 1965, 1974/ өлеңіндегі:  

Біз неткен ер, неткен ер?  

Сергелдеңмен өткен ер 

Ойылменен Дендерден 
Сағызбенен Жемдерден  

Одан да талып өткен ер, – деген жолдар тек «Ерулі атқа ер салмай» (86-бет) және «Жыр-семсер» 

(99-бет) жинақтарында, осы жолдардан кейінгі:  
Арқада Әлім бар-ды деп  

Қайыспас қара нарды деп  

Оған да келіп жеткен ер  
Тайманның ұлы Исатай  

Ағайынның басы еді  

Алтын ердің қасы еді, – деген жолдар тек «Ерулі атқа ер салмай» (86-бет) жинағында ғана 

берілген. Сондай-ақ  
Мінкен де, мінкен, мінкен ер  

Бұл сықылды неткен ер? – деген жолдағы «сықылды» сөзі «Ереуіл атқа ер салмай» жинағында 

«секілді» (48-бет) деп орынсыз түзетілген. «Ереуіл атқа ер салмай» жинағындағы: 
Көлденең жатқан Жайықтан  

Құралайдың күнінде  

Еркек қойдай бөлініп, – деген жолдар «Жыр-семсер» жинағында:  

Құралайдың күнінде  
Еркек қойдай бөлініп  

Көлденең жатқан Жайықтан, – деп беріліп, жыр жолдарының орны ауыстырылған. Осылайша, 

ақынның біраз өлеңдерінде мәтіндік айырымдарды ұшырастырамыз.  
«Махамбеттің Жәңгірге айтқаны» /1984, 1985/ деген өлеңіндегі «Хан емессің, аярсың» деген 

жетінші жолындағы «аярсың» сөзі 1974, 1989, 2003 жылғы жинақтарда «аянсың» деп берілген. 

Дұрысы – «аярсың» сөзі. Өйткені бұл сөз «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» (2008) «айлакер, қу, 
көлгір адам» (80-бет) деген мағынада қолданылып тұр. 

Сонымен, тұрақты мәтін қалыптастыру текстология ғылымында қаншалықты қиындықпен іске 

асырылатыны белгілі десек те, Махамбет шығармаларының келесі басылымында әр жинақта әр түрлі 

берілген сөздер мен сөз тіркестерінің, қалып кеткен өлең жолдары, артық сөздер және сөз ішіндегі 
әріп (емле) қателерінің ең дұрысы өз қалпына келтірілсе деген ниет білдіреміз. 
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ТЕКСТОЛОГИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАХАМБЕТА 

 
Резюме  

В данной статье речь идет о текстологических вопросах произведений Махамбета. В частности, 

подвергаются текстологическому анализу такие стихотворения Махамбета, как «Мұнар күн», «Соғыс», «Ереуіл 

атқа ер салмай», «Тарланым», «Әрәйна», «Жәңгірге айтқаны». В результате сравнительно-сопоставительного 

изучения опубликованного в ряде изданий объемного толгау Махамбета «Мұнар күн» убедились, что в них 

встречаются отдельные различия, как сокращение стихотворных строк, отдельные слова и словосочетания, 
подвергнутые изменениям. Особое значение придается разночтениям стихотворных строк в каждом сборнике. 

Также рассматривается корректность различий, как редакция отдельных слов, неоправданные изменения 

словосочетаний. Особое внимание уделяется ошибкам, допущенным при печатании. Подвергнуты анализу 

текстовые различия по видам ошибок. В результате сопоставления вариантов сборника вариантами выявлена 

необходимость разработки устойчивых текстов произведений поэта.  

Ключевые слова: текст, эпоха, сборник, рукопись, редакция, текстовые различия, вариант, ошибки, поэт, 

размышление 
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TEXTОLOGIYA OF MAКHAMBET'S WORKS 

 
Summary 

In this article we are talking about issues of textual works of representatives of the literature of Мakambet. In 

particular, it is subjected to textual analysis Мakambeta such poems as «Мunar kun», «Sogis», «Ereuilatka er salmai», 

«Tarlanim», «Araina», «Jangirge aitkani». As a result of comparative study published in several editions of the volume 

tolgau Мakambeta «Мunar kun» were convinced that they are individual differences, as the reduction of lines of poetry, 

single words or phrases which have undergone changes. We also consider the correctness of the differences, the editors 

of individual words, phrases unjustified changes. Particular attention is paid to errors in printing. To analyze textual 

differences in types of errors. As a result, comparison of variants of the collection version identified the need to develop 

sustainable texts of works of the poet. 

Keywords: text, period, compilation, the manuscript, editing, text differences, embodiment, the error, poet, thinking 
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ТИПОЛОГИЯ ЖАНРА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается специфика исторического романа, определены его типологические признаки. 

Особой постановки требует вопрос о соотношении прошлого и настоящего в историческом романе. Исследо-

вание проблемы художественной правды в исторической прозе приобретает конкретную форму реализации в 

выяснении места, роли и специфики взаимодействия двух диалектически связанных начал – факта и вымысла, 

документа и воображения. Художественная правда складывается из множества компонентов, каждый из 

которых требует особой заботы художника.  

К важным типологическим чертам, характеризующим исторические произведения, относятся: 1) изобра-

жение в центре повествования крупных исторических событий и реальной личности, через судьбу которой 

отражается глубинная сущность эпохи; 2) социально-психологический детерминизм действии реального лица в 

конкретных исторических условиях; документальная основа сюжета; 3) выявление эстетического потенциала 
документального материала – при помощи вымысла и домысла; 4) наличие вымышленных персонажей и 

ситуаций, созданных художнической фантазией.  

Отличительной чертой исторического романа последней четверти ХХ века является усиление субъективного 

начала, что связано с активизацией авторского присутствия в нем. 
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Исторический роман последней трети ХХ века можно считать явлением рубежа веков. Взятый во 
всей совокупности разнонаправленных стилевых тенденций, он диктует пересмотр традиционных и 

выработку новых подходов в его изучении.  

Исторический роман многосторонне исследует действительность, прошлое с позиции современ-

ного видения, олицетворяя в себе накопленный духовный потенциал поколений, определяет пути к 
решению задач, назревших перед человечеством. Отсюда постоянный интерес литературоведения к 

этому жанру художественной литературы. Сейчас важно по-новому решить спорные вопросы, 

касающиеся специфики жанра, а также проблемы широкого плана: историческая личность и эпоха, 
творческая индивидуальность писателей. Обращение к онтологическим аспектам исторического 

романа открывает путь к постижению и выработке писателем концепции философии истории и 

принципов воссоздания характера.  
Академическая наука имеет большой опыт в изучении истории и теории исторического романа. 

Дискуссии о содержании понятия “исторический роман” в литературоведении начались еще в 30-е 

годы, затем с новой силой вспыхнули во второй половине 50-х годов, продолжаются они и в наши 

дни. Спорным остается вопрос об исторических личностях и вымышленных героях, выступающих на 
страницах романов. Это должны быть люди, мысли и дела которых в той или иной мере определяли 

бы судьбу народа [1, с. 293]. Дискуссии идут о значимости изображаемых исторических событий и о 

наличии дистанции во времени между писателем и объектом изображения. Ш.Елеукенов считает, что 
“назначение исторического повествования не только в том, чтобы воспроизвести те или иные 

события минувшего. Гораздо более важная его задача – найти истоки и рассмотреть истории тех 

проблем, которые не утратили своей актуальности и поныне” [2, с. 246]. 

В советском литературоведении большинством исследователей исторический роман рассма-
тривается как самостоятельный жанр, но границы его четко не определены, многие вопросы 

специфики вызывают споры. М.Серебрянский, Ю.Андреев, С.Петров, А.Пауткин, Л.Чмыхов, 

В.Щербина считают, что исторический роман – это самостоятельный литературный жанр, имеющий 
специфическую художественную форму, цель которого – постижение прошлого в художественных 

образах. При этом важно наличие временной дистанции между автором и объектом художественного 

воспроизведения, а также восприятие и оценка писателем воображаемых событий как завершенного 
этапа истории в его отдаленных следствиях, значении для современности. “Писатель, который 

создает исторический роман, отличается от писателя, изображающего современность тем, что ему 

известно не только направление развития действительности, но и его конечный результат” [3, с. 43].  

Ряд ученых, как Р.Мессер, Г.Ленобль, М.Кузнецов, одной из типологических черт исторического 
романа считают соотнесенность времен в историческом повествовании, дистанцию между писателем-

повествователем и событием, исторический подход художника, который воссоздает более или менее 

отдаленное от него прошлое. Г.Ленобль допускал существование понятия “исторические жанры”: “В 
обширных просторах художественной исторической литературы едва ли не каждый жанр имеет 

своих посланцев” [4, с. 259]. 

Наиболее обстоятельный ответ на вопрос о самостоятельности жанра дает В.Оскоцкий в книге 
“Роман и история” (1980): “Исторический роман – это роман об истории, который однако не 

дублирует научный труд, не довольствуется повторением данных исторической науки, но постигает 

общий с нею материал по законам художественного пересоздания действительности” [5, с. 264]. Как 

и другие литературоведы и критики, В.Оскоцкий справедливо считает, что исторический роман 
сначала роман, а потом уже исторический. Доминантой здесь выступает тематический признак. 

Называть роман историческим можно лишь в условном и неточном литературоведческом смысле, так 

как ни содержание, ни форма не дают оснований выделять его в некий самостоятельный и особый 
вид эпического рода, развивающийся по своим собственным законам. Определенные сложности в 

теорию вопроса вносит путаница в терминологии, понимании историзма художественного 

произведения и его тематико-жанровой специфики. Исторический роман – разновидность романного 

жанра, в сюжетную основу которого введены преимущественно конкретные, чаще всего выдающиеся 
исторические события, лица, факты, сыгравшие важную роль в жизни общества, отдаленные от 

современности значительной дистанцией времени.  

А.Пауткин считает, что “помимо явных, различимых с поверхности признаков жанра существуют 
скрытые жанровые законы. Обычно незримые читателю, они определяют своеобразие творческого 
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труда романиста-историка” [6, с. 4].  

В современном историческом романе по-новому раскрываются связи человек-история: через 
личностное отношение героя к происходящему событию. Углубляется представление о личности, 

изменяется концепция человека, построение конфликтных ситуаций: из классовой плоскости они 

часто переносятся в морально-этическую, не теряя при этом своего социального смысла и значения. 

“Исторический роман наших дней обогащается новыми качественными особенностями, связанными 
и с углублением ее философской концептуальности, и усилением идеологической наступательности” 

[5, с. 178]. 

Особой постановки требует вопрос о соотношении прошлого и настоящего в историческом ро-
мане. Исследователи отмечают “зыбкость границ с современностью”: “Повествование становится ис-

торическим, если между тем, что в нем изображено, и читательским мироощущением обозначился 

рубеж, делающий описанный период законченным и предопределяющим возможность столкновения 
времен, явного или скрытого, лежащего в основе замысла каждого исторического произведения. Ко-

нечно этот рубеж невозможно высчитать с точностью до одного дня, так как нельзя распространить 

понятие “общественное сознание” на всех без исключения членов общества. Речь идет о диа-

лектически подвижном процессе, знающем множество переходных форм, о господствующей 
тенденции, определяющей закономерности общественного и литературного развития” [7, с. 27]. 

Исторический роман теснейшим образом связан с политическими и социальными проблемами 

действительности, и эта связь изначально лежит в самой его природе. И, следовательно, в романе о 
прошлом находит отражение определенная историко-философская концепция общественного 

развития. Художественная правда в романе о прошлом выступает показателем поэтического 

совершенства, критерием эстетического качества того образа реальной действительности, который 
возникает как следствие органического взаимодействия исторической правды и авторской фантазии. 

В современной эстетике отсутствует единое, достаточно конкретное определение художественной 

правды. И это понятно, так как реальное содержание художественной правды чрезвычайно 

многогранно. В многообразии определений проявляется не только недостаточная разработанность 
проблемы, но диалектическая природа данной категории. В определениях ученых можно выделить 

общую для них мысль: художественная правда – результат глубокого изучения действительности. 

Следовательно, основа и сущность художественной правды – объективное содержание. Но 
художественная правда – это не жизнеподобная достоверность, не копия действительности. 

Художественная правда не может быть тождественна правде жизни, так как отличается от 

изображаемого предмета, от самой действительности. Но художественная правда создается на основе 

фактов действительности и ее нельзя рассматривать в отрыве от жизни, превращая в беспредельную 
фантастику. Основой и сущностью художественной правды служит действительность, но не 

механически перенесенная в произведение, а творчески осознанная, проведенная через фантазию 

автора. Огромную роль фантазии отводил В.Белинский: "Кто не озарен творческою фантазиею, 
способностью превращать идеи в образы, мыслить, рассуждать и чувствовать образами, тому не 

помогут сделаться поэтами ни ум, ни чувство, ни сила убеждений и верований, ни богатство разумно 

исторического и современного содержания" [8, с. 232]. 
Художественная правда возникает как результат взаимодействия и слияния жизненного факта и 

художественного вымысла. Домысел и вымысел, как виды художественного обобщения и средства 

типизации в историческом романе, не только нисколько не ограничены, но и несут дополнительную 

нагрузку, становясь важным средством создания художественной правды. Без творческого вообра-
жения, без фантазии художника создание исторического романа немыслимо. Автор романа о 

прошлом описывает действительно происшедшие события. Исторические события, образы их 

участников должны быть представлены во всей истине. Но историческая истина сложна. Она 
включает в себя не только непосредственное значение и роль факта для ближайших событий, но и 

значение его в исторической перспективе. 

З.Ахметов, подчеркивая важность соотношения исторической правды и вымысла, большую роль в 
художественном произведении отводит литературным и историческим источникам [9]. Р.Бердибаев 

полагает, что "историческая правда не может целиком и полностью быть перенесена в художес-

твенное произведение. Жизненный материал проходит через особенности художественного вос-

приятия писателя. Иногда, художественная правда, созданная благодаря творческому вымыслу, 
может быть ярче и острее, чем правда действительности" [10, с. 209]. 

Интерес исторического романиста лежит в круге проблем самой истории. И исторический роман 
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будет историческим только тогда, когда в нем рассматриваются проблемы истории, но отнюдь не 

проблемы, навязанные ей извне. Не вдаваясь в подробности объектов научного и художественного 
познания, все же отметим, что в романе об истории и исторической науке одна и та же действи-

тельность является источником различного конкретного содержания и разных форм его выражения. 

Поэтому исследование проблемы художественной правды в исторической прозе приобретает 

конкретную форму реализации в выяснении места, роли и специфики взаимодействия двух 
диалектически связанных начал – факта и вымысла, документа и воображения. Споры о 

художественной правде в такой постановке не умолкают на всем пути становления и развития жанра 

исторического романа. 
Перед историческим романистом стоит важная задача, связанная с проблемой передачи историко-

бытового колорита эпохи, с необходимостью реалистического воспроизведения атмосферы времени. 

Постижение предмета изображения в произведении на историческую тему опосредованно 
письменными и материальными свидетельствами времени. Отсутствие источниковедческой 

грамотности – серьезный изъян в подготовке писателя-историка, так как в неумелых руках 

документы могут превратиться в кривое зеркало, дающее искаженное отражение времени. Однако, 

источники, являясь соавтором писателя при воссоздании прошлого, не дают полного представления 
об эпохе, событиях и людях, ставших прообразом художественного содержания произведения. В 

процессе работы романиста фактический материал подвергается творческому преображению для 

максимально полного и глубокого раскрытия жизненной правды. Художественно интерпретируя 
действительность, автор видоизменяет реальные факты, в результате которого происходит 

моделирование действительности, благодаря чему она поддается более глубокому анализу, 

помогающему писателю передать дух времени. Суммирование и комбинирование жизненных фактов 
– одно из проявлений деятельности художественной фантазии. В это же время происходит 

акцентирование определенных черт жизненных впечатлений, их сотворение происходит на основе 

накопленного материала, т.е. рождается правда искусства. Деятельность творческой фантазии 

совершается одновременно. При этом перед историческим романистом встают непростые вопросы: 
как соотнести в произведении документальное с художественным вымыслом? В какой мере этот 

синтез способствует раскрытию правды истории? 

Немало споров при выяснении специфики исторического романа вызывает вопрос о наличии в нем 
реальных исторических персонажей. Широкое обращение советской литературы первых десятилетий 

ХХ века к образам деятелей истории привело к тому, что одним из главных условий в определении 

своеобразия исторического романа стало считаться наличие реальной исторической личности. Одни 

критики (С.Петров, Л.Александрова) считают несомненным объективным признаком исторического 
жанра присутствие в нем образов реальных лиц. Другие критики полностью отрицают важность и 

закономерность появления исторического романа с центральным героем – великим деятелем [11, с. 

21]. Художественная практика показывает, что наличие в романе о прошлом центрального героя – 
реальной личности – признак необязательный для исторического жанра (“Кровь и пот” 

А.Нурпеисова). Таким образом, историческому романисту не обязательно, чтобы в нем в качестве 

главного героя непременно фигурировала историческая личность, но в то же время реалистическое и 
объективное воссоздание художественных образов исторических деятелей, сыгравших значительную 

роль в жизни народа, – право любого исторического произведения. 

Роман называется историческим не только потому, что в нем действуют исторические лица, 

изображаются события прошлого, но скорее всего из-за того, что в нем писатель проникает в дух 
самой эпохи с ее противоречиями. И присутствие реального лица для исторического романа признак 

необязательный. Известно, что произведения исторического жанра обычно основываются на 

подлинных событиях, имеющих определенное значение в прошлом народа. Но материал, который 
использует автор, никогда не бывает исчерпывающим и очищенным от случайного и наносного. 

Поэтому писатель прибегает к фантазии и художественному домыслу. Художнический вымысел и 

домысел, основанный на исторических фактах, не только не противоречит научно-объективному 
изображению прошлого, но и способствует тому, чтобы наилучшим образом выразить правду 

истории, реализовать принцип историзма. Необходимость творческой фантазии в процессе типизации 

заключается в отборе, систематизации, комбинировании жизненного материала в соответствии с 

авторской концепцией эпохи, образов. Таким образом, к важным типологическим чертам, характери-
зующим исторические произведения, можно отнести следующее: изображение в центре повес-

твования крупных исторических событий и реальной личности, через судьбу которой отражается 
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глубинная сущность эпохи; социально-психологический детерминизм действии реального лица в 

конкретных исторических условиях; документальная основа сюжета; выявление эстетического 
потенциала документального материала – при помощи вымысла и домысла; наличие вымышленных 

персонажей и ситуаций, созданных художнической фантазией.  
 

Список использованной литературы: 

1 Старчаков А. Заметки об историческом романе // Новый мир. – 1935. – №5. – С.265-275. 

2 Елеукенов Ш. От фольклора до роман-эпопеи (Идейно-эстетическое и жанровое своеобразие казахского 

романа). Монография. – Алматы: Жазушы, 1987. – 351 с. 

3 История русского советского романа: В 2-х т. Т.1. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – 627 с. 
4 Ленобль Г.М. История и литература. – М.: Худож.лит., 1980. – 384 с. 

5 Оскоцкий В.Д. Роман и история: Традиции и новаторство советского исторического романа. – М.: 

Худож. лит, 1980. – 384 с. 

6 Пауткин А.И. Советский исторический роман. – М.: Знание, 1970. – 111 с.  

7 Щедрина Н.П. Советский исторический роман в русской литературе последней трети ХХ в. (Пути 

развития. Концепция личности. Поэтика): Дис… докт.филол.н. – М., 1966. – 379 с. 

8 Белинский В.Г. Сочинения Державина. Статья первая // Собр.соч.: В 3-т. Т.2. – М.: Гослитиздат, 1948. 

– 932 с. 

9 Ахметов З.А. Поэтика романа-эпопеи «Путь Абая» в свете истории ее создания. – Алматы: Наука, 

1984. – 256 с. 

10 Бердибаев Р. От легенды к роману. Статьи и исследования. Пер. с каз. – А.: Жазушы, 1976. – 224 с. 

11 Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1977. – 304 с. 
12 Базылова Б.К. Художественная концепция характера исторической личности. // Вестник КазНПУ им. 

Абая. Серия филол. наук. – 2016. – №1 (56). – С.96-100. 

 

Б.К. Базылова1 

1Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 
Алматы қ., Қазақстан 

 

ТАРИХИ РОМАН ЖАНРЫНЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ 

 
Түйіндеме 

Мақалада тарихи романның ерекшеліктері қарастырылады, оның типологиялық белгілері анықталады. 

Тарихи романдағы өткен мен бүгіннің арақатынасы туралы мәселе ерекше қарастыруды талап етеді. Тарихи 

прозадағы көркемдік шындық мәселесін зерттеу екі диалектті байланысқан бастамалардың – шындық пен ой 

толғам, іс-құжат пен қиялдың орнын, ролі мен ерекшеліктерін анықтаудағы жүзеге асыру формаларына ие 

болады. Көркемдік шындық суретшінің ерекше қарауын талап ететін көптеген құрамдық бөліктерден құралады. 

Тарихи шығармаларды сипаттайтын негізгі типологиялық белгілерге: 1) ірі тарихи оқиғалар мен дәуірдің 

терең болмысы көрінетін шынайы тұлғаны бейнелеу; 2) нақты тарихи жағдайларда шынайы тұлға әрекетінің 

әлеуметтік-психологиялық детерминизмі; 3) дерек материалдың эстетикалық әлеуетін ой талғам мен жорамал 

арқылы айқындау; 4) суреткер фантазиясымен пайда болған ойдан шығарылған кейіпкерлер мен оқиғалар. 

Авторлық қатысудың жандануымен байланысты субъективтік бастаудың күшеюі ХХ ғасырдың соңындағы 
тарихи романның ерекше белгісі болып табылады. 

Түйін сөздер: тарихи роман, әдеби жанр, көркемдік шындық, тарихи шындық, әдеби ой-толғам 

 

B.Bazylova1 
1Kazakh State Women's Teacher Training University, 

 Almaty, Kazakhstan 

 

TYPOLOGY OF THE GENRE OF THE HISTORICAL NOVEL 

 
Summary 

In article specifics of the historical novel are considered, its typological signs are defined. Special statement is 

demanded by a question of a ratio of the past and the present in the historical novel. Research of a problem of the art 

truth in historical prose gets a concrete form of realization in clarification of a place, role and specifics of interaction of 

two dialectically connected beginnings – the fact and fiction, the document and imagination. The art truth consists of a 

set of components, each of which demands special care of the artist.  

Treat the important typological lines characterizing historical works: 1) the image in the center of a narration of 

important historical events and the real personality through which destiny the deep essence of an era is reflected; 2) a 
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social and psychological determinism action of the real person in specific historical conditions; documentary basis of a 

plot; 3) identification of esthetic potential of documentary material – by means of fiction and a conjecture; 4) presence 

of the fictional characters and situations created by the artist's imagination.  

Distinctive feature of the historical novel of the last quarter of the XX century is strengthening of the subjective 

beginning that is connected with activization of author's presence at it. 

Keywords: historical novel, literary genre, art truth, history truth, fiction 
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ЖЫРАУЛАР ПОЭТИКАСЫ ЖӘНЕ ҚАЛНИЯЗДЫҢ АҚЫНДЫҒЫ 

 
Аңдатпа 

М.Әуезов жыраулық өнердің синкретті сипатын айтқанда оның өзгермелі табаиғатын да ескерген болуы 

керек: «Бүгінгі қазақ сахнасында Иса әлденеше ғасырларды жинағандай, мәдениет тарихының әлденеше 

дәуірлерін бітімдестіргендей. 

Мұның арты баяғы кәрі заманнан, саналы толғау иесі жыраудан, ру бәсекесінде ат жарыстырғандай , сөз 

жарыстыратын айтыс ақындарынан келе жатқан суырыпсалма. Бүгінгі тұрған орны – сахна. Айтылып қалған 

сөздері – әдебиет туындысы. Иса сахнадан үгіт айтады, сын айтады. Өзі түсінген мөлшерде сұлулықты, 

жарастықты жырлайды». 

Ел ішіндегі қақтығыстар мен дауларды шешуде әділдігімен халыққа жаққан, жұртқа айрықша қымбатты 

болған жыраулар тарихта аз емес. Солардың бірі –Қалнияз жырау. Оның тіршілігі ғана емес, шығармашылығы да 

Махамбетпен ұқсас. Ол – дүмділер тарпынан қуғын көріп, қысымға шыдамай елін тастан көшкен көптің бірі емес, 
Махамбет сынды «аламанға жел берген аса жұртты меңгерген жырау», романтикалық мінезде қалыптасқан тұлға. 

Қалнияз шығармашылығы туған жерінен қуғын көріп, жат елдерге қоныс аударған қазақ жырауының рухани 

тірлігін, қайғы-қасіретке толы болмысын, шығармашылық ізденістерін анық көрсетеді. 

Түйін сөздер: жыраулар поэзиясы, позтикасы, мәдениет тарихы, толғау, Қалнияз жырау, суырыпсалма 

ақын, қуғын көру, Ата жұрт, қаһарман құрбылар, жырға қосты, мадақтау 

 

Жыраулар поэзиясына пәрменді әсер еткен әдеби үрдіс – тарихи жырлар мен тарихи шығармалар 
дәстұрі. Көрнекті тұлғаларға: хандар мен билерге, батырлар мен ел басқарған ақылды тұлғаларға арнал-

ған толғаулар мен арнаулар қазақ жырларының көркемдік өрнектеріне кәдімгідей ықпал еткен. Мұнда 

әдеби дәстүр үлгілері де, қанат жайып өркен сала бастаған бастаған жаңа өскіндер де бар[1, 262-280]. 
Бұл тақырыптар кешенді түрде зерттелуге тиіс. Эстетикалық объектінің сыртқы дүние, әлеммен 

байланысы алуан түрлі әсерлерден құралады. Әдеби дәстүрге жаңалық әкелетін бұл ықпалдың 

қуаттылығы уақыт және кеңістік өлшемдерінде белең бере сала күш ала бастайды. Оның жеке 
жыраулар шығармашылығында көрініс табуы эстетикалық сезімдер шарпысуына тәуелді. Төңірегін 

өзгерте бастаған үлкенді-кішілі уақиғалар жыраудың қабылдауында бірте-бірте үдепкүрделі сезімдер 

бейнесін туғызады. Енді ол жыраудың көркемдік әлеміне ғана тәуелді. ойлануы, тарихи уақиғалар 

туғызған алуан-алуан сезімдерді қорытуы, мақсатына орай қиюластыруы бәрі – ақын-жырлаудың әр 
ортада өзгеріп тұратын шабытына, көңіл-күйіне байланысты. Сондықтан жыраулар шығармалары 

нұсқаларының көп болуы осы заңдылықтарға негізделеді. 

Ал аңыз, хикаяттар, әпсаналар туралы шығармашылық үдеріс мұлде басқа жағдайда өтеді. Мұнда 
уақыт та басқа. 

Дәстүрге жаңалықтың қажетін жараулық әдебиет өкілдері тегістей ұқты деп айту қиын. Тыңдаушы 

көпшілік, сұранысы бұрыннан таныс жырларды ғана емес, жаңа шығармаларды жайната, жаңғырта 

орындауды талап етеді. Әрине мұнда тосын жайлар да бейтаныс әуендер, өрнектер де кездеседі. 
Талантты ақынның дара танымы мен қабылдауының әуендері осында бірден аңғарылады. Жырға 

негіз болған шындық пен оны өзінше талдап, бейнелеуші ақын танымы осы орындауда шендеседі. 

Әрине, өмір шындығының сұлбасы сақталады. 
Бізге аты-жөні, шығармалары (ауызша, жазбаша) жеткен ақындардың көбі мұсылманша әжептәуір 
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сауатты болған. Абыл Өтембет, Қалнияз Шопықұлы, Ақтан Керейұлы, Нұрым Шаршығұлұлы, 

Қашаған Күржіманұлы Аралбай Оңғарбекұлы, Өмір Қараұлы, т.б. 
Олар жыраулық мектептің дәстүрінде тәрбиеленіп, тәжірибе жинақтаған. Шығармаларында 

әлеуметтік, саяси тақырыптар ел бірлігі, мемлекет тұтастығы туралы ойлар бейнеленеді. Әсіресе, ХІХ 

ғасырдағы зар заман бағытының ақындарында ел бірлігі мен елдік сана Ресейдің отарлық саясатымен 

қабаттастырыла суреттеледі. Қазақстанға күн санап еніп жатқан сан түрлі жағалықтардың ұлттық 
дәстүр мен салт-сананы бұзып жатқанына, мұның ел бүлдіргіштік сипаты әшкерелене айтылады [2, 70]. 

Жыраулар поэзиясындағы эстетикалақ қуаты айрықшалардың бастысы өмірдің түрлі кезеңдері 

жасық шақ пен есею, кемелдену және кәрілік т.б. толғаныстардың табиғат және қоғамдық 
құбылыстарымен егізделе жырлануында.  

Бұл негізгі жанрлардың бәрінде ұшырасады. Философиялық толғамы айқын толғаулар мен тарихи 

уақиғаларды баяндайтын жырларды, өлеңдер мен термелерді атауға болады [3, 238-239]. Жыраулық 
өнерде осы жанрлар мен бейнелеу құралдарының поэтикалық, мазмұндық және тілдік, өрнектері 

үздіксіз дамып ұштала түсті. 

Бірақ бір өкініштісі шығармалардың жазба нұсқалары жоқ. Тіпті,сауатты, жыраулардың өздері де 

туындыларын жазып қалдырмаған. Мұның түрлі себептер болуға тиіс. Мәселен, қолжазбалардың 
сақталмауы, жоғалуы тіпті болмауы да мүмкін. Жыраулық поэзия, дәстүр туралы жан-жақты 

зерттеулер жасаған ғалымдар аз жазған жоқ. 

Сондықтан оларды қайталап жатпай-ақ, тақырыпқа қатысты бірер мәселені ғана шола кетейік. 
Жыраулық поэзия дәуірлеп тұрған замандарда толғау, жырларды жазып алуға – қоғамда 

қажеттілік болмағандай. Қағазға түсіру дәстүрі оңай тәрізді көрінгенмен болмысы басқа – тынымсыз 

еңбекті, ойды қажетсінеді. Суырып салмаға әбден төселген сауатты – ақын-жыраулар сәтті 
шығармаларын елге таратуда шәкірттеріне сенген. Бірақ олардың жырлауында ғана емес, өз 

орындауларында да мазмұндық, көркемдік өзгешеліктерді байқаған. Бұл жаңарулар қағазға түскенге 

дейін тоқталмаған. Қағазға көшкен туындының көркемдігін жоғалтатыны шындық. Оны бүгінгі 

ақындар поэтикасын зерттеушілер де мойындайды. Ендеше, бір шығарманың әлденеше үлгілерін 
салыстыруда сол заман ахуалына, стиліне жақындарын таңдап қолданған жөн. Бұл Қалнияз 

шығармашылығын зерттеушілер үшін есте болуға тиіс. 

М.Әуезов жыраулық өнердің синкретті сипатын айтқанда оның өзгермелі табаиғатын да ескерген 
болуы керек: «Бүгінгі қазақ сахнасында Иса әлденеше ғасырларда жинағандай, мәдениет тарихының 

әлденеше дәуірлерін бітімдестіргендей. 

Мұның арты баяғы кәрі заманнан, саналы толғау иесі жыраудан, ру бәсекесінде ат 

жарыстырғандай, сөз жарыстыратын айтыс ақындарынан келе жатқан суырыпсалма. Бүгінгі тұрған 
орны – сахна. Айтылып қалған сөздері – әдебиет туындысы. Иса сахнадан үгіт айтады, сын айтады. 

Өзі түсінген мөлшерде сұлулықты, жарастықты жырлайды. Өлеңмен күлдіргі қалжың айтады. 

Жақсының сарынындай құбылып, бүктетіліп толқын желдірменің әніне қосқанда шалқыған ақындық 
сөзін ту ғып ұстап заманды қазып келе жатқан өнер желмаясыны шабысы елестегендей болады. 

Бірақ, суырыпсалма өлең көп алдындаақынның өз аузынан сол арада ғана шығып, арнаулы сарын-

ға түсіп, домбырамен бірге қанат қағып алып ұшып келе жатса, ең әуелі өте әсерлі жарастық, үлкен 
әсерлілік сол шабыстың өзінде деп санау керек. Әдебиет, музыка, сахна бәрінің бірдей бас қосатын 

жері осы. Адамдағы салтанатты, сымбатты өнердің өзгеге жат, біізге таныс бір алуан түрі, үлгісі осы. 

Қолдан жасалмайтын, оңайшылықпен қайта тумайтын сирек өнерді біз, бүгінгі заманның 

адамдары, мәдениетті елше қадірлей, бағалай білуіміз керек» [4]. ХҮ ғасырдағы қазақ әдебиеті 
туралы біршама деректі мәліметтерді халық әдебиетінің табыстарынан аңғауға болады. Бүкіл 

қыпшаққа даңқы жайылған Қодан Тайшы, Сыпыра жырау, Асан Қайғы, Қазтуған, Доспанбет, 

Шалкиіз, Марғасқа, Жиембет, Ақтамберді т.б.кім білмейді. Әсіресе, ауыз әдебиетінде көркемдік 
дәрежесі ойдағыдай, тіпті аса жоғары деп те айтуға болады, талай тарихи шығармалар, эпостық 

жырлар, толғаулар дүниеге келді. Әдеби тілдің даму да жоғары деңгейге жетті. Бұл табыстарда 

жыраулық әдебиеттің үлесі орасан мол. Орны да бөлек. 
Жыраулық әдебиеттен көрінетін басты тақырыптарға тоқталсақ: Алдымен ел алдындағы 

әлеуметтік қайшылықтардың сөз болуы. Әр әлеуметтік топ өз идеологиясы үшін күресті. Байлар мен 

билер, батырлар мен шешендер т.б. Оларға арналған қошаметшіл, мадақ поэзиясы бірден көзге 

түседі. Жыраулық поэзияда бұл аз емес. 
Түрлі деңгейдегі қоғамдық тартыстарда жеңіске жеткендердің озбырлық әрекеттері, жеңілгендер-

дің өкініші мен қасіреті – жыраулық поэзияның мақты арқауы. Осы қарама қарсы құбылыстардың 
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бірінің артына түсе, қуа жырлаушылар табылды. Негізінен туыстық белгілерге, әлеуметтік топтар 

мүддесіне орай жырланды [5, 120-123]. Адалдыққа қиянат, наразылық, осы кезден бастап сатира, 
мысқыл келді әдебиетке (Шерниязда, т.б.). Бұл мақсат жаңа бейнелеу құралдарын құралдарын әкелді.  

Осы бағыттағы көрініп тұрған қайшылықтар қоғамдық сананы қозғады. Авторлық әдебиетті дамы-

туға ықпал еткен кұштердің бірі – фольклор. Фольклор және авторлы әдебиет қоғам қайшылықтарын 

көрсетуде, табыстары мен әйгілі тұлғаларды бейнелеуде егіз құбылыс ретінде танылды [6, 37-38]. 
Қазақ әдебиетіне орта ғасырынан ауызша, жазбаша көркем фабула, қызық сюжет т. б. үлгіде 

жеткен шығармалар сол дәуір көркемдік танымынан хабар береді. Әдебиет пен өнердегі ізденістерді, 

орныққан үлгілер мен дәстүрді көрсетеді. Оған мұқият үңілу, талдау керек. «Көркемдігі шамалы» 
деген астамшыл ұғым бұған келмейді. 

Алтын Орда хандарының, рулы ел басқанған билер мен дәулетті жандардың, батырлардың қасын-

да ақылшы, кеңесші ретінде жыраулар болған жүрген. Абылайдың Бұхары сияқты. Көргені көп, біле-
тіні мол жыраулар заманның елеулі уақиғалары мен оның бас қаһармандарын, сан-алуан тарихты 

жыр, толғауларға, әңгімелерге қоса жырлаған. Онда тек тарихи уақиғалар ғана емес, әйгілі генеоло-

гиясы мен жалпы қазақ шежіресін те талай мәліметтер кездеседі. Деректі тарих болмағанмен де қа-

зақы ауызша шежіренің маңызды мәліметтер көрінеді [7, 15-16]. Ел ішіндегі ірі дау жанжалдарды ше-
шуде де олардың рөлі аз болмаған. Көбінің құдай берген көріпкелдік қасиеттері де жоғары болған. 

Ақылгөй, дара тұлға ретінде жыраулар ел аралық мәселелерді, көрші елдермен қарым-

атынастарлы шешуге де қатысқан. Сауда-саттық жасаушы мемлекеттермен түйінді мәселелерде ақыл, 
кеңес беруші ретінде олардың пікірлері мүлде ізсіз басқа кетпеген.  

Ел ішіндегі қақтығыстар мен дауларды шешуде әділдігімен халыққа жаққан, жұртқа айрықша 

қымбатты болған жыраулар тарихта аз емес. Солардың бірі – Қалнияз жырау [8, 118-27]. Оның 
тіршілігі ғана емес, шығармашылығы да Махамбетпен ұқсас. Ол – дүмділер тарпынан қуғын көріп, 

қысымға шыдамай елін тастай көшкен көптің бірі емес, Махамбет сынды «аламанға жел берген аса 

жұртты меңгерген жырау», романтикалық мінезде қалыптасқан тұлға. 

Түрлі жаулармен болған қырғын шайқастарда күтпеген қиындықтарға тап болған бауырларын 
жігерлендіріп толғаулар айтқан. «Батырларды жігерлендіріп айтқаны», «Қожалақ батырға айтқаны», 

«Табын Дәуіт батырға айтқаны», «Есен, Сүгір батырларға айтқаны» т.б. 

Жыраулар поэзиясы ұлттық болмысымыздың қалыптасуына да ықпал еткен рухани күш болды. Ел 
билеушілерді сабырға шақыруда ғана емес, болашақ ұрпақты тәрбиелеуде де орасан зор қызмет атқарған 

әлеуметтік топ. Тәрбиелік қуаты мол, әсіресе эстетикалық әсері орасан зор көркем дүниелер қалдырған. 

Асқар Егеубайдың жыраулар поэзиясының мәні туралы айтқан мына сөздері осы тақырыпты 

зерттеуші ғалымдар үшін қажет-ақ. «Жыраулар толғаған адамгершілік, имандалық, қаһармандық, 
жігерлілік һәм жайсаңдық жолда қалыптаса бастаған қазақ ұлысының рухани келбетін кестелеуі тиіс 

еді. Сорлай болды да. Қазақ елінің ажары мен жан дүниесі сол шығармаларда жасалды. Білім, білік 

ақиқат, тіл, жаратылыс жайлы толғамдар да сол ортада желі тартты. Ежелгі түркі дүниесінің бар 
болмысы мен арман-мүддесі бір кезде қазақтың классикалық мәдениеті арқылы жаңғыра көрінді. 

Жыраулар дәуірінің ішкі мәніне үңілсек, төрт-бес ғасыр бойына тұтастай құбылыс ретінде дамыған 

әлеуетті, әлеуметтік көркемдік ұлы самғау бұрын соңды болмаған еді. Ол поэзияда, елдік құрылыста, 
тұрмыса, моральдік һәм рухан мәдениетте бірдей айқын мүсінделді. 

Жыраулар поэзиясы дербес мемлекет ретінде өмір сүрген қазақ хандығы атты дәуірдің әдеби 

мұрасы». 

Тұрмыс-салт-жырлары, жоқтау, ертегі аңыздар т.б. жеке тұлғаларды дәріптеген туындыларда жиі 
қолданылады. Осы шығармалардың идеялық-көркемдік мақсаттаны айқындауда маңызы зор. Сол 

тәрізіді қиял-ғажайып аңыздар, мифтер мен әпсаналар мен тәмсілдер де шет ел шапқыншылығына 

қарсы күрес идеясын қозғап, ерлік, батырлық тақырыптарын дәріптеуде жыраулық поэзия өкілдері 
жиі қолданатын тәсілдер. Ерлік пен батырлықты дәріптейтін сюжеттерде қолбасшылыр мен батырлар 

дәріптелді. Олардың көркем бейнелері жасалынды. Кейде реалды өмірден алыс тәрізді көрінсе де 

көркем мазмұн негізіндегі ірі уақиғалар шындығы бас қаһармандар ерлігі байқалып тұрады. Эпостық 
жырларда шығарушы – жыраулардың басты идеялары айқындала түседі [9, 14-15]. 

ХІХ ғасырдан бастап жыраулар поэзиясының поэтикасы өзгеріске ұшырай бастады. Оның басты 

себебі, ауызша әдебиетке біртіндеп ене бастаған жазба әдебиет ықпалы еді [10, 417]. Маңғыстау 

түбегінде ақын-жыраулардың ел көңілін аударған шығармалары ХІХ ғасырда қағазға түсе бастады. 
Әрине, бәрі емес. Жыраулар поэзиясы туралы деректі пікірлер айтып жүйелі зерттеулер жүргізген 

Қ.Сыдиқовтың еңбеген айрықша атауға болады [11, 117-118].  
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Ақын-жыраулардың шығармаларын бізге жеткізген халық әдебиеті өкілдерін айтай кетсек: Мұрын 

Сеңгірбекұлы, Қарамылтық Қарасай, бұлардың ізбасар шәкірттері: Сүгір, Ұзақбай, Айтқұл, Мұса, 
Дәнебай, Жары Бүркітбай, Қарамылтық Бүркітбай, Қарағұл Қонаршиев, Мұрат Өскінбаев, Жанжігіт, 

Шамғұл, Шәдіман, Құмар, Назарбек, Әлқуат, Қобылаш, Рейім Құрмантайұлы, Қосқұлақ Таңаиар, 

Жақсылық Елеусінов.  

Жыраулық дәстүрдің белгілі бір жүйеде жалғастығын тапқанына көз жеткізуге болады. Атақты 
жыраулардың шығармаларын ере жүрген шәкірттері жаттап, көпшілік көңіл аударғандарын елге 

таратқан. Шәкірттердің кейінгі буыны да, 19 ғасыр соңы мен 20 ғасыр басындағы солардан үйренген. 

Ең маңыздысы ұстаздарынан үйренген шығармаларын бұрмаламай, бүлдірмей, негізінен сол 
қалпында жеткізген. Әрине аз-кем өзгеліктердің қосылуы заңды. 

Бүгінгі жоғары мектептерде болашық мамандарды тәжірибеден қалай өткізсе, жыраулық мектеп 

шәкірттері де соған ұқсас өмір тәжірибесін алған. Жыраулар алдымен ұстаздары білетін шығар-
маларды жаттаған, оның пайда болу тарихын, қайда айтылғанын сұрастырған, орындау барысында өз 

стилін қалыптастырған. Бірақ, ұстазының әуенін, мақамын толық сақтаған. Өкінішке орай бұл 

бағытта деректі зерттеулер әзірше көп емес. Бірақ, аса қажетті істі бірі – осы. 

Жыраулық дәстүрдің сөзге емес, өзіне сөзді ерту еркіндігі туралы проф. Б.Нұрдәулетованың 
«Көне күннің жыр күмбезі» кітабындағы пікірінде осы өнер мен шығармашылық шындығын 

көрсететін негізді ойлар бар.Ұстаздан шәкіртке көшетін поэтизмдер онда жалғасын ғана таппайды, 

жедел дамиды да. Жыраулық өнер иелері сөздің дәуірлік, стильдік нормаларына өзінше қарайды, 
бағына бермейді, – деген байымдауларда шығармашылық үрдерісті көрсетіп отыр [12, 414-418]. 

Жыраулық дәстүр – мектеп. Атадан балаға, ғасырдан ғасырға көшетін көркем мазмұн, сөз 

мағынасы мен мәні мақсатты түрде жалғасады. Ең қасиетті байлығымыз осы жалғастық табиғатында. 
Жыраулық дәстүр шығарманың мазмұнын да, көркемдігін де бұзбай жеткізуді қалайды. Жыршы, 

жыраулар адалдығының негізі осында. Алайда шығарманың көркемдік кестесіне белгілі фабула, 

сюжетті дара қабылдаудан пайда болатын аз-кем өзгерістер сөзсіз енеді. Сол арқылы көркем 

шығарма әсері де түрленіп отырады. Дәстүр арқылы жеткен көркем мазмұнды ментальді қабылдау 
жаңаша танымға осылай ұласады. 

Бүгінде жыраулар шығармаларын жариялауда – баспа талабына сай, болмаса құрастырушылар 

мақсатына орай редақция да жүреді. Түсініксіз сөздерді алмастырамыз. Өкінішке орай, мәтінінің 
көркемдік бояуын осылай жоғалтамыз. Соның салдарынан көне дәуірлерден жеткен толғау, 

жырларда түсініксіз, жұмбақ, күмәнді тұстар көбейеді. 

Жыраулар поэзиясы – тәуелсіз өмір сүрген, мінезді, талантты тұлғалардың әдеби мұрасы.  

Қалнияз шығармашылығы туған жерінен қуғын көріп, жат елдерге қоныс аударған қазақ жырауы-
ның рухани тірлігін, қайғы-қасіретке толы болмысын, шығармашылық ізденістерін анық көрсетеді. 

Қалнияз Асан ата ізімен жерұйық, тыныш тірлік іздеді. Түркіменстан, Тәжікстан, Өзбекстан, 

Ауғанстанға барды. Тыныш тірлік тапқандай болса да өзге менталитетке: тұмыс пен салт-санаға, әдет 
ғұрыпқа көндіге алмады. Жергілікті бай-дәулеттілерге, жұртты билеген топтарға жақпайтын артық-

кем пікірлер айтты, Өзінің қазақ елі менталитетін мадақтады. Сол үшін жек көрінішті болды, шет-

тетуге ұшырады. Тіпті әлділер тарапынан зорлық та көрді. Шыдай алмай әллі-берлі ауысты, көшті. 
Туған жерін сағынды. Аңсады. Ата жұртын қорғауда қарулас болған қаһарман құрбыларын жырға 

қосты, ерліктерін мадақтады. «Көрмесем, хош болыңдар», «Ерлерді еске алғанда», «Атасам ат 

ұстаған ерлерімді», «Жерінен Ауған, Күләб хат жолдадым», «Аңсаймын аға-жеңге ағайынды», 

«Айтқаным аз да болса есте қалсын», «Қалнияз едім күнінде», «Қош, аман бол, қалған жер» т.б. 
тәрізді толғау-жырлар осындай әуендерге толы. 

Бұл жыраудың күш, қайратының кеміген, қартайған шағы еді.  

Қалнияз мұсылманша сауатты болған. Қолымен жазып қалдырған шығармалары жоқ тәрізді. Кім 
білген, бәлкім жазған да шығар, бірақ көшіп-қонып жүрген тірлікте оларды сақтау да оңай емес. 

Олардың тағдыры туралы да не айтуға болар еді.  

Ел алдында орындалған шығармалардың бәрі, ең маңыздылары мен мәнділері, көркемдері ел ара-
сына ауызша тарлған. Әні мен орындалу үлгісіне дейін. Бұл шығармалар бізге шәкірттерінің жат-

таулары арқылы келді. Сондықтан, деректі, дәлелді пікір айту қиын. Қолымызға түскендерін тал-

даумен қатар, жоқтарын ел аузындағы мазмұндық аңыздауларға, үзік-үзік шумақтарға үңіле болжау 

арқылы ғана шамалаймыз. Соның өзі аса талантты ақын-жыраудың көркемдік әлемін көрсетеді.  
Қалнияз – қазақ жырауларының үлкен бір тобының аса көрнекті өкілі. Оның шығармашылығы мен 

өмірбаны туралы ойланғанда түрлі себептермен ел ауып, шет жерге кеткен талантты қандастарымыз 
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туралы ойларға батасың. Олардың көбі барған елдердің салт санасын қабылдап, үйленіп, өзге тілде, 

сол дәуірлерде басымдық көрсетіп дәстүр қалыптастырған тілдерде шығармалар жазды. Әдебиет 
тарихында өзге тілдерде жазып ұлы суреткер атанғандар аз емес, кеткендер аз емес. 

Қазақ жыраулары шығармаларының сақталуы, таралуы, үлгілері туралы М.Мағауин бірнеше 

пікірлер айтқан: «Қазақ халқының жыры түркілік ортақ эпос құрамынан бөлініп, дербес Орда құрған 

хандық заманы төрт ғасырға жуық ұзақ дәуірге созылды», – десе, келесі бір зерттеуінде: «15-17 
ғасырларда жасалған әдебиет ел мүддесін, жұрт мұратын бірінші орынға қойды», – дейді [13, 232-

244]. Жалпы жыраулар поэзиясы – қазақ сөз өнерін әлемдік классикалар шоғырына қосты. Біздің 

ұлттық рухани қазынамыз жыраулар поэзиясының абызы Асан қайғы толғаулары арқылы қазақ 
халқының қалыптасу, хандығының құрылу дәуірінің тарихи белгілерін көрсетеді. 

Проф. Б.Кенжебаев Асан шығармалары туралы пікірлерінде «Асан қайғының шығармалары өз 

тұсының айнасы. Ол өз дәуіріндегі қазақ халқының мұңын, тілегін көрсетеді», – деп жазды. Асан 
қайғы халықтың бірлігін, мемлекеттің тұтастығын сақтауды жырлаған жырау. «Қырында киік 

жайылған, Суында балық ойнаған, Жеміңде кеңес құрмадың, Жемнен де елді көшірдің» – деп 

жырлануы осыдан. 

Қазтуған, Доспанбет, Шалгез, Жиембет, Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, Бұқар т.б. жыраулар 
толғауларында қазақтың өріс, мекендері шығармалардың тақырыптық-идеялық көркемдік 

өрімдерінің ерекшеліктеріне орай әртүрлі жанрларда, үлгілерде жырланады [14, 71-72]. 

Жыраулар поэзиясындағы жер-сулар атауларының ішінде Алтын Орда дәуіріндегі қазақтардың 
мекен еткен жерлері сағынышпен, қимастық сезімдермен жырланады. Атап айтқанда, Еділ, Жайық, 

Сырдария, Қара Ертіс, Азау теңізі, Түркістан, Ташкент қалалары т.б. 

Қазақ хандығы кезіндегі жыраулар поэзиясының тақырыптары: халық бірлігі және елдің әскери 
қуатын нығайту, ел билеушілер мен батырлардың, билер мен шешендардің ұлт рухын, намысын 

сақтауға, қорғауға бағытталған ірі әрекеттері мен дархан мінездерін мадақтау болды. Олардың өмір 

мен болмыс туралы филолсофиялық толғау, жырларында ізгілік пен зұлымдық, жақсылық пен 

жамандық, достық пен дұшпандық тәрізді салт-санаға қатысты тақырыптар шендестіріле қозғалады. 
Адамгершілікке жат ұнамсыз құбылыс, мінез, әрекеттерді жырлауда жеке бас мүддесінен де ел, 

мемлекет, халық мүддесін жоғары қояды. 

Жыраулық поэзия ежелгі және жаңа дәуір әдебиетінің арасын жалғастырушы арна болып қана 
қойған жоқ, ұлы эпос тудырған ортаның таңғажайып дәстүрін көркем бейнелер арқылы пернелей 

жеткізген сырлы әлем еді [15, 6-8]. 
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Резюме 

М.Ауэзов, отмечая синкретный характер искусства Жырау, видимо также принимал во внимание его 

изменчивую природу: “Иса на сцене сегодняшнего дня, как бы собрал воедино многие века, многие эпохи 

истории культуры. За всем этим стоит “Суырыпсалма (импровизация)”, идущая из древности, от несущух 

вдумчивые баллады толгау. От Акынов, что сводили в битве Слово, подобно тому как на состязаниях между 
родами соревнавались скакунами. Нынешнее место ему – Сцена. Словам на смену пришли литературные 

произведения. Иса со сцены взывает, обличает. По своему разумению воспевает красоту, согласие”.  

В истории немало жырау, что справедливостью своей при разрешении людских споров и тяжб снискали 

народную любовь, особый народный почет. Один из таких жырау – Калнияз. Он не только творчеством, но и 

всей судьбой своей схож с Махамбетом. Он не из тех, кто не выдержав гонений, притеснений от сильных мира 

сего, бежал, бросив родные места. Он – личность, сформировавшаяся в характере романтизма; жырау, который 

как Махамбет “поднимал народные массы, вдохновляя бунтарский дух”. 

Творчество Калнияза, ярко воспевает долю казахских жырау, живущих на чужбине, гонимых с родной 

земли, их жизнь, полную трагедии и скорби, их творческие искания.  

Ключевые слова: синкретный характер, искусство жырау, народный почет, жырау Калнияз, бунтарский 

дух, в характере романтизма, живущие на чужбине, воспевал соратников 
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POETIKS OF THESE PIECES ZHYRAU – KALNIYAZ 

 
Summary 

M.Auezov noting the syncretic nature of Zhyrau's art, also apparently took into account its changing nature, "Isa on 
the stage today, brought together many centuries, many epochs of cultural history. 

Behind all this stands "Syurypsalma (improvisation)". Сoming from Tolgau bringing thoughtful ballads. From Akın 

that drove in the battle of the Word, just as in the competition between the clans sorevnavalis horses. Current place for 

him – Scene. Words were replaced by literary works. Isa from the scene cries, denounces.  

According to their understanding celebrates the beauty, harmony". 

In the history there were many zhyrau that won the people's love, a special People's honor, by his justice in resolving 

human disputes and lawsuits. Some of these zhyrau – Kalniyaz. Not only his creativity, but also the entire fate of his life 

is similar to Makhambet. 

He's not one of those who can not withstand the persecution, the oppression of the powerful, fled leaving their 

homes. He is like Mahambet, bard who "raised the masses, inspiring rebellious spirit" personality formed in the 

character of romanticism. 

Creativity Kalniyaza, vividly depicts the life of Kazakh bard living in exile, driven from their native land, their life 
is full of tragedy and sorrow, their creative search. 

Keywords: zhyrau Kalniyaz, Makhambet, withstand the persecution, similar tolgau, the poetics, of romanticism, 

raised the masses, human disputes, inspiring rebellious spirit, persecution, human disputes 
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AZERBAIJANI LOVE EPOSES OF CLASSICAL TRADITION 

AND THE TWENTIETH CENTURY  

 
Abstract 

The article, paying close attention to the history of research of Azerbaijani love eposes in a broader context and on 
the basis of historical development, puts forward new scientific-theoretical approach on the expressed opinions and 

views. The reasons of love eposes being spread and loved among people, the issues related to how and by whom they 

were formed etc. are interpreted by the objective logical evidences. It is known that a number of our prominent classical 

poets used examples of ancient saga as fiction plot in their works, and analysts used them as historical narratives in their 

chronicles. Our great poets, master ashugs, as well as, the lovers of poetry, word of art and literature writing these 

samples in their notations, memory letters, created conditions for their existence up to the present day.  
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Problem statement. From the research history of love eposes.  

The aim of the study: is to draw attention from modern point of view to the issues of collecting and 
recording Azerbaijani love legends, their study and investigation from different directions, to interpret and 

assess the expressed views and considerations in a comparative way.  

The history of the saga traditions in Azerbaijan, and generally among all the Turkic peoples goes back to 

ancient times. Beginning from prehistoric times, stories, adventure and legends that were created and spread 
among ancient Turkic peoples can be considered as the first sources of classical epics. However, as most of 

the ancient eposes were not recorded, they were lost, forgotten or there were given examples from these epos 

parts in some books.  
Systematic collection and recording of our eposes and their investigation started much later. However at 

the same time, recording the samples of folk literature of our nation and separate samples of ancient and 

classical eposes though individually, and in some cases, their re-development as an artistic works started 

from ancient times. Such samples can be found in notations, memory letters, and manuscript collections 
drawn as a hobby by the lovers of word-of-art and literature, chronicles of historians and works of fiction of 

some of our great classics.  

Over time, interest for the examples of folk literature, as well as, for epics is slightly increasing. So 
“recording the examples of folk literature, as well as, epics begins to assume a new significance beginning 

from the first half of XIX century. If in the past centuries this work couldn’t go up the level of the memory 

letters of several professional artists and amateurs and enthusiasts, but now this rich treasure draws the atten-
tion of teachers, scientists, travelers and in the true sense of the word, collection activities began” [1, 4-5].  

Along with the agreement of this opinion of the author, it should be also noted that it is impossible to accept 

this as collection, recording and investigation of eposes in full sense. Such kind of collection and recording 

works, being assessed as a positive factor, can be accepted as beginning and first step of systematic collection 
and recording. And it is also interesting that “The Book of Dede Korkut" and “Koroghlu” epics which mostly 

draw the attention of the amateur, as well as, professional authors in the initial collection, recording and 

investigation works. In the next phase, translators and publishers gave more preference to these epics.  
However, our fund of sagas that reflect the morality and spirituality of our nation is not limited only with 

the parts of “Koroghlu” and “The Book of Dede Korkut”. Since ancient times up to the present day, there are 

hundreds of beautiful and interesting love, heroism and family sagas which are willingly listened, passed and 
kept alive by our peoples from generation to generation. Each of them, along with amazing our people, 

reflecting their sense of the world, way of thinking, proves the power of imagination, art and talent as an 

undeniable fact. And as a result of all of these, saga, the tradition of creation of epos is being continued today 

in Azerbaijan and classical love (as well as, heroism and family) eposes are heard with special interest and 
enthusiasm in the events, gatherings, public celebrations, anniversaries and memorable nights.  

Beginning from the period before the establishment of Soviet rule in Azerbaijan, many of our love eposes 

began to be published from time to time. Famous epics such as “Ashug Garib”, “Tahir – Zohra”, “Shah 
Ismail”, “Abbas and Gulgaz”, “Khasta Gasim”, “Shahzadeh Abulfaz”, “Alikhan”, “Nowruz” etc. can be 

shown as an example to this. It should be recognized that during the Soviet period, this process was further 

accelerated and took systemized shape. Works either in the direction of collecting and recording eposes or 

investigating and involving them to a wide range of researches and their publications have been gradually 
accelerated in this period. Our famous scientists such as Salman Mumtaz, Hanafi Zeynalli, Ahliman 

Akhundov and folklore experts such as H.Alizade, S.Akhundov, A.Tahirov etc., as well as, folk poets such 

as S.Rustam, M.Rahim spent much trouble in this field. Sometimes our eposes themselves and sometimes 
their several forms are published by their hard work and initiatives. Among these, “Azerbaijani folk 

literature”, “Epics and tales” collected and compiled by H.Alizade, the books of “Folk eposes” of 

A.Akhundov etc. are more remarkable. In addition, in 1920-1940 Yusif Vazir Chamanzaminli, Rashid bey 
Afandiyev, Vali Khuluflu, Bayramalibayov and others collected a lot of materials consisting of eposes and 

saga parts and published them in various media outlets.  

At that time, it was noteworthy to allocate special section for our folk literature in the published two 

volume book of “The history of Azerbaijani literature” of Ismail Hikmat for that period [2, 58]. A number of 
our eposes are interpreted though in brief and they were assed assessed in that section. It is true that it is 

impossible to agree with some points of the author’s own assessment, interpretation and the division over 

eposes. However, his considerations and opinions can be considered valuable and important for that period. 
As these considerations were one of the first steps taken in the direction of the Azerbaijani folklore and 
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played an important role in the direction of development and expansion of this field of science. So, Ismail 

Hikmat divided the epos that is marked with the name of “narrative type” in the mentioned chapter of the 
book of “The history of Azerbaijani literature”: the novel, the story, the saga. In the next phase, he again 

divided eposes that were called stories by him into four parts:  

1) historical stories; 

2) love stories; 
3) heroic stories; 

4) adopted stories.  

It is also noteworthy that the author specially emphasizes that a number of legends which are named and 
given information about them in that chapter are the spiritual wealth of the Azerbaijani people. He proposed 

the idea that eposes such as “Ashug Garib”, “Koroghlu”, “Asli-Karam”, “Leyli-Majnun”, “Tahir-Zohra”, 

“Farhad-Shirin”, “Shah Ismail”, “Mahmud-Alif” were being told at every assemblies and they were came 
from mouth to mouth in the territory of Azerbaijan. While speaking about love stories, he states that though 

there are the effects of mysticism and even hurufism in some parts, the most influential novel of love among 

the other examples of folk literature is “Ashug Garib” [2, 58].  

It should be noted that there were published some articles speaking about our love (as well as, heroic, 
family etc.) eposes in the first half of XX century. Among these, there are prefaces written by Abdulla Shaig 

for the book of “Azerbaijani ashugs”, Hanafi Zeynalli for the book of “Azerbaijani folk literature”, articles 

entitled “People’s literature or people’s words” of R.Afandizade [3, 23-36] and “Certificates referring to 
Azerbaijani literary in Tribes’ period” [4, 48-53] of Amin Abid.  

Hard work of our famous academicians Hamid Arasli, Mammad Arif and others in the direction of 

investigation and study, collection and publication of our love eposes is undeniable. First of all, Hamid 
Arasli participated in the collection and publication of many of them and wrote extensive scientific articles 

about some of love eposes. All the formation of saga is reviewed and followed in the historical background 

from the parts of Dede Korkut up to the new works of ashugs who lived during the Soviet period in his 

extensive report entitled “Azerbaijani ashugs” written on the eve of III Congress of Azerbaijani ashugs. The 
author here tries to identify the century in which each epos was created along with explaining the secrets of 

classical eposes’ living for centuries.  

Although H.Arasli who had major efforts in the direction of study and research, as well as, their 
collection and publication of our eposes had a number of controversial findings and opinions with which it is 

impossible to agree, “Ashug creativity” deserves to be highly appreciated. It should be noted that the 

doctoral thesis of the mentioned author entitled “History of XVII – XVIII centuries’ literature” is of 

particular importance. He speaks about the public importance of “Ashug Garib”, “Abbas – Gulgaz”, “Shah 
Ismail”, “Shahriyar” etc. eposes in this work by analyzing them from artistic point of view.  

It should be noted that the study of Azerbaijani love eposes and their becoming into the subject of 

extensive researches passed a long and contentious historical way. This process is accompanied by the 
serious polemics, discussions and disputes, opposing views and opinions of the most outstanding folklore 

scholars and writers and academicians. Academician Hamid Arasli, national writer Mirza Ibrahimov, Mirali 

Seyidov, Feyzulla Gasimzade, Alyar Garabaghli, Ahliman Akhundov, Farhad Farhadov, Safura Yagubova, 
Pasha Afandiyev, Mammadhuseyn Tahmasib and other authors expressed various views and opinions related 

to the history of love eposes, their classification and formation methods in their works. Particularly, 

provisions set forth about the ways of formation of these precious masterpieces of art draw attention with 

their diversity, as they say, colorfulness. So professor F.Gasimzade, paying special attention to oral or folk 
literature in his work entitled “The history of XIX century’s Azerbaijani literature”, gives information about 

the life and activities of a number of master ashugs and speaks about the history of study and publication of 

ashug literature and their unique features. Specifically focusing on Goshma (form of an Azerbaijani poem) 
which is one of the main poem forms, as well as, tajnis that is considered to be the most difficult genre of 

folk literature, he speaks about their history, artistic and poetic features, classifies them and finally, puts 

forward interesting provisions related to our love eposes and their formation methods and ways. 
Notwithstanding that, the author divides love eposes into two groups without saying any word about heroic 

epics in the above – mentioned work. He states that the epics which belong to the first group are true love 

eposes. Based on goshmas and geraylis of master ashugs who had passed away they are formed by ashugs 

who lived and worked after them.  
Therefore, there are two styles in those eposes: “… The part of tale entitled “Country” belongs to the author 

of the epos, and the part of poem belongs to master ashug” [5, 137]. This opinion itself shows that F.Gasimzade 
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reviews epos as an example of written literature and that he doesn’t understand its structural semantics.  

Academician H.Arasli, addressing this issue in his work entitled “Ashug creativity” comes to quite 
different conclusion. In his opinion, our eposes are formed not by two ways, but three ways. One of them is 

that “in some eposes poems created by contemporaries related to the name of personality lived in the history 

forms the basis of that epos” [6, 13]. Though the author shows “Koroghlu” epos as an example in order to 

support this opinion, it gets clear that he had difficulty to show and add other examples.  
The researcher, continuing his classification, showing “Abbas and Gulgaz”, “Gurbani”, “Ashug Garib” 

eposes, refers these to the second group of love eposes formed by others based on the poems of master 

ashugs who had passed away which F.Gasimzade considered as first. H.Arasli called such formed eposes 
created and formed by the third way saying that “Love eposes about master ashugs were sometimes created 

by themselves when they were alive” [6, 13]. However, these kinds of epics were written by F.Gasimzade 

being referred to the eposes created by the second way: “… Epos was created by the ashug himself” [5, 137].  
It should be noted that this difference of opinion is not limited only with H.Arasli and F.Gasimzade. 

Conflicting views related to the ways of formation of love eposes in our Folkloristic science covered a wide 

area in the last century. A number of our prominent folklore researches concluded that our love eposes were 

created based on the goshma and geraylis of master ashugs by the ashugs who lived and created works after 
they died – that’s by their students or other unknown authors. This opinion for the first times was differen-

tiated by a plurality of supporters. In 1960s, Mirali Seyidov whose essays were published about great poets 

and ashugs of XVII and XVIII centuries in the book of “The history of Azerbaijani literature” [7, 485- 486] 
supporting the above-mentioned opinion, emphasizes that the eposes of “Abbas and Gulgaz”, “Khasta 

Gasim” were created based on the poems of Tufarganli Abbas and Khasta Gasim by the ashugs who lived 

after them in those essays.  
We consider it important to bring into your attention the specific views related to the love eposes of 

academician Mirza Ibrahimov. His many works dedicated to folk literature, ashug creativity attracts the 

attention. Among these, articles such as “Inexhaustible treasure” [8, 316], “Realism in Ashug poetry” [9, 165-

187] etc. of the author published in 1960s, we consider that, retain their relevance for today. Academician, 
along with interpreting and explaining the issue of realism which is rarely mentioned related to ashug creativity 

and our eposes in these articles, showing the eposes of “Abbas-Gulgaz”, “Good-Bad” as an example, though 

indirectly agreeing with the researches who suggests that these kinds of eposes were created by the other 
ashugs based on the goshmas and geraylis of Tufarganli Abbas and Sari Ashug writes: “Abbas Tufarganli had a 

beautiful lover named Gulgaz Pari. Almost she was praised in all the goshmas of Abbas. It should be that 

Abbas really loved Gulgaz with great romantic love, as great heart beating is noticed in the poems dedicated to 

her. Later on, the above mentioned epos of “Abbas and Gulgaz” was created based on these poems” [9, 171].  
In general, the hard and intensive work of Mammadhuseyn Tahmasib, one of the most prominent 

researches of Azerbaijani folklore studies, as well as, our love eposes in the field of investigation, study and 

publication of our love eposes is undeniable. The researcher, especially expressing a number of opinions 
about the ways of creation of these eposes, commenting on them, making comparisons, revealed some 

conclusions that his efforts should be especially appreciated.  

First of all, it should be noted that Mammadhuseyn Tahmasib acknowledges that those who promoted the 
idea of the creation of love eposes using goshmas and geraylis of master ashugs by the ashugs coming after 

them occupy majority among the researches of folklore and that previously he also shared those conclusions. 

However he, continuing his idea, writes: “… A more detailed study clearly showed that this is injustice 

against our known – famous master ashugs, the wrong way as taking such an important creativity process as 
saga from the hands of great, outstanding masters and relate them to chances. Whether is it easy to create 

eposes with plot, conflict and characters, specific, with Ashig and Mashug, with “closing” and “opening” 

parts, “duvaqqapma” and “ustadname” (masterpiece in literature) than forming small poems, goshmas that 
we relate this second one to masters, and the first one to accidental “unknown peoples?” [1, 19-20]. In our 

opinion, it is not right to completely agree with this opinion of professor Mammadhuseyn Tahmasib. As, 

there is a need to justify findings and classifications of H.Arasli, F.Gasimzade, M.Ibrahimov and such 
authors to some extent. First of all, we should highlight one important point that to accept the opinion of 

creation of “Abbas and Gulgaz”, “Ashug Garib”, “Gurbani”, “Khasta Gasim” and other famous love eposes 

based on the poems of Tufarganli Abbas, Ashug Garib, Gurbani, Khasta Gasim and other master ashugs by 

the ashugs coming after them and their students should not be assessed as depriving them from the power of 
saga or injustice against those master ashugs. On the contrary, it is unfair to call ashugs coming after the 

mentioned master ashugs as “strangers” or “unknown ones” (for example, their names don’t remain in the 
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history. In fact, it should not be remained. Perhaps they, only faithfully serving to their masters, hadn’t 

included their names in those eposes). The provision that their being created famous eposes about their 
masters, in our opinion, doesn’t deprive masters from the power of saga. As, professor Mammadhuseyn 

Tahmasib himself acknowledging the existence of some other eposes created by the those master ahugs 

writes: “One of the most substantials is that (that’s the evidences proving the creation of “Gurbani” epos by 

Ashug Gurbani and “Abbas -Gulgaz” by Tufarganli Abbas – C.I.), these artists had and have other eposes” 
[1, 21]. However, taking this evidence as a basis, in our opinion, it doesn’t make any sense to necessarily 

decide on the creation of “Abbas-Gulgaz” by Tufarganli Abbas and “Gurbani” by Ashug Gurbani.  

We consider that the considerations of F.Gasimzade, M.Seyidov and other researchers are more 
reasonable. There some objective reasons that we come to such conclusion. First of all, it is necessary to 

review a number of characteristics of intellectuals, the class prone to poetry and art and not neglect their 

extreme sensitivity, emotionality and adventurism for heroism, love issues. It is known that master ashug 
extremely likes and has this potential to exaggerate, further magnify its character at the same time, the artist 

to whom it believes more, without any specific artist and to tell unusual, incredible adventures, stories and 

events about them, as well as, to create tales, myths and epics and enthusiastically tell them with. In this 

case, is there a need for master ashug who is the favorite ashug of the people to create epic about himself and 
related to his name? It seems to us that there is no any need. However, of course, there are great need for 

young ashugs’ who are not completely known and still not famous to read from the poems of master ahugs, 

tell stories, events and adventures about their lives and creativities, the power of their talents and stories 
related to them and to capture their audience for the sake of attracting the attention of people and gain their 

love at gatherings. And desire and attempts to meet this need in the highest level is logically possible and this 

may lead to create and form perfect eposes about those master ashugs.  
Once again it should be emphasized that, in our opinion, it certainly does not seem reasonable that 

talented persons, great personalities, the giants of folklore such as Tufarganli Abbas, Gurbani etc. creating 

eposes related to their names and speaking about themselves at gatherings. In our opinion, it is more 

convincing to claim that for example, Gurbani created epic (even epics!) about Shah Ismail Khatai whom he 
called his “Murshid” (as his Teacher). Moreover, coming to the above – mentioned sharp and sarcastic 

question of professor Mammadhuseyn Tahmasib (Whether is it easy to create eposes with plot, conflict and 

characters, specific, with Ashig and Mashug, with “closing” and “opening” parts, “duvaqqapma” and 
“ustadname” (masterpiece in literature) than forming small poems, goshmas that we relate this second one to 

masters, and the first one to accidental “unknown peoples?” [1, 20]), here let’s pay attention to some subtle 

nuances. First of all, it is bitter regret that a distinguished professor’s who gave valuable contributions to our 

folklore study science, and especially, had invaluable services in the field of collection, recording, 
publication and study of our eposes, humiliating and calling our goshmas and geraylis as “small poems” and 

telling that it is easy to create them. In our opinion, on the contrary, not only to create epos, but also to create 

poetic goshmas and geraylis – to express great points with few words requires great talent and skill from 
master. Though hundreds of master ashug create hundreds of eposes, in our opinion, again only the following 

lines of Gurbani are more precious spiritual wealth and more valuable work of art: 

“Come in to the garth my loving kindness, 
Let the garth be lightened up from your magic fairness.  

Picking up, wearing on chin with bunches,  

Violet smells girl and the girl violet” [10, 85].  

On the other hand, just these “small poems” – goshmas and geraylis organize the integral part and core of 
epos. We consider that to create eposes based on the goshmas and geraylis, tajnises of master ashug is like to 

build a house from finished products (stone, sand, cement etc.).  

Moreover, if the “gifilbend (a kind of Azeri ashug poems), opening and closing parts” in the eposes 
belong to master ashugs and at least, brief history (location or place) of each goshma, gerayli, tajnis, 

mukhammas (Middle Ages eastern poem of five lines), gıfılband (a kind of Azeri ashug poems), opening and 

closing parts is known (it is clear that in most cases, master ashugs at least had spoken about the history of 
most of their poems, interesting and unusual stories, kind of poems composed by ashugs and their 

experiences with other master or non-master ashugs ), that here which great talent and skill can be required 

in order to create epos about that master ashug, to create epos shall be easy to create valuable masterpieces – 

beautiful poetical samples with great skill ?!  
And on the other hand, we don’t have any evidence or proof for calling ashugs coming after Gurbani, 

Tufarganli Abbas and others as “unknown ones” and we don’t have any right to do this. As such eposes can 
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be created by any great master ahugs (or ashugs) who lived and created after those masters, brought them 

into the perfect epos and their names can be kept secret for the sake of modesty and ethics.  
Professor Mammadhuseyn Tahmasib based on the assumption of “in our opinion, “Gurbani” is an epos 

just created by Gurbani himself and “Abbas-Gulgaz” is an epos just created by Abbas himself” [1, 20-21], 

mentioning Soviet ashugs as a basis, writes that it is the most reasonable way to create the epos by the master 

ashug himself: “The third way which is shown by H.Arasli, that’s “more exactly, the way of epos was 
created by ashug himself” [6, 13] and the note of F. Gasimzade that “love eposes about master ashugs were 

sometimes created by themselves while they were alive” [5, 137], in our opinion, was the most reasonable 

way in the epos creativity and this way is now maintained by Soviet ashugs” [1, 21]. We consider that we 
need to think a little more detailed and deeper about this issue. First of all, eposes created by the Soviet 

ashugs are much different from the classical love eposes by quality and they are below. Goshmas and 

geraylis used in most of them are quite weak and dull poems in poetic terms. The prose – narrative part of 
these eposes prevail the part of poetry and stands higher than it. According to today’s facts, though the 

problem of creation of poems in eposes for the sake of prose (events and stories, adventures), or prose for the 

sake of poems is not yet fully resolved, the extreme weakness and dimness of characters in the love eposes 

created during Soviet era shows that the majority of the poems used in the mentioned eposes were created for 
the sake of plot, deliberately developed events, and in a word, the part of prose. In other words, that’s epos is 

not created based on the poems, but poems are created based on the epos. And it seems to us that by this 

wrong way it never is possible to create successful, valuable masterpiece. As poem is not written when it is 
wanted, it is created when the time comes. If the poem is weak, in our opinion, surely the author has forced 

himself to do it and he hasn’t waited for getting animated and its time to reach out. Perhaps, Soviet ashugs 

had the desire to create eposes, and forcing themselves to do it for the sake of something and dreary poems, 
simple goshmas and geraylis had been adapted to deliberately made events. Once again, we emphasize: this 

wrong way, method, in our opinion, absolutely couldn’t be the continuation of the method of creation of 

classical love eposes. And professor Tahmasib’s omission of this subtle point is simply regrettably.  

However, the issues of investigation and study of our love eposes are not limited to those described facts. 
Various peculiar considerations of many authors exist in this subject. And, in our opinion, none of these 

considerations can be considered as ambiguous and final conclusion related to the ways of creation, 

classification and a number of other characteristics of love eposes. If it will be possible, in this case, the 
process of investigation and study of love eposes would be completed. However, along with this, regardless 

of whether each opinion, consideration, division, grouping, classification is reasonable to some extent, they 

are worthy to be assessed, even to be applauded and evaluated as a next step forward in this field in folklore 

studies. In this regard, opinions and considerations, classification, provisions and conclusions of 
corresponding member of NASA, head of the Department of “Folklore” of BSU, Professor Azad Nabiyev 

are distinguished by their peculiarity.  

The author calling the examples of ancient Turkish folk prose such as “Alp Ar Tonga”, “Shu”, “Oghuz 
Khagan”, “Arganakon”, “Manas”, “Alpamish”, “Maaday Gara”, “The Book of Dede Korkut”, “Koroghlu” as 

eposes and distinguishing them from our love eposes justifies its opinion in this way that “in the epos, all the 

nation are mobilized to protect honor and dignity of people and nation – a single aim combining all the 
people. In such examples, the hero is all tribe, nation, people who are ready to endure all kinds of ill-

treatment in order to protect their dignity, honor, integrity, borders of native land, domestic and coexistence 

rules, norms of morality and good manners…  

But the hero in love eposes is an individual. They are Ashug Abbas, Dede Kerem, Ashug Garib, Ashug 
Abdulla, Ashug Veleh and others who are standing against the rulers, religious leaders, merchant-chiefs and 

opponents only having social preferences and violating their rights for free love, happy life and inviolable 

human rights. Though the higher the social and public content in love eposes, and though the events described 
here reflect various features of public life, it couldn’t rise to the level of epic thinking. It is satisfied with 

reflecting contradictions and contrasts, antagonisms within the borders of specified prohibitions” [11, 340].  

And at the same time, from their defeats. That’s why, in our opinion, love eposes, as above-mentioned, the 
opinion of “it is satisfied with reflecting contradictions and contrasts, antagonisms within the borders of 

specified prohibitions” [11, 340] cannot be considered so fair assessment. Though Ashug Abbas, Dede Kerem, 

Ashug Garib, Ashug Abdulla, Ashug Valeh and others didn’t have great powers and opportunities to gather 

troops, be the ruler in order to fight for the interest of public, to establish their desires and ideals, the fair rules 
in the state in which they were being represented, they were fighting for the victory of truth and justice within 

society and state with the help of imaginary supernatural forces standing behind them and simply, in the 
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positive result, the smallest share was theirs as a result of this victory – they could gain their loves and achieve 

their desires. Characters, such as fair Shah, Pasha, Sultan etc. in these kinds of eposes giving lesson to Shahs, 
Pashas and Sultans of those times, improving their features, aimed to bring them to the right path.  

Their different kinds of classifications are given by researchers in the history of investigation and study of 

our love eposes. Some important researchers from Ismail Hikmat to academician Hamid Arasli, Feyzulla 

Gasimzade, as well as, Mammadhuseyn Tahmasib whose services in this field are invaluable also have 
different classifications of our eposes. If we would say that the classification of professor Tahmasib is the 

most perfect one among them and relatively, the one which is worthy of higher assessments among them, 

probably, we wouldn’t be wrong. The above-mentioned author, initially, divided eposes, into three main 
groups as a whole:  

“I. Heroic eposes;  

II. Love eposes;  
III. Family – morality eposes” [1, 112]. 

After this division researcher again dividing love eposes into subgroups within it, carried out their more 

complex divison:  

“1. Eposes standing within the boundaries of love and heroic eposes.  
2. True love eposes:  

a) Love eposes related to tales,  

b) Love eposes related to ancient epos,  
c) Love eposes related to written literature, 

d) Original love eposes.  

3. Eposes dedicated to figurative love:  
a) Astral eposes,  

b) Symbolic eposes.  

4. Family – morality eposes” [1, 112]. 

However, the author himself understood and acknowledged that this complex, scattered division was not 
completely accurate and correct due to collection and publication works were not in a satisfactory level.  

Other researcher professor A.Nabiyev, highly appreciating the classification of Mammmadhuseyn 

Tahmasib that is considered acceptable for that period, conducting relatively simplified and more reasonable 
classification of our love eposes in the textbook of “Azerbaijani folk literature” published in 2006, tried to 

justify its division with wide explanations from logical point of view. We briefly present the division of the 

above-mentioned author to you:  

“Love eposes: 
a) Eposes created based on tale motifs; 

b) Ordinary love eposes; 

c) Autobiographical eposes: 
1. Eposes of Ashig – Mashug (Lovers);  

2. Eposes created by means of budding.  

d) Eposes created based on the plots or stories coming from written literature and merchant-noble life.  
3. Love eposes created based on traditional plots or stories” [11, 350-351]. 

It should be noted that it is felt to go into details and to do small items and parts in excessive complexity and 

generalization in the division itself. Along with having a number of advantages from the previous divisions, it 

has also features which cannot be considered acceptable for today. However, despite this, the notes of the 
author justifying the points which he considered more superior and correct from the division of professor 

Mammadhuseyn Tahmasib with wide explanations is of interest and it is distinguished by common sense. In 

our opinion, it is not inappropriate here to show some of them. «Just the national psychology serves as the main 
poetical peculiarities differing each national epos from others. In Azerbaijan epos the hero of his psychology 

embodies the only spiritual and physical perfection. The psychological heroism found itself in the epos «The 

Book of Dede Korkut» has two main categories: valor – the strength of the wisdom and courage – the power of 
hands. Twelve songs confirm the spiritual qualities of Oghuz heroes. These qualities moving from the epos 

«Dede Korkut» into the epos «Koroglu» show that the combination which is the only spiritual strength with the 

physical power is the characteristic feature of the image of the Turkic hero» [12, 195].  

A.Nabiyev firstly notes that in general, love eposes were motivated from “two main sources and passed 
the process of becoming sagas. Firstly, the unknown, most favorite tales were used as love eposes passing 

into repertoire of ashugs. Secondly, ashugs composed and made eposes based on the love of “Ashigs” and 
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“Mashugs” (the Lovers) to which they witnessed and heard about them. … Therefore, it is not acceptable to 

divide love eposes into groups such as the eposes standing in the borders of heroism and love or true love 
eposes. As, the eposes standing in the borders of heroism and love were polished passing the stage of 

becoming sagas as true love eposes in the repertoire of ashug based on the tale motifs” [11, 353-354].  

Specific notes of Professor Fuzuli Bayat, who is one of the great investigators and researchers of our 

Folklore studies, as well as, love eposes in the modern times related to the classification of our eposes are of 
interest. The author saying that “Epos is oral history of nation created by itself; and it is the history which is 

made oral, generalized, full of with anachronism and displacements” [13, 256] conducts quite short, concise 

division of our eposes as follows:  
“1. Heroic eposes;  

2. Love eposes;  

1a. Fugitive eposes;  
2a. Religious-mystical legends” [13, 256-266]. 

It should be noted that opinions and considerations of most of the researchers of folklore studies, as well 

as, love eposes mentioned in this section, suggestions put forward by them in the field of determination of 

the way of creation of love eposes and their classifications and each of their provisions have great 
importance in itself and all of these are worthy to be highly appreciated as the steps taken in the direction of 

approaching to the greatest truth and reality.  

Meanwhile, investigations, studies, exchange of views, disputes etc. are continued. In our opinion, it is 
more appropriate to more likely agree with the division carried out by professor F.Bayat related to the 

classification of our eposes. However, despite this we should also mention that especially more equitable, 

more logical, clear division of our love eposes will be conducted in the next research works. In this sense, 
greater responsibility falls on the future researchers. 

Scientific innovation of the study. In the article, logical-critical attitude is set out towards the 

investigation history of classical love eposes and the previsions put forward.  

The scientific results of the study. In the article, the history of investigation of classical love eposes, 
being followed with chronic sequence in scientific-theoretical perspective, has been examined in detail and 

critical attitude and new scientific and logical conclusions have been reached out.  
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Джамиля Чичек (Исбандиярова)1 

1Әзірбайжан Ұлттық Ғылым Академиясы Фольклор институты,  

Баку, Әзірбайжан 

 

ХХ ҒАСЫРДАҒЫ ӘЗІРБАЙЖАН РОМАНТИКАЛЫҚ ДАСТАНДАРЫНЫҢ  

КЛАССИКАЛЫҚ ДӘСТҮРІ 

 
Түйіндеме 

Мақалада әзербайжандық романтикалық сопылардың даму тарихына, оның тарихи аспектіде дамуына назар 

аударылып, жаңа ғылыми және теориялық көзқарастар мен ойларға байланысты болды. Белгілі классикалық 

ақындарымыздың кейбірі көне эпикалық санаулардың мысалдарын өз жұмыстарындағы көркемдік сюжет 
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ретінде қолданғаны белгілі, ал сарапшылар оларды өз хроникаларында тарихи оқиғалар ретінде пайдаланды. 

Бұл ұлы ақындар, сондай-ақ поэзия мен әуенді, шығармашылық пен әдебиетті сүйетіндер өз жұмыстарында осы 

үлгілерді қолданып, бүгінгі күнге дейін олардың өмір сүру жағдайларын жасайды. Мақалада осы мәселелердің 

бәрі Әзірбайжан фольклорының кең көлемді материалында зерттелді. 

Түйін сөздер: махаббат, дастан, әдістер, зерттеу 
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1Институт фольклора Национальной Академии Наук Азербайджана,  
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КЛАССИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ  

РОМАНИЧЕСКИЕ ДАСТАНЫ ХХ ВЕКА 

 
Резюме 

В статье в широком аспекте обращено внимание на историю исследования азербайджанских романических 

дастанов, на его развитие в историческом аспекте, выявлено новое научно-теоретическое отношение на 

высказанные размышления и рассуждения. Логическими фактами разъясняется распространение романических 

дастанов в народе, причины любви к дастанам, вопросы о том как были созданы эти дастаны. Известно, что ряд 
наших выдающихся классических поэтов использовали примеры древних эпосов-дастанов как художественный 

сюжет в своих работах, а аналитики использовали их как исторические рассказы в своих хрониках. Именно эти 

великие поэты, мастера-ашуги, а также любители поэзии и слова, искусства и литературы, использующие эти 

образцы в своем творчестве, создали условия для их существования до наших дней. В статье все эти вопросы 

были исследованы на обширном материале Азербайджанского фольклора.  
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АНТИКАЛЫҚ ДӘУІРДЕГІ ӘДЕБИ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ ҰҒЫМДАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 
 

Аңдатпа 

Мақалада адамзат өркениетінің бастау бұлағы саналатын Ежелгі Шығыс мәдениеті мен жаңа ғылым 

дәуірінің негізі саналатын көне грек, яғни антикалық дәуір ойшылдарының әдеби-эстетикалық ұғымдарды 

қалыптастырудағы еңбектері қарастырылады. Көркемдік ойлау үрдісінің ең көне үлгілері мен оларға 

теориялық, эстетикалық тұрғыдан берілген талдау еңбектердің ғылыми маңызы өте жоғары. Олар адам 

баласының рухани өсіп-өркендеу жолындағы сүйенген ең бір асыл таянышы болды. Антикалық дәуірдің 

Платон, Аристотель сияқты ойшылдарының философиялық, әдеби-эстетикалық ойлары мен ғылыми-теориялық 

тұжырымдары жаңа дәуір ғылымының дамуына орасан зор ықпал етті. Әдеби-теориялық ұғымдардың ғылыми 

жүйеленіп, көркемдік-эстетикалық ойлардың қалыптасуындағы көне грек ойшылдарының еңбектері бүгінгі 
күнге дейін маңызын жоймады. Платон көркем шығармалардың тууындағы еліктеудің атқаратын рөлін 

идеализм тұрғысынан айтса, Аристотель бұл мәселені көркемдік танымға байланыстырып қарастырған. Әдеби 

ұғымдарды термин дәрежесінде талдап, олардың көркем шығарманың табиғатын танудағы мәнін ашып 

көрсетеді. Аристотель қалыптастырған әдеби-теориялық ұғымдар мен терминдер бүгінгі күн әдебиеттануында 

да қолданылып келеді. Сондықтан да, антикалық дәуір ойшылдарының әдеби-эстетикалық пайымдаулары 

әлемдік, ұлттық әдебиеттанудың даму үрдісінде де маңызы арта бермек.  

Түйін сөздер: антикалық дәуір, эстетика, теориялық ұғымдар, драма, трагедия, комедия, дифирамб, ямб, 

эпос, фабула 

 

Адамзат баласының өз тіршілігіндегі барша құбылыстарды сөзбен өрнектеп, суреттегенінен 
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бастап, оны өнерге теліп, оның қыр-сырын танып, сипаттау да қалыптасты. Яғни, осы мәселені 

тікелей қарастыратын әдебиеттану дербес ғылым саласы ретінде ХІХ ғасырда ғана қалыптасқанымен, 
сөз өнері туралы алғашқы пайымдаулар мен пікірлер біздің жыл санауымызға дейінгі көне 

дәуірлердің еншісінде. Ол: өзінен кейін көркемдік ойлау мен эстетикалық танымның нелер бір асыл 

үлгілерін қалыптастырған Шумерлік мәдениет пен Вавилонға тән «Гильгамеш туралы» жыр, ежелгі 

парсы өркениетінің «Авестасы», көне мысырдың «Пирамидалар кітабы», үнділердің «Ригведасы» мен 
«Махабхаратасы», «Рамаянасы». Бұл тізімге аспан асты елінің біздің заманымыздан бұрын мұра 

болған «И цзин (Құбылу кітабы) мен «Ши цзин» (Ән кітабы) еңбектерін қосыңыз. Сондықтан, жер 

бетіндегі өркениеттің бесігі деп саналып келген ежелгі эллада мен римдік мәдениет біз қарастырғалы 
отырған әдеби-теориялық ұғымдардың ең алғашқы бастауы емес екен. Бұл кезең әлемдік тарихта 

антикалық кезең деп аталатыны белгілі. Адамзат тарихындағы орны мен маңызы тұрғысынан өте 

маңызды уақыт саналады. Көне тарих қойнауына үңілгенде әдеби-эстетикалық ойдың ең асыл 
үлгілерінің бірнеше ғасырлық қатпарын көреміз. Зерттеуімізге негіз болғалы отырған мәселелер бұл 

тарихтың соншалықты бай әрі көп қырлы екенін де танытады. Әрбір дәуір өз өнерін тудырады және 

өзінің әдеби идеяларын ұсынып отырады. Уақыт өте келе бұл эстетикалық ұғымдар жаңа 

пайымдауларға орын беріп, тың ой-пікірлердің қалыптасуына алғышарт болады. Осыдан келіп 
жалғастық дәстүрі туады. Орыс әдебиеттанушысы П.А. Николаевтың әдеби-эстетикалық ойлардың 

ерте кезеңінің өзіндік ерекшеліктерін сөз ете келіп: «Вместе с тем в многовековом развитии 

литературной мысли действовал закон преемственности. Нить, связывающая античные теории с 
эстетикой Ренессанса, Просвещения, с идеями нашего века, необычна прочна. И для нас трактаты 

Платона, Аристотеля, Лессинга или Гегеля – отнюдь не только исторические памятники: они 

участвуют в наших эстетических и литературных исканиях» [1, 8] деуі осыған дәлел. 
Ғылымның қашан, қайда пайда болғандығы жөніндегі пікірлер де әр алуан болып келді. Ол көзбен 

көріп, қолмен ұстап «міне, мынау» деп нақты айта қоятын дүние емес болғандықтан, түрлі тұжырым-

дар жасалды. Ең бастысы ғылымның даму тарихын саралай келе ғалымдар: «Ғылымның шығуының 

танымдық алғышарты біздің заманымызға дейінгі ҮІІ-ҮІ ғасырлар аралығында мифтік (аңыз, 
ертегілік) санадан логосқа (ақыл-ойға) өтудің аяқталуымен байланысты болды. Бұл кезде таяу және 

Қиыр шығыс елдерінде, антикалық Грецияда ойлау, пайымдаудың қазіргі заманғы адамдар қолданып 

жүрген логикалық құрылысы қалыптасты. Мифтік-поэтикалық санадан бірте-бірте қол үзіп, ақыр 
соңында одан арылғаннан кейін рационалдық ой дами бастады» [2, 33-34] – деп, оның алғаш пайда 

болған мекенін әйгілейді. Осыдан келіп, қалай болғанда да ғылымның алғашқы нышандары ежелгі 

Шығыс елдерінде (Мысыр, Вавилон, Үндістан, Қытай сияқты) жасалып, көне Грекияда қалыптасты. 

Өйткені, ертедегі шығыс елдерінде натурал сандарды қолдану, аспан денелерін зерттеу, теңдеулерді 
шешу сияқты ғылыми жетістіктер болғанымен, осы ғылыми теорияларды логикалық дәлелдеу, дедук-

циялық пайымдаулар эллада елінде туды. Ғылымның зерттеу әдістері мен әдіснамасы қалыптасты. 

Антикалық эстетиканың классикалық кезеңін Платон, Аристотель, Горацийлер жасады. Жараты-
лыс пен өмірдің табиғаты туралы таным, пікірлері әртүрлі болғанымен, бұл ойшылдардың өнер, оның 

қызметі, эстетикалық, тәрбиелік күш-қуаты туралы тұжырымдары өрістес әрі өте маңызды.  

Платонның әдеміліктің объективті сипатын ашуына идеализм көп кедергі болған. Сондықтан да 
философ өнерді эстетикалық әрекеттің түрі ретінде өзінің танымдық қызметінен тыс қарастырады. 

Платонның пікірінше шығармашылық үрдіс иррационалды болғандықтан да өнер арқылы объективті 

әлемді тану мүмкін емес екен екен. Дегенмен, ұлы ойшыл көркем туындының эмоционалдық-

әсерлілік сияқты қоғамдық қызметі мен оның маңызын: «...Я думаю, мало кто отдает себе отчет в 
том, что чужие переживания неизбежно для нас заразительны: если к ним разовьется сильная 

жалость, нелегко удержаться от нее и при собственных страданиях» [1, 80] – деп дәл айтады. 

Платон өзінің осы «Мемлекет» еңбегінде отан қорғаушыларды тәрбиелеу тетіктері, сөз өнерінің 
түрлері, мифтердің тәрбиелік рөлі, поэзияның тәрбиелік рөлі, поэтикалық өнердің стильдері, өнердің 

идеяға еліктеугееліктеу екендігі, ақынның шынайы өмірді емес елесті тудырушы екендігі туралы 

мәселелер көтеріледі. Философ мемлекеттің көркейуі мен келешегі туралы ой толғай отырыпсөз 
өнерінің адам тәрбиесіндегі рөліне аса мән береді. Жан тәрбиесі мен тән тәрбиесінің ерекшеліктерін 

айқындай отырып, сөз өнерінің шынайы және жалған түрлерін ажыратып алады да, бұл екеуінің жас 

адамды тәрбиелеудегі қызметтерін саралайды. «Миф» ұғымына тоқталады: «Ты не понимаешь, что 

малым детям мы сперва рассказываем мифы? Это, вообще говоря, ложь, но есть в них и истина. Имея 
дело с детьми, мы к мифам прибегаем раньше, чем к гимнастическим упражнениям» [1, 70].  

Платон мифтердің тәрбиелік қызметін айқындай отырып, олардың көркем туынды ретіндегі 
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қасиетін, оны тудырушы авторлардың эстетикалық танымы мен қоғам алдындағы жауапкершілігін де 

сынға алады. Өздерінің ақын емес, мемлекет құрушы екендігін, сондықтан оның міндеті миф ойлап 
табу емес, керісінше поэтикалық туындының негізгі белгілері қандай болуы керектігін біліп, оның 

бұзылуына жол бермеу деп санайды. Осылайша, мифтің әдеби туынды ретіндегі қызметі философ 

еңбегінде алғаш рет талданып, теориялық негізі айқындалады. 

Платонның авторлық стиль, поэтикалық туындының стилі туралы пайымдаулары да осы 
мәселедегі алғашқы теориялық тұжырымдардың негізі болды. Қарапайым мысал келтіре отырып, 

терең теориялық ұғымның сырын ашатын ойшыл әдеби тәсілдер ұғымын да алғашқылардың бірі 

болып қолданды. Ол авторлық баяндау мен еліктеудің стильдік қызметін, олардың уақыты мен 
мекенін айта келіп: « – Ты очень верно схватил мою мысль, и я думаю, что теперь я уже разъяснил 

тебе то, что раньше не мог, а именно: один род поэзии и мифотворчества весь целиком складывается 

из подражания – это, как ты говоришь, трагедия и комедия; другой род состоит из высказываний 
самого поэта – это ты найдешь преимущественно в дифирамбах; а в эпической поэзии и во многих 

других видах – оба эти приема, если ты меня понял» [1, 76] – дейді. Әдеби тәсіл қызметіндегі баяндау 

мен еліктеудің трагедия мен комедиядағы (бүгінгі эпикалық туындылардағы) және дифирамбадағы 

(кейінгі лирикалық шығармалар) рөлін философ нақ көрсеткен. Алайда, авторлық еліктеудің, өзі 
еліктеу поэзиясы деп атаған туындылардың қоғамдық, әлеуметтік қызметі мен эстетикалық қуатын 

негіздеуде идеалистік бағыт ұстанған. 

Өмірде Платонның досы, өнер мен ғылымда басты оппоненті болған Аристотель де поэзиядағы 
(«әдебиет» деп ұғыну керек) еліктеуді басты тәсіл деп санаған. Жалпы, әлем әдебиеттануында 

алғашқы жүйелі теориялық зерттеу жүргізіп, ұғым-түсініктерді қалыптастырған да осы Аристотель 

болды. Ол үшін өнер идеяның бейнесі ғана емес, сонымен бірге ең бастысы материалдық әлемнің 
көрінісі болды. Сондықтан да оның эстетикасында аса маңызды материалистік негіз қалыптасты. Сол 

себепті де Аристотельдегі шығармашылық үрдіс платондық иррационализмнен алшақ әрі ерікті.  

Аристотельдің көзқарасы бойынша көркем бейнелеу немесе сол кездегі «мимезис» деген 

терминмен аталған еліктеуөзінің негізін таным бастауларынан алады. Сондай-ақ бұл, жалаң суреттеу 
емес, керісінше шығармашыл, жинақтық бейнелеу. Ол өзінің әйгілі «Поэтика» еңбегінде поэзия өнері 

туралы сөзін: «Бұл жерде жалпы поэзия өнері туралы және оның жеке түрлері хақында 

әңгімелемекпіз, сондай-ақ, олардың әрқайсысы шамамен қандай маңызға ие екендігі, поэзиялық 
туынды тартымды болып шығу үшін фабула қалай құрастырылмақшы, бұған қоса ол қандай және 

қаншама бөліктерден тұруға тиісті, жалпы алғанда, әңгіме предметіне қатысты барлық жайларды 

баяндамақпыз...» [3, 52] – деп бастайды да көркем туынды табиғатындағы еліктеудің маңызына 

тоқталады: «Эпикалық және трагедиялық поэзия, сондай-ақ комедия мен дифирамбылық поэзия, 
авлетика мен кифаристиканың басым бөлігі – мұның бәрі де, жалпы айтқанда еліктеу өнеріне жатады, 

бұлар бір-бірімен мынадай үш жағдайда: еліктеу не арқылы (қай негізде) жасалады, болмаса, не 

нәрсеге еліктейді, әйтпесе қалай еліктейді, міне осы тұрғыда ғана ерекшеленеді. Бұлар, әрине, ылғи 
да бір мағына-мәндегі ұғымдар емес» [3, 52]. Бұл жерде Платон мен Аристотельдің өнер атаулының 

шығу негізі еліктеумен тікелей байланысты деген тұжырымы егіз болғанмен, Аристотель еліктеуден  

туған поэзия Платонша «елес» болып, мінез-құлықты құртатын құбылыс деп санамайды. Өйткені, 
оның ойынша өнер, яғни поэзия ең алдымен адамның танымына ықпал ететін эстетикалық күш.  

Аристотельдің жалпы өнер атаулының табиғаты мен оны өнер деп тануға белгі болатын сапа, 

қасиеттеріне жасаған саралауының түп мақсаты – поэзияны, өлең өнерін өзге өнер түрлерінен 

ажыратып, оны тудырушы ақынның өзіндік балгілерін айқындау болған деп санаймыз. Ол: «Еліктеу 
жекелеген немесе тұтас күйінде ырғақтан, сөз бен гармониядан (әуеннен) танылмақшы» [3, 52] – деп, 

музыкалық өнер түрлеріндегі ырғақ пен үйлесімнің аспаптардың, бидің көмегімен үйлесім тауып, сол 

арқылы мінездер мен көңіл-күйлерді таныта алатынын айтады. Ал, ойшылдың: «...сөзді белгілі бір 
өлшеммен (метр) немесе өлшемсіз пайдаланатын, онда да бірнеше өлшемді аралас иә болмаса 

олардың біреуін жеке дара қолданатын өнер түрі ғана күні бүгінге дейін анықталмай келеді, біз 

Софрон мен Ксенархтың мимдері мен сократтық әңгімелерге де, триметрлік, элегиялық немесе 
қандай бір болмасын өлеңдік өлшеммен бейнелеушілерге де жалпы ат-атау бере алмаған болар едік» 

[3, 53] деген сөзінен әдебиет теориясындағы көркем шығарманың жанрын жазылу тіліне қарап бөлу 

мен олардың авторын кім деп атау мәселесі көрініп тұр. Сондықтан да, оның: ...«жазу» деген ұғымды 

белгілі бір өлшеммен (метр) байланысты түсінетін адамдар ғана кейбіреулерді элегик, енді бірін эпик 
деп оларды еліктеу ерекшелігіне қарай емес, жалпы өлеңдік өлшеміне қарап ақын деп ардақтайды» 

[3, 53], деп көтерген проблемасы жаңа заман өнертануында да күрделі мәселе болып тұрған шындық. 
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Сөз құрап, ұйқас тапқанның бәрі ақын емес екені белгілі. Ал Аристотель заманында көркем шығарма 

тілі бүгінгі біздің өлшеммен алғандағы «поэзия тілі», «өлең тілі» болды. Сол себепті де Гомер де 
ақын, Софокл де ақын. Өйткені, бүгінгі әдеби теориялық өлшем, терминмен олардың бірін эпик, 

екіншісін драматург деп атау ол дәуірде көркем ойлау дәстүрінде де, ғылыми пайымдау үрдісінде де 

қалыптаспаған еді. Аристотельдің ақынға, ақындық қасиеттерге берген бағасы да қарапайым әрі 

шыншылдығымен құнды. Оның пайымдауынша физика немесе медицина саласында өлең өлшеміміен 
трактат жазған адамды да, Гомер сияқты ұлы эпикалық шығарма жазған адамды да ақын деп атауға 

болмайды. Гомер мен Эмподоклдың шығармаларын жақындатып тұрған тек қана өлшем 

болғандықтан, оның бірін ақын, ал екіншісін физиолог деп атаған әділетті болады дейді.  
Аристотель ырғақ, мелодия мен метрдің өнер түрлерінде пайдаланылу ерекшеліктеріне арнайы 

мән беріп, мұндай өнер түрлеріне дифирамбылық поэзияны, номаларды (салтанатты мерекелік 

жиындарда орындалатын гимн түрі), трагедия мен комедияны жатқызады. Бұлардың бір-бірінен 
айырмашылығы осы өлшемдерді қайсысының қандай мөлшерде қолданатындығында екендігін 

айтқан Аристотель өнер түрлерінің сын-сипаты туралы пайымдарын: «Мен өнер түрлерінің өзара 

айырмашылық-ерекшеліктерін олардың еліктеу құралдары тұрғысынан алғанда осылай түсінемін» [3, 

54] – деп тұжырымдайды. 
Аристотель поэзияның (бұл жерде поэзия тек өлең өнері ғана емес) алғашқы теориясын жасай 

отырып, оның мазмұны мен пішінінің негізгі элементтерін де айқындады. Әдебиеттанушы ғалым 

Р.Нұрғали грек ойшылының еңбегі туралы: «Аристотель «Поэтикасында» зерттелген негізгі 
проблема – көркем шығарма формасы, оның мазмұнға әсері, сюжет түзілісі, оқиға шырғалаңдары» [4, 

160] – деп, шығарманы нағыз көркем туынды ететін негізгі теориялық компоненттерді бөлшектеп 

береді. Бұл туралы Л.Әділбекова, Г.Тұңғышбаевалар өз зерттеулерінде былай дейді: «Жанр туралы 
айтылған түрлі кездердегі пікірлер әлем әдебиеттану ғылымының тарихында Аристотельден 

басталады. Аристотельдің комедия, трагедия жэне эпопеялық ерекшеліктер туралы айтқан бұл 

пікірлердің мәні зор. Оның бұл еңбегі – өз дәуірінде әдебиетке теориялық негіз болатын, әрі әдебиеті 

зерттеу үшін болашаққа жол салған еңбек болып саналады» [5, 108]. Ғалымдардың осы пікірін 
дамыта қарастыратын болсақ, Аристотельдің Гомер шығармаларын «жанрлық» түрлерге бөлу 

теориясы да ерекше көңіл аударарлық. Ол көркем туындының қай түрге жататындығын автордың 

мінез ерекшелігіне телу арқылы айқындау керек деп санайды. Оның пікірінше көне дәуір 
ақындарының бірі батырлық өлеңдер, екіншісі ямб өлшемді өлеңдер жазуының сыры осында екен. 

Яғни, автордың мінез ерекшеліктеріне қарай (байыпты мінезден – эпикалық жыр, ұшқалақтан – әжуа, 

келеке, сайқымазақ өлеңдер) поэзия да түрлі сипаттарға ие болады. 

Бұл орайда Аристотельдің поэзиядағы формалық түрленудің мазмұнға ықпалын айқындауда бүгінгі 
әдебиеттанудағы шиыры көп кең арна, мол өріске түсушіліктен ада, нақтылығына көңіл бөлу орынды 

болмақ. Ол Гомердің өлеңді сұлу жазумен бірге драмалық суреттеулер жасаудың да шебері екендігін, 

оның байыпты мінезді ақын бола тұра драмалық суреттеулерінде күлкіге де мән беріп, комедияның 
негізгі формасын көрсеткендігін айтады. Аристотель: «Трагедия мен комедия пайда бола бастаған кезде 

поэзияның белгілі бір түріне табиғи құштарлығы барлар енді ямбыны қойып, комик қаламгерлерге, 

эпиктерге, трагиктерге айналды, мұның себебі поэзиялық шығармалардың соңғы аталған 
формаларының маңыздырақ әрі алғашқыларына қарағанда үлкен ілтипатқа ие екендігінде жатыр» [3, 

56-57] – деп, шығарманың сыртқы пішінінің ішкі мазмұнмен астасуы көркем туындының оқырман 

алдындағы құны мен маңызын көрсететін фактор екенін айтады. Көне грек ойшылы өз еңбегінде 

негізінен поэзия өнерінің формалық ерекшеліктерін, оның теориялық негіздерін жасаған. Драманың, 
трагедия мен комедияның басты ерекшеліктерін екшей отырып, ол комедияның жанрлық 

ерекшеліктерін, өлең өлшемдерінің өзіндік сипаттарын айқындайды. Оның өлең өлшемдері туралы 

берген теориялық тұжырымдары мен әдебиеттануда қалыптастырған терминдерінің өзі әралуан. 
Мысалы, ол қолданған «метр», «триметр», «тетраметр», «гексаметр», «ямб», «фабула», «характер» т.б. 

сияқты әдеби теориялық ұғым, терминдердер бүгінгі әдебиеттанудың да қолданатын өлшем бірліктері. 

Олардың генезисі туралы: «Поэзияда орныққан өлең өлшемдері ауызекі тілге, күнделікті айтылатын 
сөзге тән ырғақтың ең жеңіл, ықшамды түрлерін саралап, соларды бір жүйеге, қалыпқа түсіру негізінде 

жасалған. О баста өлеңде қолданылатын өлшем-өрнектер, әрине, мейлінше қарапайым болып келген. 

Бара-бара олардың күрделі, әбден дамытылған түрлері туған» [6, 255] – деген пікір тарихи шындық. 

Қорыта келгенде, Аристотель өзінің «Поэтика» еңбегінде Софоклдың драмалары мен Гомердің 
поэмаларын әр қырынан талдай отырып, көркем шығарманы жазудың нақты бір эстетикалық жүйеге 

бағынған теориясын жасайды. Оның жасаған әдеби теориялық тұжырымдары ХХІ ғасырда да күшін 
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жоймаған ғылыми маңызға ие.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ  

ПОНЯТИЙ В АНТИЧНОЙ ЭПОХЕ 

 
Резюме 

В статье рассматривается ранняя культура Древневосточной цивилизации и научные труды античных 

греческих мыслителей Платона и Аристотеля, посвященные литературно-эстетическим вопросам того времени. 

Эти труды научно важны тем, что они считаются первоисточниками по вопросам анализа и исследования 

литературных произведений в теоретических и эстетических аспектах. Им ссылались и будут ссылаться вся 

научная знать, как основная опора в развитии и становлении человеческой цивилизации.  

Философские и литературно-эстетические мысли, научно-теоретические концепции великих мыслителей 

античности Платона и Аристотеля дали великий толчок развитию современной науки. Поэтому научно 

систематизированные литературно-теоретические понятия и художественно-эстетические мысли в научных 

трудах древнегреческих мыслителей не теряют актуальность до нынешних дней. Если Платон рассматривает 

роль подражания в появлении художественного произведения в направлении идеализма, Аристотель исследует 
эту проблему в связи с художественным познанием. Аристотель впервые устанавливает литературные понятия 

как термины и расскрывает их сущность, характеризующую природу произведения. Этими терминами 

пользуются и современные литературоведы. Поэтому литературно-теоретические термины мыслителей антич-

ной эпохи всегда имеют историческую важность и научную ценность.  

Ключевые слова: античная эпоха, эстетика, теоретические понятия, драма, трагедия, комедия, дифирамб, 

ямб, эпос, фабула 
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THE FORMATION OF A LITERARY-AESTHETIC CONCEPT 
 

Summary 

The article discusses the early culture of ancient Oriental civilization and scientific works of ancient Greek thinkers 

Plato and Aristotle devoted to literary and aesthetic issues of that time. These writings are scientifically important 
because they are considered primary sources for analysis and research of a literary work in theoretical and aesthetic 

aspects. They have referred and will refer to all scientific knowing as a pillar in the development and establishment of 

human civilizations. 

Philosophical and literary-aesthetic thought, the scientific concept of the great thinkers of antiquity, Plato and 

Aristotle gave great impetus to the development of modern science. Therefore, scientifically systematic literary and 

theoretical concepts, artistic and aesthetic thought in the scientific works of ancient Greek thinkers not losing relevance 

to the present day. If Plato considers the role of imitation in the appearances of the artwork in the direction of idealism, 

Aristotle explores this issue in relation with the artistic knowledge. Aristotle first establishes literary concepts as terms 

and reveals their essence characterizing the nature of the work. Therefore, literary-theoretical terms thinkers the ancient 

era is always of historical importance and scientific value. 

Keywords: ancient period, the aesthetics, theoretical concepts, drama, tragedy, Comedy, dithyramb, Iamb, epic, plot 
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РОЛЬ ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ-РАССКАЗЧИКА  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.ПОГОДИНА И Н.ПАВЛОВА 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается роль повествователя-рассказчика в прозах М.Погодина и Н.Павлова, в силу 

того, их творчество имеет важное значение для исследования перспектив и тенденций литературного процесса в 

романтической прозе I половины XIX века. 

В своих романтических повестях М.Погодин и Н.Павлов выбирают повествовательную форму от лица 

исповедующегося героя, и пытаются придать его облику стилистическую определённость. Писатели анали-

зируют психологическую природу своих персонажей, определяя их происхождение, социальную среду, а также 

особенности воспитания и личностного развития.  

М.Погодин и Н.Павлов плодотворно обращаются к эпистолярной и устной форме, и таким образом 

запечатленный в письменной форме процесс самосознания и самооценки персонажа приводит к тому, что в 

процессе автокоммуникации вновь пережитые впечатления становятся фактом их дальнейшего осмысления.  
В процессе переписки или устного рассказа «вспоминающего» прошлые события героя не только 

совершается фабульное действие, но и рассказывается внутренний мир персонажей. 

Культурный быт занимает у М.Погодина особое место в иерархии ценностей человеческой жизни, но все же 

остается именно бытом, и культурная сфера слагается для его героев из его составляющих. 

В прозе Н.Павлова биографическое время складывается в повестях писателя из сюжетного времени, 

основанного на последовательности прошлого рассказчика, и биографического времени других героев. При 

этом постоянно подчеркивается субъективное восприятие времени повествователем и его отношение к 

воссоздаваемым фактам. 

Ключевые слова: процесс коммуникации, романтический герой, психологическая мотивация, структура 

повествования, литературная традиция, художественное действие, художественное пространство, культурный 

быт, художественное время, позиция автора, карамзинская традиция, социальная среда, индивидуальное 
языковое сознание, демократический герой, эпистолярная форма описания, дневниковая исповедь, интроспек-

тивный план, психологическая мотивация, фабульное действие, внутренний мир, нраво-описательный роман, 

духовно-бытовая сфера 

 

Исследуя повести М.Погодина, необходимо обратить внимание на то, что форма повествования от 
рассказчика обладает у писателя определенной смысловой «наполненностью», встречаясь как в 

сказовой, так и в эпистолярной разновидностях.  

В этом смысле интересно проанализировать повесть М.Погодина «Нищий» со следующих 

позиций: как связана повествовательная манера писателя с карамзинской традицией в русской 
литературе? Каково содержание исповеди главного героя Егора и как она «выстроена» в 

стилистическом плане? Дело в том, что Погодин придает «голосу» героя из демократической среды, 

его исповедальному повествованию стилистическую определенность, что дает ему возможность 
выпукло обрисовать психологический облик своего персонажа, определить социальную среду его 

воспитания и говорить о наличии в нем «индивидуального языкового сознания» [1, 7]. 

Для М.Погодина очень важна была эпистолярная форма описания. Так, основное содержание 
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повести «Адель» (1830) составляет дневник молодого человека Дмитрия, «друга» автора-повество-

вателя, с которым он вырос, воспитывался и «рука об руку вышел на поприще жизни». В своем 
дневнике Дмитрий описывает возвышенную любовь к прекрасной Адели, развитие их отношений, 

взаимное чувство, болезнь и смерть любимой. 

Анализируя текст повести, важно выяснить следующие особенности ее повествовательного 

рисунка:  
1. Каким образом запечатленный в письменной форме процесс самосознания и самооценки 

персонажа приводит к тому, что в процессе автокоммуникации вновь пережитые впечатления 

становятся фактом их дальнейшего осмысления? 
2. Как интроспективный план дневниковой исповеди Дмитрия дополняется в повести «внешним» 

ракурсом видения автора-повествователя? 

3. Какова трактовка романтического героя в повести М.Погодина? 
В «Адели» есть возвышенный романтический герой, есть противопоставление личности и толпы, 

есть две родственные души, которые не могут соединиться, но нет мира предметно-вещественного. 

Повесть начисто лишена бытовых оснований, и обыденное, будничное в человеческой жизни 

противопоставлено в ней миру «высших» духовных ценностей личности. 
Однако исключительно интроспективная, психологическая мотивация автором чувств и 

переживаний главных действующих лиц, остающихся по ту сторону реалий мира, действительно, – 

черта, не свойственная в целом М.Погодину-повествователю. И это наиболее очевидно при 
сопоставлении «Адели» с более ранней повестью писателя – «Сокольницким садом» (1828). 

Как и в пушкинском «Романе в письмах» [2, 8], основу «Сокольницкого сада» составляет 

переписка четырех персонажей, в ходе которой не только совершается фабульное действие, но и 
раскрываются точки зрения главных участников интриги, их внутренний мир, позволяя автору в 

форме эпистолярного рассказа свободно переходить от внешних условий существования «к жизни 

сердца, а от нее – к умственной жизни своих героев» [3, 10]. 

В этом плане плодотворного сопоставить «Роман в письмах» А.С. Пушкина с «Сокольницком 
садом» и ответить на следующие вопросы: 

- в чем эпистолярный стиль М.Погодина уступает по силе выразительности эпистолярию                       

А.С. Пушкина ? 
- как разнится между собой художественное пространство повестей указанных авторов? 

У А.С. Пушкина художественное пространство открыто, полно света и воздуха, границы его 

разомкнуты и включают в себя картины высшего «света» и уездной дворянской жизни. 

Пространственное «поле» погодинской повести, напротив, замкнуто, ограничено узкими рамками 
(«немецкий» домик на окраине Москвы) уютного, обжитого героями «мирка», в котором они чувствуют 

себя покойно и защищенно от противоречий и проблем мира «большого», остающегося за его порогом. 

В «Сокольницком саде» автор предельно внимателен к предметно-бытовому миру своих героев. 
В предшествующей М.Погодину литературной традиции проблема воссоздания бытового фона 

художественного действия, реалий окружающей героев жизни имела достаточно устоявшиеся 

«нормативные» решения. Так, в сентиментальных повестях Н.Карамзина мир вещественно-предмет-
ный лишь символизировал и «оттенял» сферу интимно-душевных переживаний персонажей, а в нра-

во-описательных романах В.Нарежного трактовался как комичный и низкий по своей природе [4, 45]. 

В романтической литературе 1810-1830 годов (В.Жуковский, Н.Полевой и В.Одоевский) бытовая и 

духовная сферы оказывались разделенными и даже враждебными одна другой. Культура в их худо-
жественном творчестве «отмежевывалась от быта, порождая антитезу идеального и реального» [5, 12]. 

Анализируя повесть М.Погодина, важно определить, почему для писателя проблема 

взаимодействия культурного «слоя» и бытового в личности человека представляет собой интерес и 
решается принципиально иначе. 

Дело в том, что в «письмах» героев «Сокольницкого сада» явственно ощутимо любовное 

отношение ко всему надежному и устойчивому, свойственное самому писателю. В повести 
М.Погодина не быт включен в культурную сферу, а культура рассматривается «как одно из слагаемых 

быта» [6, 27]. Культурный быт для писателя имеет особое место в иерархии ценностей человеческой 

жизни, но все же он остается именно бытом, и культурная сфера слагается для его героев из тех же 

прочных будничных и житейских оснований, как и всякая другая. 
Далее погодинскую повествовательную манеру следует сравнить со стилем другого романтика 1 

трети XIX века – Н.Павлова. Так, форма художественного описания в его повести «Именины» 
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строится на множественности образов-рассказчиков, находящихся в различном соотношении с 

образом самого автора. Интересно при этом выяснить различие фигур-повествователей в этой 
повести, рассмотрев их со следующих позиций: 

- каким образом первый повествователь обосновывает перед читателем смысл и идейное 

содержание предлагаемой истории? 

- с помощью каких приемов вызывается в читателе заинтересованное отношение к тексту, побуж-
дая его к узнаванию в смысловом контексте преднамеренных сравнений, уподоблений и ассоциаций. 

- как происходит смена психологических, душевных состояний главного героя в различные мо-

менты его жизни? 
- каков стиль повести и ее композиция? 

- каково соотношение ее временных планов? 

- как лирическая экспрессия в голосе повествователя, внимание к «мигу», мгновение бытия 
сочетаются в «Именинах» с постоянной типизацией, с социально-аналитическим подходом к 

изображаемому? 

В литературно-речевом акте повествователь-романтик стремился не просто «навязать читателю 

свой тезаурус» [7, 12], т.е. дать определенное число сведений о мире, но и внушать ему те ценностные 
ориентиры, которые он как художник, творец, личность и член общества, считает важным для других 

людей и тем самым и для самого себя. 

Внимание повествователя сосредоточено на смене душевных состояний своего героя в различные 
моменты его жизни, на контрастном характере их изображения, что составляет композиционную 

завязку повести. 

Стиль рукописи соответствует всем правилам устного, спонтанного рассказа, рассчитанного на 
участие сочувственно настроенного слушателя. В повествовательный контекст включаются личные 

имена и географические названия, значение которых, якобы, заранее должен знать заинтересованный 

незримый собеседник. 

Эти «индивидуально-предметные знаки» [8, 92] делают повествование обращенным к восприятию 
«своего человека», способствуя сокращению расстояния между повествователем и читателем и 

уничтожая «барьеры» на пути их сближения. 

Динамика внутреннего состояния героя-рассказчика крайне важна и эстетически значима для 
писателя. Рассказ о прошлом ведется с позиции настоящего. Читатель смотрит на происходящее 

глазами рассказчика, находясь в настоящем времени, которое имеет открытый, разомкнутый характер.  

Прошлое же время воспринимается как относительное и замкнутое в себе. Реконструкция картин 

прошлого грамматически оформляется в повести с помощью вариаций форм совершенного и 
несовершенного вида прошедшего времени. Если формы совершенного вида служат усилению 

динамики описываемых событий, как определенных этапов в автобиографии героя, то формы 

несовершенного вида останавливают время, выделяют события и ситуации, особенно значимые для 
рассказчика, выполняя «не только воспроизводящую, но и изобразительно-живописную, опии-

сательную функцию» [9, 103]. 

Лирическая экспрессия в голосе повествователя сочетается в «Именинах» Н.Павлова с постоянной 
типизацией, с социально-аналитическим подходом к изображаемому. Биографическое время склады-

вается в его повестях из сюжетного времени, основанного на последовательности событий прошлого 

рассказчика и элементов биографического времени других героев. При этом постоянно подчерки-

вается субъективное восприятие времени повествователем, его отношение к воссоздаваемым фактам. 
Завершая разговор об особенностях описания в прозах Н.Павлова и М.Погодина, следует 

подчеркнуть, что в повестях М.Погодина субъектный способ описания встречается как в сказовой, так 

и в эпистолярной разновидностях, отвечая каждый раз определенной авторской задаче. 
В сказовой форме повествования писатель обращается к рассказчику из демократической среды, и 

в нем очевидно внимание писателя к стилистической выразительности речи персонажа, его речевому 

портрету, что свидетельствует о бережном отношении М.Погодина-стилиста к языку народной речи и 
знаменует определённый этап в становлении его художественной манеры. 

В функции эпистолярной формы описания в прозе М.Погодина, с одной стороны, входит углуб-

ленный самоанализ «вспоминающего» рассказчика, мемуарный характер дневниковых «записей» 

героя, а с другой стороны – открытость, коммуникативность геройного рассказа, обращенность его 
«писем» к предполагаемому адресату.  

В этих письмах психологическая глубина и достоверность «геройных» переживаний сочетается с 
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обостренным вниманием рассказчика к окружающему миру, благодаря чему духовная и бытовая, 

культурная и интеллектуальная сферы человеческой жизни оказываются соединенными, утверждая 
право отдельной личности на стремление к гармонии, к раскрепощенности и широте ее бытия. 

У Павлова же образ исповедующегося рассказчика предполагает, прежде всего, его социальную 

мотивацию в художественном повествовании, когда развитие геройного характера, своеобразие 

душевных состояний персонажа мыслится через все многообразие его общественных связей с миром. 
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М.ПОГОДИН ЖӘНЕ Н.ПАВЛОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ 

ӘҢГIМЕЛЕУШI-БАЯНДАУШЫНЫҢ РӨЛІ 
 

Түйіндеме 

Берiлген мақалада М.Погодин мен Н.Павлов прозаларындағы баяндаушының маңызы қарастырылады, 

өйткенi, олардың шығармашылығы XIX ғасырдың бiрiншi жартысындағы романтикалық прозаның жетiстiктерi 

мен әдеби даму барысының тенденцияларын зерттеуде өте маңызды рөл атқарады. М.Погодин кейіпкердің 

ақтарылуы арқылы баяндалатын таңдап, оның бейнесіне стилистикалық ерекшелік беруге тырысады.  

Жазушы өз кейіпкерінің шыққан тегін, оның тәрбилену және даумының әлеуметтік ортасын анықтай отырып 

психологиялық табиғатын сараптайды. Осылай М.Погодин мен Н.Павловтың прозаларында жазбаша түрде 

кейіпкердің өзін-өзі тану және бағалау үрдісі көрінеді. Алған әсерлері олардың одан әрі ойлауының негізіне 
айналады. Ауызша әңгімелеу барысында кейіпкердің басынан өткен оқиғалары еске алынады, олар кейпкердің 

ішкі әлемін толық ашып сюжетті құрайды.  

Жазушы үшін мәдени тұрмыс адамның сол өміріндегі бағалы тұсы ерекше орын алады, бірақ оның барлығы 

тұрмыс болып қалады да, оның кейіпкерлері үшін мәдени орта соны құрайтындардан тұрады.  

Н.Павловтың повестінде биографиялық уақыт сюжеттік уақыт арқылы қалыптасады. Ал сюжеттік уақыт 

болса басқа кейіпкерлердің биографиялық уақыттарының жалғасуына негізделген. 

Түйін сөздер: коммуникация барысы, романтикалық кейiпкер, психологиялық ынталандыру, баяндау 

құрылымы, әдеби дәстүр, шығармашылық әрекет, шығармашылық кеңiстiк, мәдени тұрмыс, шығармашылық 

уақыт, автордың ұстанымы, «карамзин» дәстүрі, әлеуметтік орта, индивидуалды тілдік сана, демократиялық 

кейіпкер, интроспективті жоспар, психологиялық мотивация, ішкі жан дүние 
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Summary 

This article observes the part of the narrator in the novels by M.Pogodin and N.Pavlov, because their literature 

heritage is very importance for investigation of the trends and branches of literary process in the genre of romantic 

novel in the historic period of the first half of XIXth century.  

M.Pogodin used the confession as narrative way for his fancied conversationalist and tried to describe his image by 

stylistic features and shades. 

The writer investigated the psychiatric nature of his hero and defined his background, social level of live, 

upbringing, and growing up.  

M.Pogodin solid and successfully represented epistolary and colloquial ways of fiction narrative. Thus, the process 
of self-consciousness and of the character self-actualization were recorded in written from, in consequence of which 

recollecting the experience of the hero became as subject for his further identify and self-certification. 

The structure the plot of novel proceeded during the private correspondence between the characters lighting up their 

inner life. 

The culture and domestic human being way of life took the considerable value in the literary heritage of M.Pogodin, 

therefore intellectual and spiritual fields of fiction hero existence hero got together of their inner parts.  

Biography time in the novels by M.Pogodin drew on the plot time, based on the experience of hero and others 

fiction characters, and contributed to deep, all round analysis of human being nature.  

Keywords: communicative process, romantic hero, psychological motivation, narrative structure, literary tradition, 

fiction action, fiction space culture domestic reality, fiction time,view of author, Karamzin’s tradition, social level, 

domestic live, fiction time, self-consciousness, democratic hero, epistolary way, written confession, introspective 
background, psychological motivation, structure of plot, inner life, moral novel, spiritual and domestic basic of fiction 
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Б.Матай1 
1Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан 

 

АЙ ЧИННІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада әдебиеттен аластатылған айтулы қытай поэзиясының өкілі, ақын Ай Чиннің жаңа дәуірде 

қаламын қайта бастап, жаңа бір тебінмен, үлкен шабытпен жазған өлеңдері қарастырылған. Сондай-ақ ақын 

өлеңдері арқылы анасына деген сағынышы, екінші жағынан, қара түнек қоғамға болған өкпе-назы, кертартпа 

ескі қоғамда қытай халқының қараңғы дүниеде өмір сүргені бейнеленеді. Мақалада қытай поэзиясының өкілі, 

ақын Ай Чиннің өмірі мен шығармашылық жолы сөз болады. Сондай-ақ кек пен жалынға, арман мен үмітке, өр 

рухқа толы болуымен қатар оқырманын бостандыққа, батылдыққа жетелейтін, шақыратын ақынның өлең-

жырларының ерекшелігі қарастырылған. Өз заманнының шындығын бейнелеген қаламгер ұлттың рухани 

болмысын, мәдени өмірін, тұмыс-тіршілігін өлең арқылы жеткізген. Қытайдың біртуар ұлы, қоғам қайреткері, 

ақын Ай Чиңнің өмірі мен шығармашылығы және оның арман мен үмітке, рухқа толы оқырманын бостандыққа, 
батылдыққа жетелейтін, ақынның өлең-жырларының ерекшелігі қарастырылған.  

Түйін сөздер: поэзия, шығармашылық, лирикалық өлең, эпикалық өлең, халықтық жырлар, балалар жыры 

 

Тарихтан белгілі болғанындай, ерте дәуірлердегі қытай қоғамында да поэзияның орны ерекше 
болғаны жасырын емес. Мәселен, шығыстың ұлы ойшылы, қытайдың әйгілі философы Конфуций 

«Жыр кітабы» антологиясында «Жырдан шабыттанам» дей отырып, поэзия жанрына «Поэзия жанры 

өзге жанрларға қарағанда жұрттың сана-сезіміне тезірек әсер етіп, тереңірек ұялайды», – деген.  

Поэзия – қай халықта болмасын, әдебиеттің түп-тамыры, алтын қазығы болып есептеледі. Әр 
халық өзінің ұлттық салт-дәстүрі, әдеп-ғұрпы, мәдениетімен асқақ. Бұл рухани құндылықтар 

ұрпақтан ұрпаққа ғасырлар бойы жалғасып келеді. Қытай әдебиетінде қытай поэзиясы да әлемдегі 

өзге де халықтардың поэзиясы секілді сонау ерте дәуірлерде туып қалыптасқан, ұлы тарих көші 
барысында толысып, пісіп-жетілген кемелді жанр. Жалпы қытай елін поэзия елі деп атауға да болады.  

Қытай поэзиясының басты ерекшелігі – кез келген қытай ақындарының өлеңдерінде айтар ойы 

бөгетсіз, шырмаусыз айтылып, еркін бейнеленеді. 

Бүгінгі қытай поэзиясының түрлеріне тоқталсақ, қытай поэзиясы да өз ішінен: лирикалық өлең, 
эпикалық өлең, сықақ өлең, халықтық жырлар, балалар жыры деген бес түрге жіктеліп жүр.  

Қытай поэзиясының құрылымы мәселесіне келетін болсақ, ол қытай тілінің ерекшелігімен тікелей 

қатысты. Атап айтқанда, поэзиялық шығармаға көбірек астарлы, сырлы сөздер қызмет ете алады 
десек, бұндай сырлы да сырбаз, астарлы сөздерге қытай тілі өте бай. Ал енді поэзиялық шығарма өз 
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ойын көбінде образды да бейнелі сөздер арқылы жүзеге асырады дейтін болсақ, қытай тілін образды 

да бейнелі сөздердің кенішідесек артық айтқандық емес.  
ҚХР құрылғаннан кейін, әсіресе 50-ші жылдардың орта тұсынан бастап «Партиялық бағыт 

ұстанбаған», «Пролетариат табын жырламаған» шығармалар мен олардың авторлары жаппай 

қудалана бастады. Себебі ол кезде қытай қоғамы демократиялық-феодалдық қоғамнан, компартия 

басшылығындағы социалистік қоғамға енді ғана аяқ басқандықтан, компартияның алғашқы тәтті 
уағыздарына сеніп, нағыз демократиялы қоғам орнайды дегенге бар ділдерімен иланды. Алайда 1955 

жылдан басталған «Кері төңкерісшілерді аластау қозғалысы» ең алдымен қолына қалам ұстаған 

жұртқа бағытталды. Тура сол кезден бастап әдебиет пен өнерге кәрін төгіп, қаһарына мінген 
компартия өзінің «Пролетариат диктатурасы» дейтін өткір қаруын оңды-солды сілтеп, «Кері 

төңкерісшілерді» қырып-жоя бастады.  

Қытай әдебиеті қазіргі кезеңінің даму барысын үлкен екі кезеңге бөлуге болады: Бірінші кезеңі – 
1949-1979 жылдар аралығы. Екінші кезеңі – 1980 жылдан жаңа ХХІ ғасырдың басына дейін.  

1949-1957 жылдар аралығында, қытай поэзиясында біраз жандану байқалды. ХХ ғасырдың 20-40 

жылдары аралығында әдебиетке келіп поэзияның тұғырын биіктеткен, өзіндік тың тебінмен, жаңа 

ізденіспен келген бір топ ақындардың ішінен Ай Чиннің ізденісін ерекше атап өтуге болады.  
Әдебиеттен аластатылған айтулы ақындар жаңа дәуірде қаламдарын қайта бастан қолға алып, 

жаңа бір тебінмен, үлкен шабытпен, жапалы ізденіспен өрелі өлеңдер жазуға кірісті. Олардың 

арасында түрмеден босап келгендер де, еңбекпен өзгерту лагерлерінен оралғандардың бірі – Ай Чин.  
Ай Чин Қытай Халық Республикасының әйгілі ақын оның шын аты Жаңнайдың, бүркеме аты 

Е.Жйа, Қы А, т.б. Ай Чин 1910 жылы 27 наурызда (қытай күні есебімен 17 ақпан) Қытай Халық 

Республикасының Джи Жан өлкесі, Джин Хуа ауданы Фан Тянь Жень қыстағындағы бай-қуатты 
отбасыда дүниеге келді. Ай Чин дүниеге келер кезде анасы бірнеше күн қатты қиналып, Ай Чиңді 

дүниеге алып келіп, өлім аузынан қалған. Олар туылған сәбиді дүниеге келмей жатып, отбасына алып 

келген қайғы-қасірет ретінде қабылдады. Ай Чиннің әкесі дінге деген наным-сенімі мықты отағасы 

болғандықтан, Ай Чиңді сәби кезінде қарапайым, кедей отбасыға асыранды бала етіп береді. Осы 
тұрмыстың тауқыметі оның жазушылық жолына үлкен әсер етті. Бала кезінен бастап, осы тұрмыстың 

салдарынан ата-анасына қарсы көзқарас пайда болды. Өмірге тік көзбен қарау ұғымы ақырындап 

күшейе бастады.  
Ай Чиң 5 жасында ауылдық жеке оқу орнында оқып, 15 жасында Джин Хуа өлкесінде 7 орта 

мектепте оқыды. Ол сурет салуды қатты ұнататын еді. 1928 жылы Хан Джоу мемлекетінің Ши Ху 

өнер академиясында сурет салу факультетінде оқуын жалғастырды. Сол кездері сол академияның 

ректоры Лен Фын Миен еді. 1929 жылдың көктемінде Францияда оқу мен жұмысты бірге алып 
жүрді. Сурет салудың қыр-сырын білу барысында, көптеген Еуропалық классикалық және қазіргі 

заманғы әңгіме, өлеңдермен тереңірек танысты. Соның ішінде Бельгия мемлекетінің ақыны Фар Ха 

Лын өлеңдері оған үлкен әсер етті. Францияда оқып жүрген кезде ол «Дүниежүзілік императорға  

қарсы тұру» одағына қатысты. 1932 жылы шілде айында «莪伽» атпен «北斗» атты журналына алғаш 

рет «会合» – «Кездесу»атты өлеңі жарық көрді. 

Ақын 1930 жылдан бастап өлең жаза бастады. 10 жыл бойы өзімен халықтың тағдырын, заман 

тағдырын бір түйінде тоғыстырды. Өлең кеңістігінде, оның шығармашылығы қанатын жайған қыран 
құстай самғады. Өзінің өлеңімен өнерді, тарихты, патриоттық сезімді айқара ашты. Оның өлеңдегі 

жарқылдаған найзағайдай, сұңқылдаған құстай, бірде жылап, бірде күліп мемлекетіне, еліне, отанына 

деген махаббатын өз шығармашылығымен жеткізе білді. 
1932 жылдың 4-ші айында Шанхайға қайтып келіп, Қытайдың сол қанатты көркем өнер ұжымына 

мүше болып қабылданды. Әрі өзінің сурет үйірмесін ашып, патриотизмге балаларды оқыта бастады. 

Шілде айында осы себеппен оны тұтқынға алды. Бельгия ақыны Версайлестің 25 өлеңін түрмеде 

отырып аударды. Сол уақытта 大堰河-我的保姆 – «Да Ян өзені – менің күтушім» өлеңі «春光–  

«Көктем шырағы» атты журналда алғаш рет Ай Чиң деген атпен жарық көреді. Оның бұл өлеңдері 
«поэзия әлемін» дүр сілкіндірді. Бұл өлеңде автор өзінің күтушісінкүтуші ретінде емес, ана ретінде 

қабылдаған. Оған деген сағынышын, махаббатын, әйел қауымының орнының биіктігін жырлаған. 

Сондай-ақ ақын осы өлең арқылы бір жағынан анасына деген сағынышын, екінші жағынан, қара 

түнек қоғамға болған өкпе-назын, кертартпа ескі қоғамда қытай халқының қараңғы дүниеде өмір 
сүргенін бейнелейді. Осы өлең алғашқы өлеңдерінің бірі болып саналады.  

«Поэзия әлемін»дүр сілкінткен бұл өлеңдері ақындық кезеңі ретінде өмірбаянынан ерекше орын 
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алады. 1935 жылы қазан айында ақын кепілдікпен босатылады. 1936 жылы 大堰河-我的保姆 – «Да Ян 

өзені – менің күтушім» атты алғашқы жыр жинағы жарық көреді.  

Қытай тарихында Жапонияға қарсы тұру соғысы басталғаннан кейін ақын Ай Чиң«复活的土地» 

«Қайта жаңғырған жер»,«雪落在中国土地上» «Ақ қар басқан Қытай» сияқты өлеңдерін жазды. Осы 

өлең жолдары арқылы мемлекетінің құрып бара жатқанын бейнеледі.  

1938 жылы Ай Чин Гуй Линге барып Дай Уан Чумен бірге «Дин Ден» 《定点)》атты журнал 

шығарды. Осы кезде өлең жазудан басқа, тағы да басқа жұмыстармен айналысты. Мысалы, ол «诗论» 

– журналға жариялануға келген өлеңдерді сұрыптап, талдау жасап отырған. Ол өлең мазмұнына, 

құрылысына, теңеулеріне сипаттама беру туралы өз пікірін білдіріп сараптама жасады. Осы кезде 

тарихта елеулі орын алған өлең жинақтары шықты. «吹号者» («Кернейші»), «他死在第二次» («Оның 

екінші рет өлгені») «旷野» («Жазық дала») атты өлеңдер жинағы шыға бастады.  

1940 жылы Ай ЧиңЧун Чинде Уй Цай мектебінде филология кафедрасының меңгерушісі болып 

тағайындалады.  

1941жылы ол Янь Аньге (Қытай халық революциясы) базасы болып саналады. Шань Гань Нинь 
аймағында мәдени іс-шара көмекшісі болып жұмыс жасайды. Осы кезде ақынның өлең жазу стилі 

түбегейлі өзгереді. Сөзі өткір, ашық жарқын отанды жырлайтын, отаны үшін жанын беретін күреске 

жастарды өлең арқылы жігерлендіреді. 

1944 жылы Ай Чинүздік қызметкер атағына ие болып, Қытай халық коммунистік партиясына 
мүше болып тағайындалады. 1945 жылы азаттыққа қол жеткізгеннен кейін, Ай Чин Хуа Бей мәде-

ниеттік үйірмесімен бірге Джан Джа Куға келеді. Кейінгі жылдарда Хуа Бей бірлестік универси-

тетінде, мәдениет институтында басшылық қызметін атқарады. Ол «Көкек» (布谷鸟) атты өлеңін 

жазды. Осы өлең арқылы бостандық алған халықтың көңіл-күйін жеткізді. Көктемнің алғашқы жылу-

лығын білдіретін, осы көкектің даусы сияқты, Ай Чиннің өлеңдері Қытайдың жер жеріне тарады.  
Қытай егемендігін алғаннан кейін ақынның дипломаттық тәжірибе алмастыру барысында 

көптеген өлеңдері жарық көрді.  

1957 жылы «оңшылдық» деген атпен Хей Лун Джиан өлкесімен Шин Джиан, Ши Ху Дзы 

еңбекпен өзгерту ұжымының түрмесіне жабылды. Ол түрмеде жиырма жылын үнсіздікпен өткізді.  
1979 жылдың аяғында ол ақталып шығып қайтадан өлеңдерін жаза бастады. Бұл жолғы өлеңдерін 

жаңа нұсқада жаза бастады. Мысалы «Жол бойындағы өлең» – 归来的歌», «Нұрға толған жыр» – 

春光的赞歌», «古罗马的大斗技场».  

Өлең жазу стиліне қарағанда азаттықтан бұрын Ай Чин тұйық мінезімен заманға қарсы тұратын 

күш қуатпен өткір қалам ұшымен сол кезеңдегі қараңғылық қоғамға бостандықты аңсауды өлеңдері 
арқылы ойын жеткізеді. Азаттық бостандықты алғаннан кейін халқын сүйе білді. Халық үшін 

жырлады. Отаны үшін өмірін арнауға жастарға үндеу тастады. Ақынның қылқалам шеберлігі сурет 

салумен байланысады. Эстетикалық ұғымға көп мән берген. Өлеңдерінде шыншылдық, кіршіксіз 
кәусар, жинақылық өткір көзқарасымен өлеңнің шыңына шыққан. 

Өлеңдерінде түр-түске басымдылық көрсетіп мән берген. Өлеңдері эстетикалық көркемділігімен 

де ерекшеленген. 
 «Қуаныш», «Қызыл нұрын шашқан жұлдыз», «Көктем», «Түске толған өлең», «Қарқалдақ» т.б. 

өлеңдерінде саналы ғұмырын күреспен өткізген жаужүрек ақынның жырлары кек пен жалынға, 

арман мен үмітке, өр рухқа толы болуымен қатар оқырманын бостандыққа, батылдыққа 

жетелейтіндігімен ерекшеленеді. 
Сондай-ақ, Ай Чин өлең-жырларында елмен қоштасу, туған жердің өткенін аңсау сарыны да орын 

алған. Туған жердің табиғатына қарап тұрып, өткен күннің елесін іздеу жастық дәуреннің еске алу 

үрдісі ата қоныстың бүліншілікке түсіп, өзгенің ойранына айналған сәтте туындаған мұң-шермен 
астасып жатады. 

Ай Чин шығармаларының – жаңалығы мол, өзгеше дәстүрі бар күрделі құбылыс ретінде қытай 

әдебиеттану ғылымының тұрақты зерттеу нысанасы болып қала бермек. 
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ТВОРЧЕСТВО АЙ ЧИН И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ 

 
Резюме 

В статье рассказывается о жизни и творчестве китайского поэта Ай Чин. Также изучалась поэзия поэта, 

которая приглашает читателя к свободе и мужеству, наряду с полнотой мести и пламени, мечтами и надеждами. 

Писатель, который представляет правду своего времени, написал стихи в духе нации. Отличительная черта 

стихов поэта заключается в великом мотиве Китая. Ай Чин был общественным деятелем, его книги были 

созданы для духовно мыслящих людей. 

Этнические мотивы Китайского народа и важность духовности человека как нигде в поэзии Китая видны в 

стихах Ай Чина. Та манера, с которой он включает мотивы нравственности в повседневные ситуации из жизни 

простого Китайского народа, не может не удивлять.  

Ключевые слова: поэзия, творчество, лирическая поэзия, эпическая поэма, народные песни, детские стихи 
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THE CREATIVITY OF AI CHIN AND HIS EDUCATIONAL MEANING 
 

Summary 
This article discusses the poems of the famous Chinese poet Ai Chin, who was an exceptional person in the world of 

literature, wrote it in a new era. He wrote poems that inspired many readers for a new act. The article tells about the life 

and work of the Chinese poet Ai Chin. Poetic prose, which appeals to the reader for freedom and courage, is also seen 

in addition to cynicism and flame, dreams and hopes. The writer, who represents the truth of his time, wrote poetry in 

the spirit of the nation. A distinctive feature of poetry is the great motif of China. Ai Chin was a public figure, the life 

and work of the poet Ai Jing spoke of a dream and hope, his books were created for spiritually thinking people. 

Ethnic motives of Chinese nation and the importance of spiritual side of a human being are seen as nowhere as in 

the poetry of Ai Chin. The way he implements the motives of a good behavior in the everyday life of simple Chinese 

people will as to wish you no matter what.  

Keywords: poetry, creativity, lyrical poetry, epic poem, folk songs, children's poems 
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Аңдатпа 

Мақалада мәтін мен шығарма, мәтін мен бейне, бейнелілікке жалпы сипаттама беріледі. Фабула мен сюжет, 

«тарих»-«дискурс» немесе «баяндау»-«дискурс» сияқты кең таралған терминдердің мәтін талдаудағы маңызына 

тоқталады. Мәтінді уақыт пен кеңістік тұрғысынан қарастырып, дискурсивті талдауға мән береді. Ә.Кекілбаев, 

Ш.Айтматов, М.Шаханов, М.Мағауин шығармаларындағы аңыздық желідегі ортақ сарындар мен көркемдік 
ізденісі жайлы ой қорытады. Автор бүгінгі филологиялық зерттеулерде мәтін мен шығарманы кеңістіктік-

уақыттық аспектіде ғана емес, оның әрекеттік (кім не істеді?), сұхбаттастық (кім не деді?) табиғатын талдау 

арқылы таныту белсенді түрде қарастырғанды жөн санайды. Бұл – уақыт талабы, ғылымдағы жаңа ізденістер 

жемісі деген пікірді алға тартады. Сонымен қатар, дискурс ортақ тақырыпқа арналған бірнеше мәтіннің 

байланысынан туындайды деген ойды негізге ала отырып мифологиялық шығармаларды (М.Ысқақбаевтың, 

А.Мекебаевтың, Т.Ахтановтың, А.Алтайдың) қарастырады. 

Түйін сөздер: миф, мифопоэтика, дискурс, таным, мифологиялық ойлау 

 
Көркем мәтіннің ақпараттық деңгейін көркемдік, эстетикалық, танымдық тұрғыда талқылау – 

бүгінгі таңдағы әдеби зерттеу бағытындағы дискурстық талдаудағы маңызды мәселелерінің бірі. 

Мәтін – мәнмәтін – шығарма – дискурс желісінде талқылау осы ұғымдардың жақындығы мен 
алшақтығын, әрқайсысының ұғымдық аясын нақтылап алуды қажет етеді. 

«Мәтін» мен «шығарма» ұғымдары синоним емес. Мәтін – бейне мен бейнелілікті материалды 

тұрғыда ұстаушы, ол қашан оқылғанда ғана шығармаға айналады. Ал, көркем шығарма болса өзін 

көркемдік тұтастықта танытатыны белгілі. Әдеби-көркем шығарма – үнемі қозғалыс үстінде болатын 
адам өмірінің қандай да бір шектеулі ортадағы көркем бітімі. Әдеби шығарма сонымен бірге – нақты 

ұғым. Себебі, біз оны оқимыз, санамен қабылдаймыз. Бір әдеби шығарма басқа өнер туындысының 

өмірге келуіне де ықпал етеді. Сонымен, біріншіден, әдеби шығарма әуелі өмірдің бейнесі, екіншіден, 
ақиқат өмірдегі нақты бір рухани зат болып табылады [1].  

Көркем туындыға арқау болатын – тарихи оқиға немесе қоршаған ортада өтіп жатқан жағдай. Біз 

көркем туындыдағы тарих туралы дискурсқа қатысты айтар болсақ, С.Чэтман еңбегіндегі «жай 

сөзбен айтқанда, тарих дегеніміз – баяндалатын туындыдағы ненің суреттелетіні, ал, дискурс – қалай 
суреттелетіні» [2] деген тұжырымды еске аламыз. Мәтін мен дискурсты прагматиқалық табиғаты 

жағынан зерделесек, дискурс-ашық коммуникативтiк жүйe. Олай дeйтiнімiз де заңды, өйткeнi 

дискурста пресуппозиция, интенция, коммуниканттардың әpтүpлi стратегиясы мен тактикасы және 
т.б. сан алуан айтылым epeкшeлiктepi прагматикалық мақсатқа сай құрыла отырып, стилистикалык 

амал-тәсiлдep, вербальды және вербальды емес сигналдарды дiттeгeн мақсатқа жету үшiн 

пайдаланылады. Сондықтан да дискурс-күрдeлi коммуникативтiк-пpагматикалық тілдік акт [3]. 
Постструктуралистер ұстанымы тұрғысынан келгенде, фабула мен сюжет «тарих» және «дискурс» 

немесе «баяндау» және «дискурс» сияқты кең таралған терминдермен аталғаны бізге зерттеу 

еңбектерден белгілі. Фабула – бұл түсіндірілімде нақты немесе ойдан шығарылған тарих. Әрине, 

айтылған қисынмен келісуге негіз бар. Көркем туындының өзегіне алынатын шынайы тарихи 
оқиғалар поэтикалық кеңістікте ойдан шығарылған, яғни жазушы фантазиясымен айшықталған 

«тарихпен» бірігіп, тұтасып кетеді. 

Бүгінгі филологиялық зерттеулерде мәтін мен шығарманы кеңістіктік-уақыттық аспектіде ғана 
емес, оның әрекеттік (кім не істеді?), сұхбаттастық (кім не деді?) табиғатын талдау арқылы таныту 

белсенді түрде қарастырылуда. Бұл – уақыт талабы, ғылымдағы жаңа ізденістер жемісі. Мәселеге осы 

қырынан қарасақ, дискурсивті талдау мәнін тереңдей меңгереміз. Ғалымдар пікіріне сүйене отырып, 
«дискурс – мәтінді туындатып, оны танып, түсініп, қабылдау мақсатында жүйелі түрде жүзеге 

асырылатын үдеріс» [4] екенін қайталай кеткеніміз жөн. Ғылыми (академиялық) дискурс құрамында 

аталатын поэтикалық дискурс [5] көркем туындының құрылымындағы жоғарыда өзіміз атап өткен 

әрекеттік және сұхбаттастық желілерді кешенді түрде қамтуымен сипатталады. 
Дискурсқа топтастырылған мәтін ортақ бір тақырыпқа арналады. Дискурс мазмұны бірнеше 

мәтіндердің сабақтастығы, байланысы арқылы танылады. Осы тұрғыдан келгенде, дискурс ортақ 

тақырыпқа арналған бірнеше мәтіннің байланысынан туындамақ. Ал ортақ тақырыпты әлем 
әдебиетінен бастап, қазақ әдебиетінен де кездестіруге болады. ХХ ғасырдың басында қазақ 

зиялылары ортақ тақырып болған «Әйел теңсіздігі» мәселесін көтерсе, әлемдік трагедия, 

экологиялық мәселелер, сол сияқты тарих сахнасында әлі күнге дейін талас тудырып жүрген 

Шыңғысхан бейнесі де жалпыға ортақ тақырып. 
Ә.Кекілбаевтің 1967 жылдары жазылған «Ханша-дария хикаясы» мен Ш.Айтматовтың 1979-80 
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жылдары «Ғасырдан да ұзақ күн» романына бір тарауы ретінде жазылған «Шыңғыс ханның ақ 

бұлты» туындыларына ортақ нәрсе – ел жадында аңыз болып сақталған оқиғаларды көркемдік әлемде 
жаңғыртып, сол аңыз кейіпкеріне айналған тарихи тұлғаның қат-қабат күрделі болмысын – даңқты 

қолбасылық және, одан да гөрі басымырақ көрінетін пенделік бейнесін таныту ұстанымдары. Яғни 

«нақты тарихтың» «ойдан шығарылған тарихқа» ұласатын тұсы осы өзіміз атап көрсеткен шығар-

малар. Бұл жерде нақты тарихи деректер мен оқиғалар көркем әдебиет материалының негізіне қалай 
арқау болса, аңыз да сондай деңгейде өзек болар алатынын айту керек. Фольклортанушы ғалым, 

академик С.Қасқабасов тұжырымдағандай, «Аңыздың түпкі мазмұны өмірдің танылған бір фактісі 

болып келеді. Әрине, ауыздан ауызға, біреуден біреуге айтылып жүргенде бұл фактінің кейбір де-
тальдары, болмаса ол туралы жалпы хабар өзгеріске ұшырауы мүмкін, тіпті кейде жалған болып шы-

ғуы да ықтимал» [6]. С.Қасқабасовтың бұл тұжырымының шындығы Әбіш Кекілбаевтің «Ханша-да-

рия хикаясы» повесінің эпиграфына алынған мына өлең (авторы – Е.Ібітанов) жолдарынан көрінеді: 
Бұл өзі әлде шындық, әлде өтірік, 

Ақиқатын білетін адамдарды 

Жіберген уақыт өзі көрге тығып... 

Қазіргі әдебиеттануда көркем туындыны интермәтінді талдау әдісіне де көп назар аударылатыны 
белгілі. Бұл талдау ұстанымдарына жүгінсек, шығарма эпиграфы парамәтінділік ұғымының аясына 

кіреді. Интермәтінді талдау әдісі ұстанымы тұрғысынан келгенде, «мәтін ішіндегі мәтін» бірнеше 

топқа жіктеледі де, оның ішінде парамәтінділік дегеніміз – мәтіннің атауына, соңғы сөзіне және 
эпиграфына өзге мәтін фрагменттерінің алынуы. Жерар Женетт: «Парамәтін дегеніміз мәтіннің кітап 

болу мүмкіндігі және осы тұрғыдан жалпылама мағынада алғанда оқырманға ұсыну. Парамәтін 

мәтіннің шекарасы немесе тосқауылы емес, керісінше шығармаға ену табалдырығы, Борхестің 
сөзімен айтсақ, «вестибюль» тәрізді, мәтін әлеміне енетін, я болмаса, қайта шығып кететін орын 

сияқты»,  – деп түсіндіреді [7]. 

Парамәтінділік ретінде түсіндірілетін эпиграфтың шығарма үшін маңызы ерекше екенін 

Ә.Кекілбаев повесіне алынған эпиграфтың бірінші жолынан-ақ аңғарамыз. Повеске арқау болған – 
тарихи негізі бар аңыз. «Аңыз анасы – шындық» дегенде, бұл оқиғаның шындығы – Шыңғыс ханның 

тарихи тұлға екендігі, оның ұлы жорықққа шығып, әлемнің біраз елдерін жаулап алғандығы. Ал, дәл 

осы оқиға дәл осы қалпында болды ма – ол анық емес. Сондықтан да суреткер «бұл өзі әлде шындық, 
әлде өтірік» деп басталатын өлең жолын шығарма «әлемінің» табалдырығынан ене бергенде-ақ 

алдымыздан көлденең тартады. Яғни «шығармаға ену табалдырығында» ескерту тұр.  

Көркем әдебиеттегі Шыңғыс хан бейнесі бірсыпыра зерттеулерге арқау болғаны белгілі. Әлем 

және қазақ, қырғыз әдебиетінде бұл тарихи тұлғаның болмыс-бітімін сомдаған қаламгерлер өз 
көркемдік әлемінің Шыңғыс ханын бейнеледі. Ұлттық әдебиетімізге тоқталар болсақ, Шыңғыс хан 

образы Ә.Кекілбаевтің «Ханша-дария хикаясынан» басқа М.Шахановтың «Жазагер жады 

космоформуласы және Шыңғысханның пенделік құпиясы», М.Мағауиннің «Шыңғыс хан» романы 
жазылды. Бұл үш автордың Шыңғыс хан тұлғасын тануы және танытуы бірдей емес. Нарративтілік 

арқылы бір қаһарман әр қалыппен көрінеді. Ә.Кекілбаевтің «Ханша-дария хикаясы» мен әлемге 

танылған қырғыз қаламгері Шыңғыс Айтматовтың «Шыңғыс ханның ақ бұлты» повесі – даңқты 
қолбасшының көркем бейнесін жасауда бір-біріне үндес келген шығармалар деуге болады. 

«Эпикалық баяндауға кіріскенде, автор өзіне тарихтан мәлім материалдарды ұсынады... Ол эпикалық 

баяндаудың субъектісі ретінде қатысатын тарихи немесе ойдан шығарылған тұлғаларды жаңаша 

бітіммен таныта алады не оның ролін белсенді әрекетке бейімдейді» деп жазады зерттеуші Қ.Нұрғали 
[8]. Ә.Кекілбаев повесінің өзегіне алынған – тарихи тұлғаға қатысты бар таңғұт аңызының желісі.  

Одан бөлек кейбір шығармаларда мифтік сарындар, образдар бір-бірімен үндесіп жатады. 

Мысалға айтар болсақ М.Ысқақбаевтың, А.Мекебаевтың, Т.Ахтановтың, А.Алтайдың мифтік 
сарындағы шығармаларынан ортақ сарын, ортақ ой, кейде кейіпкерлерді де байқауға болады. 

М.Ысқақбаевтың «Ұят туралы аңыз» повесін фольклорлық таным пайымы сарынында жазылған 

жасампаздық мифке жатқызуға болады. Бұл мифтік повесте Тәңірі екі періштесін кезек тыңдап, 
ғаламда болып жатқан өзгерістерді солардың шар айналарынан қарап біліп отырады. Анда-санда 

жерге қарап, әуелде адамзат атаулы Адам ата мен Хауа ананы пейіштен қуғанда екеу-ақ еді, қазір 

ұзын саны бірер мың болыпты деп ой түйеді. Жалпы алғанда фольклорлық санамызға берік орын 

тепкен, қазіргі прозада ұлттық негізбен байланыстырылатын рухани байлығымыздың бір қайнар көзі 
мифтер екені анық. Қазіргі қазақ прозасындағы миф – бұл өте таңғажайып сан қырлы құбылыс. 

Ғалым С.А. Қасқабасов «Қазақтың көне мифінде болуға тиісті ілкі ата – демиург бейнесі Тәңір 
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образымен алмастырылған. Ал, Тәңір аспанның әміршісі саналған. Яғни Тәңір – ең жоғарғы Құдай, 

ол – аспан мен жердегі тылсым мен тіршіліктің иесі» [6], – деген пікірі орынды айтылған.  
Ал жазушы А.Мекебаевтың «Жезтырнақ» повесі түрленіп, өзгеріп, жаңарып келген реминис-

ценциялық үлгідегі жезтырнақ және авторлық танымға қызмет атқарып тұр. Жазушының «жезтыр-

нағы» бір үйдің шаңырағын ортасына түсіріп, өш алу құралына айналған. Қазақы танымдағы зәрені 

алатын жезтырнақ образы қолдан жасалып, Тұрманқожа жезтырнақ кейпіне еніп, мола басында 
Құран оқып отырған Жұмағұлды жезтырнақ болып қорқытып, ақыры өлтіріп тынады. Автордың 

айтпағы – «жезтырнақ» деген суық сөздің өзі бір отбасына қаншама қайғы, мұң, зар әкелгендігі. 

Көркем шығармалардағы фольклорлық жанрлардың шығармашылықпен пайдаланылу үлгісі 
Т.Ахтановтың «Алыстан жеткен сарын» әңгімесінің тұтас желісіне арқау болған фольклорлық 

аңыздан байқалады. Жазушы фольклорлық әңгіме жанрына тән шарттылықтар мен әңгімешілдік 

қабілеттің қыр-сырын тани білгендігін көрсеткен. Бұл әңгімеде фольклорлық ұғымдар мен түсініктер 
авторлық айналымға түскен. Т.Ахтановтың талданып отырған туындысындағы әрбір оқиға нақтылы 

өмір шындығы іспетті баяндалады. Хан уәзірінің баласы мен елден ерек батыр тұлғаларының 

арасындағы сұлу қыз үшін тартыс – талай фольклорлық әңгіме-аңыздың сюжеттік негізі. Намыс 

алаңында айқасқан екі жігіттің сынға түскен ерлігі мен ездігінің, ақылы мен парасатының қозғаушы 
күші – Айбарша сұлу. Фольклорлық образдарды сомдаудың поэтикасына сәйкес Айбаршаның 

азғындық пейілі мен тұрақсыз көңілін шегіне жеткізе көрсету үшін автор жазба әдебиетке 

суреткерлікпен келеді. Тән сұлулығы мен әке байлығына және мансабына мастанған Айбаршаның 
адамдық болмысынан гөрі қанағатсыздық пен нәпсіқұмарлық ісі кең суреттелген. Ол ер-азаматқа ғана 

емес, туған жер мен ел-жұртына да қайырымсыз мінез иесі ретінде бейнеленген. Фольклордың басқа 

жанрларына қарағанда, ауызекі әңгіме қандай да бір оқиғаға негізделіп туындайды. Болған оқиғаны 
бейнелеп шығады. Жазушы фольклорлық жанрдың осы ерекшелігін сақтай білген. Аярлық пен 

қулықтың құрбаны болған жігіттің батырға тән аңғалдығымен қоса аңғырттығы эпостық жырлардағы 

батыр тұлғаларын еске түсіреді. Батырлық пен ерлік мінездермен жарыса өлермендікпен жасалған 

зұлымдық та шығарма соңына дейін сақталған. Қаламгер талантының бөлекше бітімі осы жазаға 
ұрындыру үшін кейіпкер мінезін қилы оқиғамен, шешуші іс-әрекеттермен сабақтастыра бейнелеудің 

амал-тәсілдерінде жатыр. Әңгіменің «Алыстан жеткен сарын» аталуының да мағынасы терең. Сол 

сарынның бүгінгі жас ұрпақ, жалпы адам баласы үшін де айтар ұлағаты мен тағылымы айқын. Ол – 
әділет үшін өмір сүру идеясы. Перзенттің ата-анаға, туған отаны мен еліне озбырлығы неге жеткізеді, 

сатқындық, аярлық түбі қайда апарады дейтін мәңгілік сауалдарға жауап беруде автор өзіндік шешім 

тапқан. Бұдан шығатын қорытынды шеберлікпен пайдалана білгенде аңыз, әңгімелер қашан да 

өміршең ой идеялар берудің құралы бола бермек. Белгілі жазушы А.Алтай өзінің «Алтай балладасы» 
атты шығармасының жанрына қатысты роман-миф терминін қолдануы тегін емес, өйткені онда қазақ 

халқының тотемдік, шамандық мифтері пайдаланылған, көне түріктердің, оның ішінде қазақтардың, 

үш сатылы әлем туралы наным-сенімдері кеңінен көрініс берген. Аю мен адамның арасындағы 
жақындық туралы халық шығарған, бізге ертегі немесе аңыз пішінінде жеткен және оның тотемдік 

миф болып табылатынын анық аңғартады. Аюдың дене-тұрқында және күн көру тәсілдерінде де, 

тұрмысында да адамға ұқсас жайттар көп екенін қарастырылып отырған туындымен танысу 
барысында айқын сезінеміз. Жазушының бұл туындысында ерекше көңіл бөлген мәселесі – Алтай 

өлкесінде бұрын болған қызыл қасқырлардың тағдыры. Қызыл қасқырлардың жер бетінен жоғалғаны 

да Ұлардың жанын жегідей жейтіні аңшы жігіттің: «Кешегі Марқакөлді мекен еткен қызыл 

қасқырлар секілді бұл ...Тұқым қалмаған», – деген ішкі монолог түріндегі естелігі арқылы 
аңғарылады. Қызыл қасқырлардың қайта оралуын «Алтай балладасының» бас кейіпкері де 

аңсайтыны сол туындыдағы Ұлардың көрген түстерінің бірінен байқалады. А.Алтайдың бұл 

туындысында қызыл қасқырлар мәселесін көтеруінің символдық мәні бар, себебі, роман-миф жарық 
көрген кезде түркі халықтарының басым көпшілігі егемендік алып, түркілік идеялар осы заманның ең 

өзекті мәселесі ретінде көтеріле бастағаны белгілі. Құрып кеткен қызыл қасқырлардың бір 

туындының бас кейіпкерінің түсінде, екінші бір туындының бас кейіпкерінің өңінде көрініп барып, 
көзден ғайып болуын бейнелеу арқылы автор түркі халықтарының ежелгі біртұтастығын қалпына 

келтіруге кедергі келтіріп тұрған шешуін таппаған мәселелердің молдығын меңзеп тұрғандай.  

Сонда «көркем әдебиет дискурсы дегеніміз – өмір шындығын, табиғат көркін, жағдаятты, 

экстралингвистикалық жағдайды, бейвербалдық әрекеттерді, бүкіл болмысты тілмен жеткізу –
оқырманмен диалогқа түсуі, оқырманның авторды түсінуі, баяндалушы нәрсені қатесіз қабылдау» 

[9]. Егер біз мәтінді, әдеби тұрғыда, көркем баяндаудың түрі ретінде түсінсек, дискурсты байланысқа 
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түскен бірнеше мәтіннің жиынтығы деп тануымызға болады. Дискурсты әдебиеттану аспектісінде 

зерттеу арқылы автор-туынды байланысы, сюжеттік үдеріс, кейіпкерлердің сұхбаты, қарым-
қатынасы, психологиясы мәселелерін зерделеп, бағалауға болады.  

Поэтикалық дискурс, сондай-ақ автордың құбылысқа, оқиғаға және көркем бейнелерге 

субъективті-эмоционалдық қарым-қатынасын білдіретінін ескерсек, туындыны талдау нысанына 

алғанда авторлық позиция тұрғысынан бастағанымыз жөн. Сондықтан, біз көркем туындыны 
талдаудың бастауында автор ұстанымы, оның қаламгерлік кредосы, суреткерлік танымы мен 

шеберлігі мәселелерін еске аламыз. 
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ОБЩИЙ МОТИВ В МИФОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Резюме 

В статье дается общее определение образности, текста и произведения, текста и образа. Останавливается на 

важности разбора текста, таких часто используемых терминов, как фабула и сюжет, «история»-«дискурс» или 

«изложение»-«дискурс». Рассуждает текст с точки зрения времени и пространства и дает большое значение 

дискурсивному разбору. Резюмирует о художественном поиске и об общем мотиве в мифологических 

произведениях А.Кекильбаева, Ч.Айтматова, М.Шаханова, М.Мағауина. Автор рассматривает текст и 

произведение не только в аспектах времени и пространства, также активно разбирает его действия (кто что 

сделал?) в аспекте разговора (кто что сказал?). Останавливается во мнении, что это потребность времени, 

плоды новых научных исследований. Также рассматривает мифологические произведения на основе 
заключения (М.Ыскакбаева, А.Мекебаева, Т.Ахтанова, А.Алтай), как: «Дискурс появляется от контакта 

нескольких текстов, у которых общая тема». 
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THE GENERAL MOTIVE IN THE MYTHOLOGICAL DISCOURSE 

 
Summary 

The article gives a general definition of imagery, text and work, text and image. He stops at the importance of 

parsing the text, such frequently used terms as fabula and the plot, "history"-"discourse" or "presentation"-"discourse". 

He considers the text from the point of view of time and space and gives great importance to discursive analysis. 

Summarizes about the artistic search and the general motive in the mythological works of A.Kekilbaev, Ch.Aitmatov, 

M.Shakhanov, M.Machauin. The author considers the text and the work not only in the aspects of time and spase, but 

also actively analyzes his actions (who did what?), in the aspect of conversation (who said that?). He stops in the 

opinion that this is the need of the time, the fruits of a new scientific study. Also, he considers the mythological work 
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based on the conclusion (M.Yskakbaev, A.Mekebayev, T.Akhtanov, A.Altai) as: "Discourse appears from the contact 

of several texts in which the general theme". 

Keywords: myth, mythopoetics, discourse, knowledge, the mythological idea 
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THE PROBLEM OF MAN AND SOCIETY IN THE NOVEL  

“ELIZABETH COSTELLO” BY J.M. COETZEE 

 
Abstract 

The most outstanding representative of XX century South African Literature in the English Language, a critic, 

scholar Nobel Prize winner on Literature (2003) John Maxwell Coetzee is the first writer, having won the Booker prize 
twice (1983, 1999).  

The writer’s accusation in his novels has been too severe against those, who degraded the manhood and personality, 

against those who supported racial and religious discriminations. John Maxwell’s Novel “Elizabeth Costello which 

came under his pen in 2003 is a novel version of lectures, and considerations of which he lectured at different higher 

educational institutions of the world. The investigators studying the literary activity of Coetzee consider the character of 

Elizabeth Costello as alter-egos, and as heralded of his thoughts. The novel “Elizabeth Costello” is a search for 

answering the questions on the man and society, the man and his place in the world and a man’s mission in the world.  

John Maxwell in the name of Elizabeth Costello tries to find answers to the questions on the existential state of 

modern man, describes the last days of a person who keeps away from manhood and society, and arises numerous 

questions before society. In the period of life in which good and bad, good and evil, value and unvalued have changed 

their places John Maxwell shows the troubles of total indifference, having embraced the whole society. Elizabeth 
Costello-Coetzee in the period of life, in which the human values are lost, the abyss among the peoples has deepened 

tries to understand the complications created by spiritual-moral crisis. The main idea of the book is to describe the 

troubles, numerated above, at the same time is a human search, able to prevent calamities, awaiting the society Coetzee 

describes the crisis, into which a person has fallen, but he never loses the confidence in the man. Coetzee trusts in the 

able man, and hopes for the victory of good on the bad. 

Keywords: J.M. Coetzee, “Elizabeth Costello”, man and society, novel 

 
In the period of time in which social order has been lost, in which moral values have turned upside down, 

the cataclysms embracing the whole society compels the master of word to think, the men of pen see the 

danger which the human generation has coped with, and with their works they try to prevent the dangers. 

The South African writer J.M. Coetzee, having won the most notable Booker Prize twice, in his works, 
the problem of the fate of human being attracts our attention with its sharpness. The sufferings which a man 

experiences as an existential being, his/her place in the society, the sense of life and other problems have 

been objectively described in his novel “Elizabeth Costello”, which came under his pen in 2003. The author 
not only mocks at Manhood but also he sometimes mocks at himself, tries to convey to the readers that the 

writer has set up of “comedy”, but he himself becomes the laughing stock of the existing invisible power. As 

it is with all his novels, the writer in this novel too, stresses the fact that feeling of guilt is undeniable and 
speaks of the fact that this absolute guilt belongs to all men and human society.  

As to many of investigators, the work is an autobiographic novel and Elizabeth Costello is the woman 

alter egos of the writer [1, 2:3] Anton Least and Peter Singer, investigating the ethic beginning of                         

J.M. Coetzee, in their works J.M. Coetzee and Ethics, “Philosophical Perspectives on Literature” come to 
such a conclusion that, the character of human beings which he created in his novels, in the true sense of 

meaning are the social worlds, bearing humane values and each of these personages is the person possessing 

his/her own world and each of these personages is an existing being, trying to preserve his/her place under 
the sun [3, 201-202]. The investigators, having special study of the novel “Elizabeth Costello”, consider 

Elizabeth Costello as the narrator of the views of the writer in life, and also as the interpreter of his 

philosophical viewpoints. In the novel the ironic position of J.M. Coetzee, being given by postmodernist 

parody, till the end of the work the reader remains under the tension of the occurrences. This postmodernist 
style preserves the dilemma whether Elizabeth Costello is Coetzee himself or not.  

Well-known investigator of post-colonial literature Jane Poyner too, valuing J.M. Coetzee’s work 

“Elizabeth Costello” notes Elizabeth Costello as the alter-egos of the writer and stresses the fact that the 
writer violently opposes against the existing in his country national discrimination and against the society 
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having lost the human values and in all his works he highlights problems of human beings in self-belonging 

to him order. The investigator’s work called “M.Coetzee and the Idea of the Public Intellectual” is 
considered to be the biggest work, devoted to the creative activity of Coetzee. Just in this work, he 

appreciates Coetzee as a writer of South African intellectual novelist, as a skillful writer being able to say his 

words against apartheid and post-apartheid regimes, as a writer describing confrontations taking place among 

the people [4:127].  
Undoubtedly, J.M. Coetzee has included himself into the novel “Elizabeth Costello” by this character, 

and has “smelted” himself in the novel. All through the novel Elizabeth Costello as the writer himself gives 

lectures, speaks of her considerations on life, death and moral values. Australian writer Elizabeth Costello 
lectures now to scientists and students, to appearing tourists and now even to herself. The lectures being 

linked with animals, religion and conviction, with the nature of evil, the place of mankind in the world, the 

power of wisdom and faithfulness, with defense of the talent of a writer, can be valued as the consequences 
of lectures and interviews, given by J.M. Coetzee in different years. We may say that the work has no plot 

and the text is connected with a number of essays. One of the facts, causing our interest is that after each 

given lecture the writer’s idea is distorted on the view of the hero upon life, her approach to the problems are 

subjected to mockery, the arisen questions, cause arguments among the readers. Coetzee for all given theses, 
introduces antitheses and leaves the answers to the problems for the readers to answer.  

J.M. Cotzee with the exactness of a goldsmith, describes the problems of modern eclectic man and tries to 

show the fact that they can’t agree with men and society. Such a person approximately does not possess 
exact looks upon life, and as there is no assurance for the problems which he raises, influences on the 

surroundings as well and are met with misunderstanding. Very often, or such people for an instant “trust” in 

something, fitting to their own spirits, very easily they loose their trust. The problems arisen in the work has 
no unanimous solution, is the manifestation of ambivalence of modern man.  

In the life story of an invented writer, Coetzee describes a man’s place, position and the thirst for 

understanding the life in the society. From the first view of the work, love for mother and sister, the life 

history of the women characters vivified in the works, turns to a complex notion as thinking on the existence 
of painful instances reflected all through his novels J.M.Coetzee as a man tries to find an answer seeming 

easier at the first look, to answer the question “what is the man necessary for life” but it is an extremely 

difficult question and having no unanimous answer.  
The novel consisting of eclectic essay lectures is divided into 8 parts. Elizabeth Costello is a typical 

Coetzee personage and is the character of an old woman, bearing the physical and methotysical tiredness. 

She tours the world, takes part at the gatherings which are of use neither to her, nor to the others. She makes 

a report at the literary awarding of a prize, lectures to entertain the wealthy people, takes part at the 
workshops devoted against the evil forces, gets into polemics with the persons whom he does not understand 

and with the people who he is not interested in at all.  

Elizabeth Costello’s thoughts are set up on the works of great Kafka. The investigated Alexander 
Vyalsev, analyzing the write’s works justifully noted that J.M. Cotzee’s novels are difficult to understand at 

the first view: “In Cotzee’s novels there are always some plans, a covert meaning is existing, it is too 

difficult to understand them from the first view… That’s why both the heroes and their conducts, both the 
condition and even the ground of the novel do not seem to be real” [5]. Just this approach brings the writer 

nearer to Kafka’s creative activity. Coetzee too, as Kafka, tries to raise human problems, sees the “man” 

getting lost in the world, warms that a disease as loneliness, indifference which embraces the mankind shall 

catch any person in the world.  
The work which has started with the feeling of realism, being set up on the attitudes of a son and mother, is 

the description of the looks of an old-aged woman in the world, people and society. Costello who gets into 

polemics with the story of Kafka on Monkey, speaks of reality and concept, speaks of the sufferings of the man 
being left between the truth and lie. The author tries to vivify the cause of this misunderstanding of a man 

trying to free himself from the pressing him the vice. “We don’t know. We don’t know and will never know, 

with certainty, what is really going on in this story: whether it is about a man speaking to men or an ape spea-
king to apes or an ape speaking to men or a man speaking to apes. There used to be a time when we knew” [6].  

The plot which he brought from Kafka do not seem interesting for the participants gathered to take part at 

the ceremony of the presentation of the award, the character of a person’s dilemma suffering between the 

truth and lie seems “unnecessary”. Moreover Costello, during the break for dinner, having risen for the 
diffence of the animals goes “too far” and those, present in the hall “loose their temper”. They accept the 

lecture of the writer on vegetarians, defending the living existences with all his heart, seemed as an 
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unnecessary “talk”. All his attempts to “revoke” the people and mankind ends with no result, the abyss 

between him and the people becomes still deeper. In the American college, at the meeting devoted to 
Holocaust, his answer to the telephone call ends with the metaphoric expression “fascist bitch”.  

As O.Pavlov, investigating the categories of “history” and “memory in the novels of J.M. Coetzee, 

rightfully stressed the fact that the African novel in the English language created by the personal and 

collective memories cardinally differed from the European novels [8, 28]. Just in such a novel the problems 
of notional identity are highlighted, there appear the writers who keep away from the problems of mode of 

life, their desires and wishes of the modern man. From this viewpoint, the African writer Emmanuel Egad 

the personage of which was he himself, said that simple Africans have neither time, nor desire to read a 
novel, is understandable. We read in the novel: “In the great, beneficent global system under which we live 

today, it has been allotted to Africa to be the home of poverty. Africans have no money for luxuries. In 

Africa, a book must offer you a return for the money you spend on it. What do I stand to learn by reading this 
story, the African will ask? How will it advance me? We may deplore the attitude of the African, ladies and 

gentlemen, but we cannot dismiss it. We must take it seriously and try to understand it” [6]. 

Simple explanation of the writer from Nigeria is understandable. The simple African fighting with all his 

force for life, cannot understand rich people having tasted all the foods of the world. The European who have 
no problems for living, working, living human lives, cannot understand simple Africans who do not read 

novels. By the person of the Nigerian writer, Coetzee summons the Europeans to understand the people in 

his native land South Africa, who reside in different way from those who have different mode of life, who 
live in wealth and luxury. He shows the “reverse side” of humanity and calls the people for being more 

sensitive, more understanding beings of the fates of others. The spirit of this part of the novel is the same as 

he said in one of his interview: “we may think that we love a certain writer for the reason that he has opened 
our eyes, but in fact we love him for the reason that he supports our initial fights” [9, 36]. “For Coetzee, 

South African materials were the background to show his attitude towards the processes, going on in the 

world” [10, 29]. M.S. Kurbak who said all this, truthfully appreciated the human values in Coetzee’s creative 

activity. M.S. Kurbak’s attitude to the creative activity of Coetzee, taking place in his book “Africa: history 
and historians is analyzed in the context of mankind, human beings and their places in life, problems of man 

and society. The investigator notes that Coetzee in all his works shows all the pains and sufferings of the 

people in the context of the problems of the whole world and comes to the conclusion that any man of the 
world, irrespective of his language, race, the color of his skin has the same right as any generation of the 

world, living under the sun.  

Though the comparison may sound too rough, the writer from Africa who is making a report before the 

science population is accepted as a Red Peter – a monkey. It is true that it is a very rough comparison, but the 
attitude of a European to the “black continent” is not valued as rudeness? [11]. The investigator 

A.Bezzubsev-Kondakov justfully expressing his attitudes to the problems raised by the writer notes the 

African in the creation of Coetzee as a person of the “second sort”.  
In the center of danger stands the life story of the writer who looks back to analyze the way of life he has 

lived, but suffers from total loneliness. Elizabeth Costello is involved by endless numerous hesitations and 

feelings of loneliness. All the parts of the novel, without a plot consist of mutual existential problems, 
covering men and society. In spite of all his efforts the chief hero, not always wins sympathy, his emotional 

searches, and his indifference to everything, linked with loneliness, makes the novel complete from the view 

of the idea of the novel.  

Despite the fact that there exists some tension in the parts of the novel, the development dynamics of the 
arisen problems are not observed. Novel consists of mainly of the meanings of the thoughts for life, the 

writer’s search for answers to the questions which are hard to deal with.  

The parts named “Lives of Animals” are separated into the parts, called “philosophers and animals”, 
“poets and animals”. Though Coetzee raises the theme based on the defense of animals, and surrounding 

them the environment, he though indirectly tries to solve the problems of man and his place in the society. 

Elizabeth Costello, who is the alter egos for the writer repeatedly mentions of the fact that she loves all the 
living beings on the Earth and the environment. Just linked with this approach, the hero of the writer tries to 

unite with the initial start of nature but as in an ordinary life, she always is met with misunderstandings.  

Costello acts as fierce supporter of animals; she says that like all living beings, they also have the right to 

live in life. She likens bird factories, animal firms to death camps. This time she approaches the problems 
from a different angle and says with what rights, man being the supreme existence of the world, kills other 

living beings. “His humanism is grounded on the facts that all the living beings possess the same values, 
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mankind must not kill, and they must base on the principle of equal coexistence. These are the theses noted 

by Elizabeth. But Elizabeth Costello’s humanist values interest nobody. She is understood neither by her son 
and her bride, nor the people having attended her lectures. Her son’s wife does not share her world outlook 

and considers Costello’s humanism as something unnecessary. She thinks that when there are so many 

problems, it is ridiculous to rise for the defense of animals.  

Coetzee as a rule in all his works raises a number of parallel problems. In his novel “Elizabeth Costello”, 
he touches upon important parallel themes. Coetzee, who raises the problems as “what is creation”, To what 

the fate of a writer and his creative activity serve, does not forget the problem of man which is the constant 

problem of literature. Under the polemics on animals causing discomfort, stands in fact world outlook and 
attitude of the writer to the cataclysms taking place in the world. L.Zalesova-Doktorova who investigates the 

writer’s creative activity writes: “Why this knowledge is not of less importance? Why Costello’s humanism 

is not understandable? Coetzee knows that in the world, not only knowledge received in the universities 
exists. There are some things more; there are other values equal to these things too. Coetzee sounds his own 

polemic ideas by the name of Elizabeth Costello [12].  

Derek Attridge who analyzes the novel “Elizabeth Costello” in his article “A writer’s life: J.M. Coetzee’s 

Elizabeth Costello” appreciating the mentioned above novel writes: “The significance of Costello’s suffering 
in “The Lives of Animals”, which constitutes the next two lessons; what must also be stressed is that she is 

presented (and present in Appleton College) very much as a novelist. Part of the burden she is now 

experiencing is the burden of feeling one’s way into other lives, including the lives of animals: the greater 
one’s capacity to enter imaginatively into a different mode of existence, the stronger one’s horror at 

behavior that denies its value” [13].  

Basing on Derek Attridge’s thoughts it is possible to say that the feeling of interest to “the life of 
animals” must be valued as the result of humane attitude of the writer to all living beings. Costello highlights 

the fact that living beings as human beings are a part of the nature and that they also are in need of mercy and 

care. Costello’s humanism is not understandable to the man, living with the care for necessities of life. 

Humanism of the writer is not understandable for the person having been lost in the daily cares of life.  
In raising this problem Coetzee gets into a Polemic dialogue with an evil force, raises the questions of the 

themes which shall not be touched upon or reveals the themes giving freedom to the writer. In the theme of 

animals, he touches upon moral problems, asks the place where the border, which can’t be crossed is situated. 
Elizabeth Costello repeatedly compares the concentration camps with cutting of the animals, searches for the 

answer if a human being can prevent this brutality. He never agrees with the thought that the question which he 

raises is of great importance. Costello, who is sincere and exact in his thoughts speaks of indifference of the 

people to this brutality, and mentions the truthfulness of the fact of his raising these problems.  
Costello, who raises important thoughts around the theme, links with weakness of man. He ends his 

thoughts with the consideration that this “weakness” can be liquidated with his protest against his own 

participation in the “slaughter”. But at the same time Elizabeth Costello believes in man and manhood and 
states his firm belief that one day this problem shall be solved.  

The complicity of the problem arisen in the novel can be read, understood and valued by the modern 

reader. The skill of the writer is linked, just with the humanistic value of the problems which he has raised in 
his novels.  

Costello raises the questions which are necessary and important. It is true that not always she understands 

the opposite party, she remains true to herself and to her values, she is not in contradiction to her inner world.  

One of the parts, causing interest is the part in which she visits her sister Blanch, who lives in the back-
ward point of Africa and whom she has not seen for years. Blanch is already a Brigitte sister and is one of the 

leaders of the hospital named “Saint Mariam”. Like her sister Elizabeth, Blanch who is highly educated in 

one of the days, putting an end to all her work, went to Africa to take care of children and had taken an oath 
that she would devote all her life to this mission. It becomes clear that Blanch and Elizabeth share different 

world outlooks and are unchangeable in their positions. Elizabeth does not accept Blanche’s Christian 

obedience, she does not understand the character of obedient person. The abyss created between these two 
sisters remain as unsolved. Though Blanch is the aunt of two children of Elizabeth, she has seen them only 

twice in her life and though she is taken as dear and native in the hospital Saint Mariam by all the patients, 

she never thinks about her biological native relatives. While she takes care of orphan children, having fallen 

ill with the illness of AID, she does not accept her own sister. She dogmatizes against her values and her 
mode of life, and most often generally she demonstrates bearableness. Coetzee describes the “trouble” of 

modern human beings who become “unknown” to one another, and who have lost their foundation ties.  
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The writer speaks of the human attitudes, describes the border between Blanch and Elizabeth, which is 

impossible to overpass, as the disease of loneliness and indifference to one another, embracing the mankind.  
L.Chukhina in her research work “Problem of man in religious philosophy” writes: “Existence of two social 

systems, different positions of men in these systems bring different viewpoints to the development of social 

tendencies. Different social ideals, exhibit different approaches, to the creation of the problems and to the 

solution of the human problem. This shows itself in the theme of man, in understanding social life, in the self-
belonging character of its nature, in the aim and intentions and in the existence of these problems [14, 58].  

In fact, differentiations in the views on life of the two sisters are linked with the fact that they stay in 

different to each-other poles. The fact that Blanch says that they are sisters only “biologically” and 
“Blanche’s spiritual sisters are those, who share her religious views”. This fact speaks of the fact that the 

abyss between them is too deep [6]. “The subject of loneliness of Coetzee is the man and his life” said the 

investigator D.Konkin. D.Kinkin investigates the problem of loneliness in the creative activity of the writer 
and truly stresses the fact of becoming strangers of his heroes to their own selves “Coetzee involves the 

whole spectra of the man problem, though he himself cannot clarify this completely, without keeping the 

readers apart from the real events, describes the human life with all its details” [15, 100].  

The two sisters who have met after long years of separation do not go on well with each-other, stay in 
separate rooms of the hotel, only they meet at the meeting hall. Christian obedience of Blanch, her love for 

Jesus and her religious views creates feelings of sorrow in her sister and she does not accept her 

knowledgeful sister to turn “back” to the middle ages. Blanche’s humanitarian orientation, her religious 
report at the university is not met unanimously by the audience and her thoughts linked with man causes 

university professor’s protest: “The proper study of mankind is man, says professor Godwin. And the nature 

of mankind is a fallen nature. Even your sister would agree with that. But that should not prevent us from 
trying – trying to improve. Your sister wants us to give up man and back to God” [6].  

This misunderstanding taking place between two sisters makes Elizabeth think and though she makes 

attempts to communicate with her sister on the last day of her being in Africa by coming to the house, where 

she lived, she comes to the conclusion that there was no way going back: “And that will be that. We will not 
see each-other again, Blanch and I, she thinks, not in this life” [6].  

The thoughts on life and death, the life in this world and the life after death bothers her, she searches for 

answers to the problems linked with the place of a man in this world, his mission, the things that he can do 
and the things that he cannot do, and the questions linked with conviction and no conviction. She calls a 

wasted life of a man called Josef, who has spent all her life in the church, and who has made a cross 

imitating the moment of torture, committed on Jesus. She doesn’t understand Blanch, when she says that this 

is the sense of his/her life and she protests saying: “this can’t be the sense of life”.  
Elizabeth who stands in different positions with her sister, being in such a near distance to her, she is not 

indifferent to the fact of being “far away from her”. J.M. Coetzee shows that in the XX century the close 

relatives have been separated by “the Chinese Wall” and indicates it as a problem of the mankind, as a 
calamity embracing the whole humanity. The character of a man which Coetzee has created is the description 

of a modern man in literature.  

Robert Pippin, who investigated philosophical bases of the creative activity of Coetzee, wrote in his 
article called “Philosophical Fiction? On J.M. Coetzee’s Elizabeth Costello”. “It also reminds us that this 

moral dimension of the beautiful was alive in the Greek world. Has the “centuries-long night” really ended? 

When did that happen? Is it possible that the Greek sense of human beauty (kilos k’agathos) is still visible, 

still “alive” in our world? Is there not an unmistakable and somewhat-sad pathos to this invocation? We 
need to note that this is not where we end our journey with Elizabeth. We leave the book and her, not with 

the Dulgannon frogs, but with the words of Lady Chands, which have not been resolved or even addressed: 

“Drawing, we write out of our separate fates. Save us” [16]. The investigator just fully analyzes the 
character of Elizabeth Costello as the character of a writer, bearing the humanistic values, the character 

believing in the realization of humanism and humanistic values.  

The last part of the work called. “At the Gate” is fitting to the novel “The Trial”. Elizabeth Costello as the 
hero of Kafka is not permitted to pass through the gate. Kafka’s this pritcha is called “at the law” and only as 

to the reason known to the janitor, he is not permitted to pass through the gate, observe the low clases of not 

only this gate but also closes all the other gates of the law to his face. Coetzee’s hero Elizabeth Costello as if 

has got into Arafa and when he wants to step over to get into the paradise, as it is in Kafka’s work, he 
indifferently receives refusal. Elizabeth Costello too each time he is brought before the court he tries to 

persuaded his conviction, the faithlessness to the reality which he could not make the others believe, ends 
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with the consideration that he shall spend the rest of his life after his death in Araf.  

The hotel in which Elizabeth lives at the same time reminds of the house for old-aged people. The old 
writer who lives with the feelings of lost hopes in life, has sacrificed all his life for humanistic ideas and even 

in the end he evinces persistence in not giving up these ideas. Elizabeth Costello, who openly said in her no-

vels that principles of humanism shall save the mankind, at the “Supreme court” before death she is deman-

ded to be more truthful. The writer, who is standing at the Gate, though wishes to know what is taking place 
behind that gate, the janitor in answer demands the report “What I trust in?” The old-aged woman having 

seen all the “faces” of life cannot find exact answers to the questions, put to her. The question “what she 

really believes in”, “what is life” makes her confused, is left helpless between the truth and lie, and speaks 
about frogs in which she believed when she was a child. Elizabeth Costello’s truthfulness still hardens the 

situation into which she has fallen and her answer “I describe the trust of other peoples”, determines her end.  

As to Coetzee, a writer is “the secretary of invisible”, a person conveying the words of a supreme power, 
and from this view point it not correct to search for meaning in his works. The writer as if with ancient 

grease makes “eydos” of transcendental world: “But I am or was a writer because of who I am or was. I 

have not ceased to be what I am. As yet. Or so it feels to me. I am a writer, and what I write is what I hear. I 

am a secretary of the invisible, one of many secretaries over the ages. That is my calling: dictation secretary. 
It is not for me to interrogate, to judge what is given me. I merely write down the words and then test them, 

test their soundness, to make sure I have heard right” [6].  

As to Coetzee a person can describe a human imitation by any of his conviction. His hero, while 
describing human torments sees the man as an existential being and tries to vivify all the bad and good 

“face” of the man.  

Аs you know, great skill from the writer is required in order to “ maximize the artistic truth to the realities 
of everyday human life” [17, 100]. 

Elizabeth Costello understands that as it is with the interior of the work of Kafka Araf is for a writer “an 

instrument”, it is the torture of unnecessary “literary humanism”. Faith and faithfulness, conviction and loss 

of conviction, the responsibility of an artist before his readers and before himself/herself, a person’s own life, 
and the responsibility of the people of the whole world turn to the indivisible problems, for a writer not easy 

to deal with. Coetzee by the thoughts of Elizabeth Costello, who is the alter-egos of the writer, tries to vivify 

existential choice of the modern man, describes the last days of a lonely person who has been separated from 
the people and society and raises numerous questions before the mankind.  

Matthew Cheney, who expresses his attitude about the writer notes: “His Nobel Lecture, “He and His 

Man,” offered not a series of thoughts and insights about what it means to write or to be a writer or reader 

or human being, as Nobel lectures tend to do, but rather an allusive short story about Robinson Crusoe that 
more than one news writer labeled “oblique” [18]. The writer justfully stresses the fact that a writer too is a 

person able to think, and notes that his/her expressing his/her attitude to the events, occurring around him/her 

is a direct duty of the writer.  
Undoubtedly the speech which he made when he was introduced the Nobel Prize is linked with this idea: 

“As he, Robinson, was made to see when of a sudden, on his island, he came one day upon the footprint of a 

man in the sand. It was a print, and therefore a sign: of a foot, of a man. But it was a sign of much else too. 
You are not alone, said the sign; and also, No matter how far you sail, no matter where you hide, you will be 

searched out”. In this Nobel Prize Speech which he devoted to Robinson Crusoe, Coetzee describes the 

torture of human loneliness and tries to make the listeners understand, the value of the feeling of trust of 

Robinson Crusoe, who after long years of loneliness sees footprints of human being. Coetzee trusts in men 
and the future of mankind and whatever may happen, he believes that human beings shall never loose their 

hopes and firm beliefs for the future.  

Coetzee trusts the power of man’s spirits and expresses this trust in this way: “there may come a time 
when such extreme souls as I write of may be able to bear their afflictions, but that time is not now. It will be 

a time, if ever it comes, when giants or perhaps angels stride the earth” [6].  
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ДЖ.М. КУТЗЕЕ «ЭЛИЗАБЕТ КАСТЕЛЛО» РОМАНЫНДАҒЫ  

АДАМ МЕН ҚОҒАМ МӘСЕЛЕСІ 

 
Түйіндеме 

Джон Максвелл Кутзее – жазушы, критик, тілші, әдебиетші және бірінші публицист, Нобель және екі мәрте 

Букеровская сыйлығының лауреаты (1983, 1999). 

Жазушы өз романдарында діни, рақымдық және ұлттың шығу тегіне байланысты адамдарға деген 

сүйіспеншіліктерді жоғалтуға қарсылық білдіреді. 2003 жылы жазылған Кутзеенің «Элизабет Костело» романы 

қаламгердің әлемнің көптеген жерлерінде оқыған лекциялары мен жүргізген сұхбаттарының жиынтығы болып 

табылады. Жақсылық пен жамандық, бағалы мен бағасыздық құрдымға кеткелі тұрған уақытта, жазушы 

адамзатты жаулап бара жатқан қайғыны көрсетеді. Костелло-Кутзее адамдар арасындағы мейірімділіктің 

жоғалып бара жатқандығынының негізін көрсету арқылы рухани дағдарысқа апаратын жолды айқындауға күш 

салады. Шығарма идеялық мазмұны жоғарыда айтылған мәселелермен қатар, адамзаттың күйрейінен 

шығаратын жол толық адам бейнесін іздейді. Кутзее адамға сенімінің арқасында көп қиындықты жеңіп, 

ізгілігімен табысқа жететіндігіне сенеді. 

Түйін сөздер: Дж.М. Кутзее, «Элизабет Кастелло», адам мен қоғам, роман 
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В РОМАНЕ  

ДЖ.М. КУТЗЕЕ «ЭЛИЗАБЕТ КАСТЕЛЛО» 

 
Резюме 

Bыдающийся представитель англоязычной литературы ЮАР ХХ века Джон Максвелл Кутзее – писатель, 

критик, языковед, лауреат Нобелевской премии по литературе и первый писатель, дважды удостоенный 

Букеровской премии (1983, 1999). 

Писатель в своих романах жестко выражает свое возмущение теми, кто унижает честь и достоинство людей, 
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оказывает на них давление, исходя из их религиозной, расовой и национальной принадлежности. Написанный в 

2003 году роман Кутзее «Элизабет Костелло» представляет собой обобщение прочитанных писателем лекций и 

данных им интервью во многих частях мира. Исследователи творчества Кутзее рассматривают образ Элизабет 

Костелло как альтер-эго самого писателя. Роман «Элизабет Костелло» представляет собой поиски ответов на 

такие вопросы, как человек и общество, человек и его место в мире, миссия человека.  

Джон Максвелл Кутзее устами Элизабет Костелло пытается передать экзистенциальное состояние 

современного человека, изображает последние дни одинокого человека, забытого обществом, людьми, и 

поднимает многочисленные вопросы перед человечеством. В эпоху, когда добро и зло, хорошее и плохое, 

ценное и бесценное подверглось перестановке, писатель показывает беды, которые последуют за тотальным 
отчуждением, охватившим человечество. В эпоху утраты ценностей и возрастающей пропасти между людьми, 

Элизабет Костелло-Кутзее пытается описать те последствия, которые влечет за собой духовно-нравственный 

кризис. Идейным содержанием произведения является изображение вышеуказанных проблем, и в то же время 

поиски гуманного человека, способного предотвратить бедствия, которые ожидают человечество. Кутзее 

описывает кризис, в котором оказался человек, но и не теряет веру в него. Кутзее верит в человека, способного 

на многое, и надеется на торжество добра. 

Ключевые слова: Дж.М. Кутзее, «Элизабет Кастелло», человек и общество, роман 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА  

В РАССКАЗАХ МИР ДЖАЛАЛА 
 

Аннотация 

В статье рассказывается о богатом творчестве известного писателя Мир Джалала. В статье исследуются 

рассказы «Абрикосовое дерево», «Эхтирам» («Уважение»), «О радости», «Не улучшилась», «Печать», «Смысл 

жизни», «Арабский брат», «Леягет», «Есть значение слова», «Язык и действие», «Гюльджамал», «Кто виноват» 

и т.д. Рассказы, созданные известным писателем Мир Джалалом, обладают глубоким социально-политическим 
содержанием, имеют воспитательное значение, а также характеризуются современным и художественным 

юмором. Он, прежде всего, искусный мастер рассказа и рассказ советского периода в жанре литературы 

показал в развитии различных услуг.  

Один из великих деятелей 20-го века Мир Джалал вошел в литературу Азербайджана и как крупнейший 

издатель, и как ученый следователь, и как выдающийся учитель, и как большой социолог, общественный 

деятель. Он автор около 300 произведений. Богатое творчество, писательское мастерство и все качества были 

воплощены в произведениях писателя Мир Джалала.  

Здоровый человек, борьба против несправедливости и нарушений закона, борьба с бедственной жизнью 

является важным компонентом качественного обучения и художественного творчества Мир Джалала.  

Ключевые слова: Мир Джалал, писатель, человек, рассказ, творчество, жизнь 

 

Мир Джалал всем своим литературным наследием является современным писателем. Одним из 

первых образцовых достоинств, привнесенных творчеством Мир Джалала в азербайджанскую 

литературу, стали нововедения в форме и содержании литературы. Он, творчески продолжив и 
развив традиции классического рассказа, определил основы и принципы рассказа ХХ века. 

Новеллистическое творчество Мир Джалала, наряду с современной силой пропаганды, харак-

теризуется также глубоким общественно-политическим содержанием и художественным смехом.  
В рассказах писателя повествуется о вопросах жизненного значения. В этих рассказах нельзя 

встретить фантастичные, вымышленные, целиком являющиеся продуктом воображения события. 

Рассказы Мир Джалала опираются на истины реальной жизни. Каждый читатель, читающий один 

другого ценнее рассказы писателя, выявляет для себя определенные цели, дистанцируется от ошибок, 
которые, возможно, мог бы сделать. Одним словом, рассказы Мир Джалала направляют читателей на 

верный путь. В написанных в различные годы рассказах рассказывается о множестве актуальных и 

для наших дней вопросов. 
Профессор кафедры азербайджанской литературы БГУ Абдулла Аббасов пишет в своих 

воспоминаниях: «Старался всегда видеть человека с хорошей стороны. Будучи чрезывачйно 

справедливым, чистым, всех хотел видеть так, каким был сам. Мир Джалал-муэллим очень любил 

бывать среди молодежи» [1, 81].  
Мир Джалал является могучим продолжателем традиций создавших ценные образцы литератур-
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ной школы «Моллы Насреддина», жанра рассказа Мирзы Джалила, А.Ахвердиева. Творчество Мир 

Джалала было связано с литературным наследием «Моллы Насреддина» и подпитывалось этим 
богатым источником. Сообразно сказанному Ф.М. Достоевским о Гоголе выражению «Все мы вышли 

из шинели Гоголя», Мир Джалал говорил: «И мы, азербайджанские писатели, вышли из «Почтового 

ящика» Мирзы Джалила». После Мирзы Джалила, А.Ахвердиева в Мир Джалале сильна новеллис-

тика. Оригинальность, умение привлечь читателя у писателя проявляется в новеллах «Сара», 
«Ошибочные пальцы», «Правила этикета новой свадьбы», «Химия спешит» и др. Мир Джалал 

испытывает большое почтение к творчеству Джалила Мамедкулизаде, это свое чувство отражал в 

своих произведениях.  
У Мир Джалала есть десятки ценных, назидательных, сохранивших свое воздействие по сей день, 

рассказов. Например, «Лаягат», «Абрикосовое дерево», «Ложь не пойдет», «Внешний недуг», 

«Смысл жизни», «Сельские «дети»», «Правила этикета новой свадьбы», «Врач Джинаятов» (зд. 
Каламбур слово «джинаят» переводится как преступление) и пр. 

Хотя Мир Джалал приступил к творчеству маленькими стихотворениями, «Завещание моей 

матери», «Корреспондент», «Голос с севера» и др., в истории современной азербайджанской 

литературы занял почетное место романиста лирико-юмористических новелл, сатирических 
рассказов нового типа, больших проблем. Искусство Мир Джалала, будучи художественным фактом, 

поучительным уроком периода, в котором он жил и творил, оно читается и сегодня, будет читаться и 

в последующие века, образцы художественной литературы будут воздействовать вечно. 
Мамед Ариф в статье «Разгневанные рассказы» пишет: «Мир Джалал спокойный и выдержанный 

писатель, он писатель, остерегающийся издавать пустой и лишний шум, даже любой звук, могущий 

нарушить естественность» [2, 2].  
Поставленные в рассказах Мир Джалала проблемы, будучи связаны с конкретной целью, определен-

ными требованиями и потребностями эпохи и условий, служат раскрытию всего жизненного материала, 

поставленной мастером перед собой цели, победе положительного идеала. В его рассказах и романах 

есть очень ценные наставления, мудрость, которыми может воспользоваться современная молодежь. 
В каждом рассказе всей душой бывшего современным Мир Джалала, наряду с простотой, 

искренностью, трудолюбием, в первом ряду находятся большое чувство гражданственности, 

национальная, народная гордость, любовь к Родине, ясно виден педагогический талант. Почтение к 
учителю, любовь к родине, выбор верного пути в жизни, избегание обмана, взгляд с раскрытыми 

глазами на встречающееся зло, недостатки говорят о мире богатых тем рассказов Мир Джалала. Одна 

из причин любви читателями простых, ясных глубокого содержания рассказов была связана с его 

естественным народным художественным языком и ясным стилем. 
Мир Джалал о жанре рассказа писал следующее: «...рассказ сравнительно живой, оперативный, 

активный жанр. Если читатель роман, поэму ищет в библиотеке, журнале, рассказ ищет и находит в 

ежедневной газете, радио, телевизоре, эстраде. В нем можно увидеть живую жизнь и события дня». 
Хранящий новеллистику Джалила Мамедкулизаде и Абдурагима-бека Ахвердиева, глубоко усвоив-

ший и творчески продолжавший и развивавший их лингвистические и стилистические особенности, 

Мир Джалал в новеллистике создал прекрасные образцы новелл. Начавший творчество рассказом 
«Учитель» Мир Джалал циклом рассказов создал школу. «Вкус миндаля», «Химия спешит», 

«Философия холостячества», «Огородный вор», «История с кирпичом» и другие прекрасные образцы 

жанра новеллы собраны в его книгах «Здоровые дороги», «Рост», «Огородный вор». 

Мир Джалал Пашаев является автором таких интересных, все время остающихся актуальными 
рассказов, как «Доктор Джинаятов», «Сухарь собраний», «Семья Камтаровых», «Муж и жена», 

«Правила этикета новой свадьбы», «Лейла», «Сам по себе больной», «Философия человечности». 

В статье будет рассказано и о рассказах «Ложь не пойдет», «Абрикосовое дерево», «Смысл 
жизни», «Кто виноват», «Женились», «Как сват», «Свадебные покупки», «Сваты вернулись», «Раны 

Родины», «Сорочка матери» и пр. 

И в рассказе Мир Джалала «Ложь на ноги встанет, не пойдет», относящемся к «Рассказам-
мемуарам», порицается ложь. В рассказе повествуется о событиях, с которыми сталкивается ребенок 

по имени Башир. Сказка про лжеца, у которого загорелся дом и которому никто не поверил, когда он 

звал людей на помощь, крепко засела в памяти Башира. Однажды тетя Хейбет постучалась в дверь, а 

его мать, будучи дома, принудила ребенка солгать, сказать об её отсутствии дома. Кажущаяся очень 
простой эта ситуация впоследствии, после того, как ребенок повзрослел и оказался на должности, 

становится причиной катастрофы в жизни не только Башира, но и его работников. Постепенно 
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видящий все большее вранье матери Башир также начинает врать. Башир вырастает, становится 

начальником большого управления. Что ни спросят, лжет. В конце Башира вызывают в суд. Башир 
говорит «У меня в руках есть нужное в работе удостоверение о палатке, которая покроет крышу дома 

и 10 лет стажа». В ответ же говорят: «Когда ложь раскрывается, то его и брезент покрыть не сможет». 

Эта ложь в будущем становится началом еще большей, более опасной лжи. Некогда производящая на 

Башира впечатление ужасной трагедии ложь становится обычаем. Из этого рассказа можно прийти к 
выводу о том, что от данного каждой матерью своему ребенку воспитания зависит очень многое. 

Мудрые слова «Ложь сподвигает человека на зло, а зло обрекает на ад», «Правдивая речь – брат 

справедливости» сказаны не зря. И в поучительных примерах древней истории ложь показывается 
как самая ужасная беда. Гений Н.Гянджеви говорил: 

Если есть возможность правду писать, 

Зачем должна появляться ложь?! 
Обесценила слово ложь, 

Говорящий истину бывает величественен [3, 66]. 

Мир Джалал свой рассказ «Абрикосовое дерево», как он и сам отмечал, посвятил первой внучке 

Айтекин. В начале рассказа Мир Джалал обращается к читателю с таким вопросом: «Каково вам 
будет, если столкнетесь лицом к лицу с дорогим другом, с которым расстались давно и навсегда?» [4, 

314]. Естественно, что ответ на вопрос находится не сразу. Читатель с волнением прочитав рассказ до 

конца, старается найти ответ на вопросы. Писатель подчеркивает, что рассказываемая история 
является не плодом воображения, а именно правдивой, прожитой в жизни историей. Писатель 

истории, о которой собирается рассказать, дает очень оригинальное, самобытное вступление. Он 

рассказывает об отношении людей к младенцам: «...Если младенцы не увидят помощи, попечения, 
наверное, умрут, не смогут жить... Сбивающие в небе куропатку, фазана, тураджа, охотники не 

тронут щебечащих в гнезде птенцов...». 

Из рассказа становится понятно, что лицо, о котором ведется речь, является директором школы. 

Получает удовольствие от того, что здоровается с детьми, преподает им. Он видит в не очень 
солнечном, укромном местечке зеленение абрикосового саженца. Это было семя одного из 

абрикосов, принесенных учителями летом. Директор (нам кажется, сам Мир Джалал) вкапывает 

вокруг этого абрикосового саженца прутья, поливает их водой, в дальнейшем интересоваться 
саженцем не бывает времени, поскольку, как подчеркивал и сам писатель, это событие прозошло в 

страшное время». Как известно, в 1941-1945 годах произошла Великая Отечественная война. 

Несмотря на то, что рассказ был написан в 1960 году, связан с кровавыми, тяжелыми военными 

годами. Писатель повествует здесь о сложности войны, о том, как каждый, взяв оружие, сумку, 
попрощавшись с любимыми, шел на мобилизацию. Директор школы согласно призыву должен был 

пойти в ряды армии и, идя, поручает школу, детей и зацветший из косточки абрикосовый саженец 

Наби-дайы. Расставаясь, сказал очень проникновенные слова: «Даже если мы умрем, школа должна 
жить, сыны Отечества не должны остаться в стороне от учения...». В рассказе было дано очень 

интересное сравнение школьников с абрикосовым деревом: «Сельские ученики – самые старшие, из 

которых были учениками четвертого класса десяти-одиннадцати лет – почему-то напоминали мне 
только расцветшее абрикосовое дерево, наклонившееся к солнцу». 

Директор возвращается с войны не как учитель, а как раненый артиллерист, принимает лечение и 

назначается в промышленный техникум военным преподавателем. Спустя некоторое время, трудо-

любивый садовник школы дядя Наби находит в военной школе учителя. 
Поставленный в начале рассказа вопрос находит свой ответ в конце. Из написанного в 1960 году 

рассказа «Абрикосовое дерево» приходим к выводу о том, что не обративший на себя внимание 

абрикосовый саженец привлек внимание кого-то другого, который смотрит за ним. Из маленького 
саженца возникает большой сад и становится полезным для всех. Можно прийти к выводу о том, что 

происходящие в рассказе события произошли с самим Мир Джалалом в жизни. Естественно, что 

Писатель виденные события может описать более достверно, убедительно. 
Мир Джалал был очень внимательным по отношению и к своим ученикам, и к студентам, к 

окружающим его людям в целом. Героем этого рассказа является носитель положительного идеала 

время и его глубокий наблюдатель Мир Джалал, по своему времени события происходят в ходе II 

мировой войны. 
Мир Джалал написанный в 1961 году рассказ «Девушка-цветовод» посвятил своей спутнице 

жизни Пусте-ханум. В начале рассказа описывается, как писатель отдыхает на втором этаже здания, 
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окруженного цветами. Писатель изображает девушку-цветовода, которая каждый день поливает 

цветы, смотрит за ними. Девушка всегда ответственно, достойно выполняет свои обязанности, но 
никто не интересуется ею. 

Однажды писатель сам собирает прекрасный букет из бархатных цветов, нарциссов, горных 

цветов. Мир Джалал говорит девушке следующее: «Я хочу, чтобы они были вручены настоящему 

владельцу». Девушка-цветовод говорит, что недостойна этого цветочного букета и, смущаясь, 
принимает цветы. Каждый ежедневно занимается своей работой. В редких случаях этой работе дается 

кем-то оценка. Разумеется, ценить прекрасно. 

Обращающим на себя внимание еще одним произведением Мир Джалала является рассказ «Эхти-
рам», написанный в 1961 году. В рассказе на основе разговора двух людей повествуется о научных и 

технических новшествах того времени. Читателям прививаются такие качества, как чтение книг, изу-

чение, получение образования. В начале рассказа описывается, как преподаватели Института, доехав до 
села Ахсу, из-за жажды остановили машину, постучав в одну дверь, попросили воды. Как и всякая гос-

теприимная азербайджанская семья, и эта семья раскрывает свои двери гостям, приглашает их внутрь. 

Женщина с калагаи (большая шаль) говорит о том, что в Баку учится её внучка по имени Эхтирам. 

Салтанат-ханум, не зная, кем являются её гости, рассказывает о своей внучке Эхтирам. Гости, зная 
кто такая Эхтирам, как учится, все равно расспрашивают бабушку о ней. После длительного разго-

вора об Эхтирам наконец-то гость сообщает, что она является его студенткой. Преподаватель просит 

Эхтирам рассеять старые, фанатичные представления бабушки, так рассказывать о науке, школе, 
чтобы бабушка поверила. 

В рассказе писателя «О радости» изображены Алтун Даглы, Шахид-муэллим и другие, и, самое 

главное, прекрасный Гёй-гель (дословно Синее озеро). Этот рассказ посвящен «радости», возни-
кающей в жизни каждого индивида в силу различных причин. Каждый говорит о радости по 

различной причине. Один – когда желудок полон, хорошо одет, карман набит, другой – когда 

заканчивает высшее учебное заведение, при переселении на новую квартиру, при поездке в Париж и 

др. Причина радости у каждого различная. Алтун Даглы же говорит следующее: «В то время, когда я 
что-то создаю, например, немного пишу, после того, как пройдут долгие мысли, чувства, муки, 

ломота, ноющая боль, наконец завершаю, последнюю главу начатого мной произведения, закла-

дываю историю, тогда ощущаю в своей груди силу тигра. Мне кажется, нет большей радости...» [5, 
192]. Полагаем, что Алтуна Даглы можно считать прототипом Мир Джалала. 

Название рассказа писателя «Не сладилось» волей-неволей обращает на себя внимание и хочешь 

прочитав до конца, узнать, какое же дело не сладилось. В начале рассказа повествуется о застенчивос-

ти. Застенчивость полагается хорошей чертой характера, признаком приличия, воспитания, вежливости, 
однако подчеркивается, что в некоторых случаях оно является не столь уж хорошим качеством. 

Писатель рассказывает об одном своем знакомом поваре. Мир Джалал однажды встречается со 

знакомым поваром. Выясняется, что сей искусный повар написал 400-500 страничную повесть и 
хочет, чтобы писатель её прочел и высказал о ней свое мнение. Повар и свои взгляды по поводу 

написанного произведения высказывал словами, свойственными своей профессии, кухне. Например: 

«...В меру посолено-поперчено, тебе придется по вкусу!», «Работа лежит на боку, заварилась». 
Хотя прошли месяцы, годы, писатель в силу застенчивости определенного ответа сказать не может. 

В конце рассказа становится понятным, с какой целью писатель делился своими взглядами о застен-

чивости. Разумеется, в словах писателя есть истина. При этом, вместе с тем, мы приходим к выводу о 

том, что каждый должен заниматься своей профессией. Писательство является профессией, требующей 
серьёзности, терпения, таланта, творческих способностей, и всякий писателем стать не может. 

Еще одним интересным, малообъемным и уместно написанным рассказом Мир Джалала является 

«Печать». В начале рассказа даются сведения о понятии печати в целом. 
В этом рассказе показывается, что неоднократно безграмотные, но имеющие в кармане дипломы с 

печатью и подписью, люди обращаются в определенные места ради устройства на работу. Дают 

безграмотные, порой даже смешные ответы на простые вопросы. После таких событий к дипломам 
доверие снижается. 

«По печати распознают металл. А человека его делом и поступками!». 

Этот рассказ был написан в 1970 году. Писатель всего в трехстраничном рассказе донес до сведения 

читателей одну из глобальных проблем своего времени. Рассказ не связан с конкретным человеком и с 
конкретными людьми. Критикуется дипломированные, в то же время безграмотные люди в целом. 

Окончание рассказа завершается назидательными словами: «В самом человеке должен быть вес. Опав-
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шие листья легки, каждую минуту выплывают на поверхность воды, Золото тяжело, на дно ложится». 

Наше внимание также привлекает к себе написанный в 1960 году рассказ «Смысл жизни» из цикла 
«Рассказы мемуары». Как и другие рассказы-мемуары, он повествуется от первого лица. Первое лицо 

отмечает, что избирается делегатом на съезд учителей. Не видит здесь Улькер-ханум, с которой 

некогда вместе работал. В конце съезда председатель упоминает имя Улькер-ханум, вручает ей за 

отличие знак. В конце рассказа показывается, как ученики школы встречают Улькер-ханум, 
приглашают её в свою школу. 

Рассказ «Смысл жизни» является самой большой оценкой, данной учителю. Имя учителя всегда 

считалось священным. Глубоко созвучные с этими днями, малого объема, глубокого смысла рассказы 
этого типа воодушевляют нас на определенные шаги в жизни, заботливому и внимательному подходу 

к обучению и воспитанию, имени, искусству учителя. 

Мирза Ибрагимов в статье под названием «Война и литература» отмечает художественное воспроиз-
ведение человеческого характера в посвященном войне рассказе Мир Джалала «Всадник»: «Мир 

Джалал в рассказе «Всадник», своим совершенством напоминающий классические новеллы, изобра-

жает то, на какие геройства способно бьющееся с любовью к Родине сердце простого человека» [6, 8]. 

В рассказе-мемуаре «Арабский брат» Мир Джалала Пашаева повествуется о приезде в Баку одного 
араба, о его представлениях о нашем городе. Арабский брат рассказывает об истории Баку, о его 

прежде знаменитых районах – Белом городе, Черном городе, Внутреннем городе, Внешнем городе, 

об их превращении сейчас в благоустроенные и единые города, носящие имена великих людей. 
Становится ясно, что отец арабского брата долгие годы жил в Баку. Мать постоянно рассказывала 

сыну о Стране огней, поэтому сын особо заинтересовался этим городом. В рассказе одним из 

обращающих на себя внимание моментов является следующий монолог: «Хочу сказать, что 
держащие весь угнетенный Восток в плену империалисты всегда достигали своей цели оковами. Для 

разрывания оков необходимо применять силу и ума, и рук». При чтении рассказов-мемуаров 

становится понятно, что в подобного рода маленьких рассказах Мир Джалала раскрываются многие 

темы по азербайджанской истории, живет древняя история Азербайджана, живут интересные 
воспоминания об исторических памятниках. Считаем, что в поднятых писателем в рассказах вопро-

сах сегодня мы нуждаемся в большей степени. Поскольку для освобождения своих земель от 

захватчиков мы должны больше опираться на силу ума-разума, мощь руки. Это подтверждают и 
память, воспоминания. В романе М.С. Ордубади «Меч и перо» рядом с храбрым, отважным, 

боевитым Фахраддином мы видим рядом постоянно его близкого друга, советника Низами. Мир 

Джалал в рассказах-мемуарах полагал важным единство разума и понимания с силой, мощью для 

сохранения вечной жизни Отчизны, народа.  
Повесть Мир Джалал «Лаягат» («Достоинство») связана с жизнью студенткой с таким же именем. 

Преподаватель, как-то принимая экзамен, берет у этой студентки зачетную книжку и видит оценку 

«5» по всем дисциплинам, кроме своего. Хотя когда преподаватель спрашивает причину, Лаягат и 
говорит, что ответила не очень хорошо, преподаватель понимает наличие своей вины. После 

окончания университета плохо учившихся студентов берут на работу в городе, а Лаягат отправляют 

учителем в один из самых отдаленных сел. В пути преподаватель беседует с министром и сожалеет о 
содеянном. Министр знает эту студентку, с радостью сообщает, что Лаягат в министерстве руководит 

отделом учителей, и представлена в качестве кандидата на депутатство. Лаягат хорошо проявляет 

себя за период работы в селе. Один из работников Центрального Комитета слушает на конференции 

речь Лаягат, несмотря на ее молодость, ей поручают руководство отделом учителей. Услышав об 
этом, преподаватель очень радуется. 

Из рассказа приходим к выводу о том, что вне зависимости от получения хорошей или плохой 

отметки, студент рано или поздно находит свое место в обществе. При чтении этого рассказа перед 
нашими глазами вставал жизненный путь собственного брата. Он на одной из конференций осветил 

научную деятельность, международные связи Университета, привлек внимание участников конфе-

ренции, руководства, ректората, после этой конференции его назначили на должность в 
Азербайджанском Институте Учителей. Он и сейчас успешно трудится в этой области. 

Мир Джалал в рассказе «Уместное слово» повествует о событиях, происходящих с дочерьми двух 

подруг и вокруг них. Рассказ о том, как девушка по имени Зияфат часто говорит Марьям «Это мне 

купил отец» и о том, как это ранит душу девушки, отец которой погиб на фронте. Из этого рассказа 
приходим к выводу о том, что вне зависимости от возраста, каждый, и ребенок тоже, должен 

понимать уместность сказанных слов. Произнося слово, принимать во внимание то, что оно может 
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задеть другого человека. Умение говорить, понимая сказанное, подразумевает большую культуру. 

Словом ранить душу легко, восстановить её же очень сложно. 
В рассказе «Слово и дело» говорится о воспитании, которое дает по своему усмотрению дочери 

требовательная женщина по имени Хариза и о результате этого. Мать учит дочь, кто бы что ни 

спросил у тебя, отвечай «не знаю, нет у нас». Физза каждый раз выводит на чистую воду ложь 

матери. Мать сильно ругает Физзу, говорит обидные слова. Велит дочери, чтобы повторяла сказанное 
матерью. Хариза-ханум каждый раз утверждает неверность сказанного дочерью: «Видишь нынешних 

детей, как испортились? Не знаю, время нынешнее ли тому причиной, атом ли, или газеты, театры, не 

знаю. Дети совсем испортились!». 
В раскрытии внутреннего облика людей, чьи слова не совпадают с деяниями, у этого рассказа есть 

очень большое воспитательное значение. Родители не должны говорить при детях лживые слова, не 

говорить за спиной кого-то. Наоборот, при ребенке надо с большей осторожностью использовать 
нужные слова, чтобы потом перед другими стыдно не было. Этот рассказ близко созвучен и с нашей 

нынешней эпохой. 

Мир Джалал в своих рассказах следует по пути Дж.Мамедкулизаде. Написанный Мир Джалалом в 

1974 году рассказ «Гюльджамал» также обладает очень интересной силой воздействия. В рассказе 
говорится о том, что Зияфат-ханум назвала одну из дочерей Гешенг, а другую – Гейчек (здесь: 

сответственно красивая и прекрасная – прим. пер). Девушки, не достигнув еще семнадцати лет, не 

окончив школу, сбегают с юношами из дома. Зияфат-ханум называют третью дочь именем Гурдйемез 
(дословно: не поедаемый волками) с тем, чтобы никому не понравилась. Словно специально, ребенок 

рождается более прекрасным, оказывается подобной Луне девушкой. На одной из майских демон-

страций, когда все выходят на улицы, и Зияфат-ханум с прекрасным младенцем тоже делает это. 
Некий фотограф снимает фото ребенка. Фотограф услышав, что её дочь зовут Гурдйемез не поверил, 

и счел шуткой. Говорит, что имя этого ребенка должно быть Гюльджамал (дословно: лицом как 

цветок). Девочка подросла, приобрела уважение в училище своей смекалкой. Все звали её не 

документальным именем, а именем Гюльджамал и уважали её. 
По нашему мнению, это произведение можно увязать с эпосом «Китаби-Деде Коркут», являющим-

ся древнейшим памятником тюрков. Из эпоса нам известно, что достигший пятнадцати-шестнадцати 

лет юноша обязательно должен был продемонстрировать храбрый поступок, проявить отвагу, 
завоевать уважение и заработать имя. В эпосе нарекание имени осуществлялось Деде Коркутом. 

В рассказе «Доктор Джинаятов» повествуется о ранении отца студента Рамазана, посещении им 

врача для получения помощи и равнодушии Джинаятова к своей работе и пациенту. В рассказе 

«Сухарь собраний» говорится о человеке, постоянно присутствующем на заседаниях, жизнь которого 
также обустроена в форме заседания, даже при замужестве дочери требующем анкету. В рассказе 

«Семья Камтаровых» повествуется о любви Гулама и Лейлы друг к другу, о семье, в дальнейшем из 

страсти к вещам, деньгам, богатству работающей в двух-трех местах, поддерживающей друг с другом 
связь с помощью писем, а в итоге оказавшейся в очень плохом положении. 

Очень интересно и заставляющее задуматься название рассказа «Кто виноват?». Читатель хочет, 

дочитав до конца, узнать, в чем дело, на ком лежит на самом деле вина. И это становится причиной 
прочтения рассказа на одном дыхании. В рассказе говорится об актуальном на все века вопросе – 

любви. Если причина разлуки влюбленных в любовном приключении, виденном нами у Низами, 

Физули, зависела от эпохи, времени, в этом рассказе причиной невозможности соединения двух 

влюбленных, является ложь – годами скрываемая от обеих сторон, и юноши, и девушки, истина. 
Возможно, если бы в свое время было сказано, как есть, дело не дошло бы до такого итога.  

Рассказы Мир Джалала многочитаемые, написанные на понятном языке для любого гражданина, 

из которых молодежь может получить поучительный урок. Мы полагаем, что у каждого азербайд-
жанского юного читателя должна быть настольная книжка гениального писателя Мир Джалала. В его 

произведениях есть очень важные события, связанные с жизнью и реальностью. В его рассказах 

невозможно столкнуться с фантастическим или выдуманным событием. Мир Джалал опирается на 
реальные истории. Каждый читатель открывает для себя что-то новое, даже отталкивается от ошибок, 

которые мог бы совершить. Одним словом, произведения Мир Джалала выводят читателя на верный 

путь. Написанные в те времена истории стали актуальны и рассказывают и о настоящей жизни. Он 

привнес новое измерение к произведениям Азербайджанской литературы XX века.  
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МИР ДЖАЛАЛ ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ  

АДАМ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ КӨРКЕМДІК БЕЙНЕСІ 
 

Түйіндеме 

Мақалада әйгілі жазушы Мир Джалал шығармашылығының бай мұрасы туралы баяндалады. Мақалада 

талданатын әңгімелер: «Өрік ағашы», «Эхтирам» («Сыйластық»), «Қуаныш туралы», «Жақсармады», «Жазу», 

«Өмірдің мәні», «Арабтық аға», «Леягет», «Сөздің мәні бар», «Тіл және іс-әрекет», «Гүлжамал», «Кім кінәлі?» 

және т.б. «Джалдың әлемі» әңгімелері әлеуметтік-саяси тәрбиелеу мәніне ие, сонымен қатар заманауи және 

көркемдік юмормен ерешеленеді. Ол – ең бірінші кезекте әңгіме жанрының шебері.  

Мир Джалал Әзірбайжан әдебиетінде тек жазушы ғана емес, ол көрнекті баспагер, зерттеуші ғалым, ұстаз, 
әлеуметтанушы және қоғам қайраткері ретінде танылды. Ол 300-ге жуық шығармалардың авторы. Мир 

Джалалдың бай мұрасы, жазу шеберлігі, бұдан барлық қасиеттері оның шығармаларында көрініс тапты.  

Мир Джалалдың көркем туындылардында денсаулығы мықты адам, заң бұзушылықпен және әділетсіздікпен 

күрес, кедейлердің жай-күйі мәселелері көтерілген.  

Түйін сөздер: Мир Джалал, жазушы, адам, әңгіме, шығармашылық, өмір. 

 

А.Sadigli1 

1Baku State University,  

Baku, Azerbajan 

 

ARTISTIC REFLECTION OF HUMAN PSYCHOLOGY  

IN THE STORIES OF MIR JALAL 

 

Summary 

In the article is told about the rich creativity of the famous writer Mir Jalal. The article refers to the stories of 

"Apricot tree", "Ehtiram" («Respect»), "About Joy", "Not improved", "Printing", "The Meaning of Life", "Arab 

brothers", "Layagyat", "Meaning of the word", "Language and action", "Guljamal", "Who is the sin", etc. In the article 

analyzes these questions and more. He is, above all, a skilled master of the story and the story of the Soviet period in the 

genre of literature has shown in the development of various services.  

One of the great figures of the 20th century Mir Jalal entered the literature of Azerbaijan and as the largest publisher, 
and as a scientist, an investigator, an outstanding teacher, and as a great sociologist, social activist. He is the author of 

about 300 works. Rich creativity, writing skills, and all the qualities were embodied in the remarkable writer Mir Jalal. 

A healthy person, wants to provoke, injustice, violations of the fight against the adversity of life is an important 

component of quality education and artistic creativity Mir Jalal. 

Keywords: Mir Jalal, writer, human, creativity, life 

 

ҒТАХР17.82.20  

 

Ж.К. Сұлтанбекова1 

1Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филологические науки», №4(62) 2017 г. 

198 

Түркістан қ., Қазақстан 
 

ДУЛАТ ИСАБЕКОВТЫҢ «ӘПКЕ» ПЬЕСАСЫНЫҢ  

ТАҚЫРЫПТЫҚ-ИДЕЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада жазушы-драматург Дулат Исабековтың «Әпке» пьесасының тақырыптық-идеялық ерекшелігі 

талданады. Пьесаның жазылу себебі нақтыланады. Дулат Исабековтың драмалық шығармалары – қоғам, өмір, 

заман ұсынған сан алуан мәселелердің сахна төріне ыңғайланып, драматургтың өзіндік стилімен жазылып, 

қалыптасқан туындылары. Драматург қаламынан туған пьесалардың тақырыптық болмысы алуан түрлі. Ол өз 

кейіпкерлерінің рухани болмысын, психологиясын еш боямасыз табиғи күйде беріп отырады. Адам 

тағдырының түрлі қиылыс-бұрылыстарын, оның ішкі әлемінің толқыныстарын зерделей көрсете түседі. 

Жазушы Дулат Исабеков шығармашылығының бәрінде де автор өмірінің ұшқындары жатыр. «Әпке» пьесасы – 

драматургтың тұнып тұрған шынайы өмірі. Ата-ана мейірімінен бір сәтте жырақ қалған жас бауырларына бар 

қамқорлығын салып, мейірім-махаббатын төге білген кейіпкер Қамажайдың шынайы өмірдегі түптұлғасы 

драматургтың анасындай болып кеткен үлкен әпкесі Бибіғали еді. 

Түйін сөздер: драматургия, кейіпкер сөзі, әпке, отбасы, тәрбие, татулық, бауырмашылдық, бақыт 

Бүгінгі таңда қазақ әдебиетінде драматургия саласы жан-жақты дамып келеді. Арнайы 

зерттеулердің нәтижесінде танымал драматургтеріміздің туындыларына талдаулар жасалынып, 

құнды еңбектер жазылып келеді. Қазақ әдебиеті тарихында ХХ ғасыр басында қазақ жазушылары 
М.Әуезов, Ж.Аймауытов, Б.Майлин, С.Мұқанов, Ғ.Мүсіреповтің құнды көркем шығармалары 

драмалық нұсқамен театр сахналарында қойылып өз құндылығын көрсете алды. Бұл дәстүрді бертін 

келе Ә.Нұрпейісов, Т.Ахтанов, С.Жүнісов, Д.Исабеков, О.Бөкей секілді көркем сөз қаламгерлері 
лайықты жалғастырып, дамыта білді. Солардың ішінде драмалық шығармаларымен ойтолғаныстарын 

жеткізіп жүрген Дулат Исабеков жайлы сөз қозғасақ артық емес. 

Жазушы-драматург Дулат Исабековтың драмалық шығармалары – қоғам, өмір, заман ұсынған сан 

алуан мәселелердің сахна төріне ыңғайланып, драматургтың өзіндік стилімен жазылып, қалыптасқан 
туындылары. Драматург қаламынан туған пьесалардың тақырыптық болмысы алуан түрлі. Мұндағы 

суреткердің ең көп мән беретін, назарын аударатын жайт – оның өз заманының көріністерін, өз 

қоғамын, өз замандастарының ішкі жан иірімдерін көрсете білуге деген талғампаздық пейілі. Ол өз 
кейіпкерлерінің рухани болмысын, психологиясын еш боямасыз табиғи күйде беріп отырады. Адам 

тағдырының түрлі қиылыс-бұрылыстарын, оның ішкі әлемінің толқыныстарын зерделей көрсете 

түседі. Дулат Исабеков пьесада өз кейіпкерлерінің бейнесін айқын көрсете түсуі үшін, ұлттық кало-
ритті қолданысқа енгізу арқылы ұлттық болмысты жазушы екендігін дәлелдей түседі. Бұл жөнінде 

сыншы Әшірбек Сығай: «Дулат драматургиясына тән жақсы қасиет – оның халықтық калоритке, 

ұлттық мінез-құлық тегершіктеріне молынан назар аударатындығы. Диалогтарының оралым-

дылығымен, юморға жомарт тапқыр тілімен дараланып жатады» деп айрықша баға береді [ 1, 130]. 
Шығармашылық адамының барлық туындылары оның өмірімен тікелей байланысты. Тіпті ол 

фантастика жанрында жазса да, кейіпкерлерінің іс-әрекеті мен ой-санасы жағынан автордың жеке 

өмірінен алшақ кетпейді. Көптеген жазушылар өз шығармаларында өмірбаяндық сарын бар екенін 
айтып өткен. Ал шығармалары реалистік өмірді суреттеуге арналған жазушының барлық 

туындыларында өмірбаяндық ұшқындар жататыны ақиқат. Ұлы жазушы Лев Толстойдан: «Анна 

Каренинаның өмірде прототипі бар ма?» деп сұрағанда, ол ойланбастан: «Анна Каренина – мен» деп 

жауап беріпті. Демек, барлық шығармада автордың жан дүниесі шашылып жатады. Жазушы Дулат 
Исабеков шығармашылығының бәрінде де автор өмірінің ұшқындары жатыр. Оның өмірбаянын 

тыңдап, шығармаларына зер сала қарасақ, осы пайымдауымыздың рас екеніне көз жеткізе түсеміз. 

Дулат Исабековтің аса зор ықыласпен жазған драмалық шығармаларының бірі – «Әпке» драмасы. 
«Әпке» пьесасы – 1977 жылы жазылған сахналық қойылымға арналған шығарма. Автордың бұл 

туындысы – тұнып тұрған өзінің шынайы өмірі. Ата-ана мейірімінен бір сәтте жырақ қалған жас 

бауырларына бар қамқорлығын салып, мейірім-махаббатын төге білген кейіпкер Қамажайдың 
шынайы өмірдегі түптұлғасы драматургтың анасындай болып кеткен үлкен әпкесі Бибіғали еді. 

Шығармадағы Қамажай артынан ерген үш інісі мен сіңлісінің бар қамын ойлап, әсіресе кішкентай 

Ермекке ана орнына ана бола білді. Бауырларының қамымен жеке өмірін де ұмыт қалдырды. 

Драмада күнделікті тұрмыстың әр түрлі құбылыстары жан-жақты бейнеленеді. Сан алуан 
тартыстар драма қаһарманын Қамажайды ауыр шайқастарға салып, оның рухани-адамгершілік 

қуатын сынап көреді, алға қойған мақсат, белгілі нысана үшін күресу үстінде пьеса кейіпкерлері 

мінезінің неше түрі қырлары ашыла түседі. 
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Драмалық туындыларда кейіпкерлердің ішкі-сыртқы қарым-қатынасын, мінезін дәл басып, 

айқындайтын элемент – кейіпкер сөзі. Х.Кәрiмов: «Драмалық шығармалардағы бiрден-бiр басым сөз 
кестесi – кейiпкерлер сөзi де, ара-тұра (бiр шығармада аздау, екiншiсiнде көбiрек) автор сөзi 

(ремарка) де қолданылады. Кез-келген шығармадағы кез-келген кейiпкер тiлiне қойылатын басты 

талап – кейiпкер сөзiнiң мазмұны мен түрi жағынан кейiпкердiң мiнезiне, психологиясына лайық 

мәдени дәрежесiне сыйымды, өмiр тәжiрибесiне, өскен ортасына, кәсiбiне, оқиға болып жатқан 
жағдайға т.б. сайма-сай етiп берiледi, … кейiпкердiң сөзiнен оның мiнезiн тануға мүмкiндiк туады» 

[3, 11-14],  – дейдi. Пьесадағы Темірбек, лақап аты Тимур – үйдің ортаншысы. Тік мінезді, қызу 

қанды, ашушаң, дөрекілеу, бірақ еш арамдығы жоқ, адал, қамқор жігіт. Кейбір сәттерде 
қызуқандылыққа салынып, мәселенің байыбына бармай, тез шешім қабылдайды. Әдемі киінгенді, 

қыдырыс пен той-томалақта көңіл көтергенді ұнатады. Жалындаған жас жүрегі махаббаттан басы 

айналып сүйіктісі Кәмиланы отбасынан, бауырларынан артық көріп кетеді. 
Дулат Исабеков кейіпкерлерінің характері мен тағдырын тек таза тұрмыстық көзқараспен бағамдау 

мүмкін емес. Оның қай кейіпкерін болсын, бір жақты түсіндіру қиынға соғады, өйткені оның қазақы, 

аңқау да аңғал кейіпкерлерінің бойынан кәдімгі адамға тән барлық жақсылы-жаманды қасиеттерді 

табуға болады. Жазушы қаламының ерекшелігі де осында: ол өз шығармаларында жалаң дидактика 
ұсынбайды немесе кейіпкер іс-әрекетін талдамайды, бұның бәрін оқырман талқысына салады [4, 119]. 

Пьеса шиеленісті оқиғадан басталып одан әрі өрбиді. Алғашқы оқиға Темірбектің өзінің 

құрбысын, нақтырақ айтқанда болашақ жарын үйіне қонақ ретінде әкелуден басталады. Кәмила 
(Кама) – Темірбектің сүйген қызы, кейіннен әйелі болады. Темекі тартады, тілінің уы бар қыз. Өте 

өжет жан, жүрген жерінде ұрыс-керіске ұшырап жағымсыз кейіпкер ретінде көрінеді. Әдеттегідей 

сүйіктісінің үйінде де өзін тым еркін ұстап, құрбысы екеуі өмір сүру туралы философиялық ойларын 
білдіріп үлгереді. 

Келген қонақтардың бұл қылықтары Нәзилаға әсте ұнай қоймады. Ерке, тікмінезді Нәзила келген 

бикештердің тым еркінсуін, Тимурдың тым әйелжандылығын жақтырмай, сөз арасында қағытып-

тиісіп отырады. «Қазіргі заманда жұрттың бәріне ұнай беру шарт емес» деген Кәмиланың сөзін қағып 
алып, әп сәтте-ақ өзіне қайтарады. Ақырында, Кәмила сүйіктісінің ерке қарындасының қылықтарын 

көтере алмай үйден кетіп қалады. 

Ақкөңіл Қамажай бәрінің қас-қабағына қарап әлек. Ата-анасының жоғын білдіртпей, бауыр-
ларының қуанышына бірге қуанып, қайғы-мұңында демеу болып жүрсе де, ашу-ренішке жиі 

соқтығыса береді. Кейде өзінің көңіліне ешкім қарамайтындығына ренжиді. Бірде Тимурдың 

костюмін үтіктеп отырып, Кішкентай Ермек мектептен жылап келеді. Соны жұбатамын деп әлгі 

костюм күйіп кетеді. Жиынға кеткелі жатқан Тимур мұны көріп «мамулясына» қатты ашуланады. 
Тимур: Жамап? Енді жамау костюм киюім қалған екен ғой. Түу, осы үйден береке таппай-ақ 

қойдым ау. 

Қамажай: Неге олай дейсің? Береке таптырмай жүрген кім саған? Аузыңа не келсе, соны айта 
салатыныңды қайдан шығарғансың? 

Тимур: Жалғыз костюмім жанып кетсе, енді не демекпін? 

Қамажай: Жанбаса, құрып кетсін. Костюм, костюм деп төбемді оятын түрің бар ғой. Керек болса, 
баратын жерің жалаңаш бар. Мен бір әдейі өртегендей... Осылар ренжімесін», «Осылар қабақ 

шытпасын», - деп жар құлағым жастыққа тимей жүргенде, естір сөзім осы ма? Даладан ашуланып 

келсеңдер – маған зіркілдейсіңдер, қуанып келсеңдер – маған еркелейсіңдер. Ал, мен кімге ұрысам. 

Кімге еркелеймін (Жыламсырап). Мен де адаммын ғой. Көңіл жырту мата жыртудан оңай ма 
сендерге. Ал кет, басыңның ауған жағына: Кет!  

Тимур: Қит етсе, көзінің жасы дайын тұрады бұлардың [2, 68-69]. 

Қамажай үйде бос отыра бермейін деп жұмысқа да орналасады. Осы кезде Тимур үйленіп, 
шаңыраққа тағы бір жан қосылады. Аяғы ауыр болған Кәмила Тимурмен ақылдасып, әлі жаспыз деп 

баласын алдыртып тастайды. Мұны Қамажай естіп қатты ренжіп, ашу үстінде Кәмиланы шапалақпен 

салып жібереді. Аяқ асты жанжал шығып, ақыры Тимур мен Кәмила үйден кетіп тынады. 
Кейіпкер сөзі драмалық шығармаларда образ жасау амалын, қаһарманның сөз саптау салмағын, 

табиғатын танытады. Пьесадағы сирек көрінетін кейіпкер Омар – Қамажайдың інісі. Лақап аты Ом, 

мамандығы жағынан ғалым, философ, көбіне ғылыми тілде сөйлейді. Бірақ жаны ізгі жандардың бірі, 

сыпайы,сабырлы, адамгершілігі мол, бойын ашуға билетпейді. Ұрыс-керіс, қылжақбастыққа жаны қас, 
көп сөйлегенді ұнатпайды. Пьесада Омар көп сөйлемейді. Тек өзіне қатысты жайттарға ғана араласады. 

Кейде тіпті салқынқандылық танытып, өзгенің ісіне бас ауыртқысы келмейтіндей көрінеді. Тимур мен 
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Кәмила үйден кеткелі жатқанда Қамажай жан ұшырып, кешірім де сұрап, жалына түседі. 

Қамажай: Екеуі... екеуі кетеміз деп жатыр. Қой десеңдерші. Омар, сен неге үндемейсің? 
Омар: Мен... осылай боларын білгенмін. Ақыл айтсаң, азғырғандай көріп, жүре тыңдайтын адамға 

сөз әуре ғып керегі жоқ. Мен бұл дауға араласпаймын. Бір күні өздері түсінеді.  

Қамажай: Бәрі өз бетімен. Жүректерің мұз болып кеткен бе, түге? [2, 82].  

Қамажайдың«Енді қайттім, енді қайттым?... Бір шаңыраққа ие бола алмағаным ба? «Теміржан мен 
келінімді неге сыйыстырмадың?» – десе, анама не деймін? Не бетімді айтам?» деп жанын жегідей 

жегені неткен аянышты десеңші?! Жалпақтап, бар айтқанын істеп, аялап-мәпелеп отырғанда неге 

мұның қадірін түсінбейді? Неге сырттан демеу іздейді? Бар жылулықтың осы шаңырақта екенін неге 
ұқпайды? Бұл тасбауырлыққа кім кінәлі? Автор осы сауалдардың жауабын оқырманға тастайды. 

Дулат Исабековтың «Әпке» драмасы орыс жазушысы Александр Володиннің «Старшая сестра» 

пьесасымен сарындас. Жастайынан жетімдіктің зардабын тартып өскен драматургтың «Старшая сес-
тра» пьесасында өз өмірінің ұшқындары жатыр. А.Володиннің «Әпкесі» Надежда да Қамажай тәрізді 

өзінің артынан ерген сіңлісі Лиданың болашағы үшін аянбай еңбек етуден жалықпайды. Сіңлісін 

қамқорлықтан кенде қылмай, өзі оқудан тыс жұмыс жасап, күнкөріс қамын жасайды. Лиданың 

кішкене кезінен театрға деген қызығушылығын байқаған соң оның болашақта актриса болуын, театр 
сахнасында өнер көрсетуін мақсат етеді. Алайда театр сахнасы Лиданы емес Надежданы талап 

еткендей болады. Надяның бойындағы таланты әйтеуір көрініс табуы заңды еді. Дегенмен жан 

қалауы әсте орындала бермейді; техникумда оқу бар, құрылыста жұмыс бар, бірінші кезекте 
күнкөрісті ойлау керек. Осылайша қылаң еткен шабыт кейінге ысырылып қала береді. Соңында 

Лиданың әпкесінің қамқорлығынан зардап шеккендей ашумен үйден кетуі, Надежданың Қамажай 

тәрізді «Енді қайттім?» деген сан сұрақтың астында қалуы адамгершілік мәселесінде үлкен ой 
туғызады. Расында Лида айтқандай толағай ақылдың әркез бақыт әкеле бермейтіні ақиқат та болар. 

Адам жаны бірде қуанышқа, бірде қайғыға толы емес пе?! Бірде жақсылық, бірде жамандық, екеуі 

қатар жүреді. Бұл – тіршіліктің заңдылығы. Тек тағдыр басқа салған сынақтарға еш мойымай, 

қажымай, алға ұмтыла білсең ғана бақытқа қадам басасың. Сабырлылық, төзімділік, мейірімділік, 
адалдық, ақкөңілділік, осының бәрін бойына сіңірген Қамажай да бақыт есігін қағып, мәңгі сонда 

тұрақтағысы келеді. Жақындарының разылығы мен қуанышын, шаттығын көріп, жетімсіретпей, өз 

парызын өтей білгеніне шаттанады. Бір атадан, бір анадан туған болса да, мінездері әрқилы бауырла-
рының бақыты үшін нәзік жүрегін мейірімге толы аналық жүрекке айырбастағанына налымайды.  

Қамажайдың еңбегі еш кеткен жоқ. Үлкені Омар диссертациясын сәтті қорғап, Астанаға үлкен 

қызметке орналасады. Тимур Ақтауда жұмыс жасап, бригадирлікке сайланады. Нәзила да оқуын 

бітіріп, мұғалімдік қызметке кіріседі. Ермек те ержетіп келеді.  
Көрші әйел: ... Қара шаңырақ оларды қайда жіберер дейсің. Әй, Қамажай, өз дегеніңді орындап, 

бәрі жеткіздің. Омарың – ғалым, Тимурың – бригадир, Нәзилаң – мұғалім, Ермек – оқушы. Енді... 

өзіңді де ұмытпасаңшы. Саған ешкім ренжи қоймас.  
Қамажай: Қайдам, осылардың анасын жоқтатпаймын деп жүріп, шын ана боп кеткен сияқтымын. 

Бәрі жас баладай көрінеді де тұрады. 

Көрші әйел: Түу, Қамажай-ай. Қызықсың-ау. Сенің орныңда басқаны қайдам, мына мен төзе алам 
ба, жоқ па білмеймін. Білсем де, қолымнан келмес-ау деп қорқамын [2, 92]. 

Пьесада ара-тұра көрінетін жағымды кейіпкер бар. Қабен – бақытын іздеп жүрген ақкөңіл жан. 

Қамажайға деген іңкәр сезімімен оны қанша күтуге болса да даяр. Жанашырлық танытып, 

сүйіктісінің бауырларына да қамқор болуға әзір. 
«Қабен: Қамажай, сен уайымшылсың. Қойшы, осындай сөздеріңді. Екеуміз үй болған соң 

кішкентай Ермекті қолымызға аламыз. 

Қамажай: Маған қалғандары да кішкентай. 
Қабен: Онда бәрін де қолға аламыз. 

Қамажай (күліп): Жо-жоқ. Ол болмайды. Мүлде қисынсыз. 

Қабен: Сен жасыңа жетпей егделікке бой ұрмасаңшы. Кәрілік қайда қашады дейсің?» [2, 76]. 
Қамажайдың осылай өзін-өзі құрбан етіп, өз қалауынан бас тартуын әсте ешкім бағалай қоймайды, 

оны міндетті нәрсе деп қабылдайды. Өмірдің әділетсіздігі де сол емес пе?! Дегенмен автор үмітін 

үзбейді, бүгін болмаса да, әйтеуір ерте ме, кеш пе, бұл мейірбан жанның қайсарлығы, өжеттілігі өмір 

ағысымен өзіне аса зор мейірім-шапағатпен оралады.  
Дулат Исабековтің жазушылық стилі бойынша, әдеттегідей, драма сапырылысқан күйбең тіршілік-

тің жалғасуымен, ешкімді де, ештеңені де дәріптеусіз тәмамдалады. Марқұм аналарының 60 жасқа толу 
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күнінде Қамажай, Ермек және көрші әйелдің ғана болуы, әрине, Қамажайдың жанына қатты батты.  

Қамажай: Өзіміз-ақ өткіземіз. Өзіміз-ақ! Олардың қолдары тимейді. Өзіміз-ақ... Өзіміз-ақ! Ол 
осыған лайық па еді?! Тіпті тағдыр Қамажайға, Қамажай секілділерге лайықты алғыс пен ілтипатқа 

бөленудің өзін көп көретіндей. Сірә, осылай мейірбан жандардың қайырымдылық арнасының 

беріктігін сынай түсетін шығар.  

Дулат Исабеков туындыларының әрбiр кейiпкерлерi ұлттық болмысқа бейiмделiп, сомдалып 
отыратындығын автордың кез келген шығармаларынан көре аламыз. Бұдан драматургтың ұлттық 

менталитеттi берік ұстанған азаматтық позициясын көремiз. Ұлттық сана болмысын туындыларына 

әрқашан арқау етіп, осы құндылықты насихаттап отырады [5, 79]. Бір ата, бір анадан туса да мінез-
дері әрқилы ұл-қыздарды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай бағып-қаққан шаңырақ-

тың үлкені – Қамажай (Әпке) бауырларының бақыты үшін өмірлік қызығынан бас тартып, артынан 

ерген іні-сіңлілерінің жолына барлығын құрбан етуге даяр мейірімді жан, ұлттық типтегі образ.  
Дулат Исабековтың үлкен әпкесі Бибіғали өз теңін тауып, тұрмыс құрса да, бауырларын қараусыз 

қалдырмай, үнемі қамқорлығын аямады. Ол кезде жазушының үлкен ағасы 10-сыныпта оқитын еді. 

Әкесіндей болған, тым ересек көрінетін ағасы өзінен 5-6 жас ғана үлкен екенін бала Дулат білмеген 

еді. Мектеп бітіргеннен кейін жоғарғы оқу орнына түсемін деп дайындалып жүрген ағасы кенеттен 
болған жағдаяттарға байланысты бұл ойын шетке ысырып, үйленуге мәжбүр болады. 

Драматург Дулат Исабеков өткен балалық шағын былай есіне алады: «Әпке» деген менің өзімнің 

өмірім ғой. Әпкелеріміз тұрмыс құрып кетсе де, бізді қараусыз қалдырмады. Кезектесіп келіп, қамқор 
болып жүрді. Ағамыз үйленген соң да, келін үйренісіп кетсін деп назарларынын тыс қалдырмады. 

Үлкен әпкеміз Бибіғали балаларын күйеуіне қалдырып, бірінші кезекте бізді ойлайтын. Бірде әпкем 

өз үйіне біраз уақыт бармай қалғанда, жездеміз келіп: «Сен бізді де ұмытпасаңшы, сенің де өз 
балаларың бар, үйде тамақ жоқ. Біз де әбіржіп кеттік. Сенің бауырларың бала да, біздің өзіміздің 

баламыз бала емес пе?» – деді. Сондағы әпкемнің айтқаны: «Баланы керек болса, өзің бақ. Маған 

баладан гөрі бауыр қымбат. Өйткені маған бауыр тауып беретін қазір шешеміз жоқ». Мен өзіме 

былай сауал қоямын. «Мен осы сөзді айта алам ба?» «Бүгінгі таңда осы сөзді айта алатын адам бар 
ма?» «Бауырларымды балаларымнан артық қоя алам ба?» Қиын-қыстау кезеңде отбасының берекесін 

сақтап, ел қатарлы колхозда бір тиын еңбекақы алмай жұмыс жасап, бізді жеткізген Әпкем туралы 

қалайша мен жазбайын?! [6]. Міне, жазушы-драматург Дулат Исабековтың «Әпке» пьесасының 
жазылуына басты түрткі болған осы жағдаят еді. 

Әпке деген – қанатымен су сепкен қарлығаштай, бауырлары үшін бар қызығын құрбандыққа 

шалған қазақ қыздарының типтік образы. Бауырына туған баласынан да артық қарау – қазақ 

қыздарына ғана тән мінез. Қанша жыл өтсе де, «Әпке» қоғамда өзінің актуалдылығын жоғалтқан жоқ. 
Бауырмашылық азайған заманда халықтың Әпкені қайта-қайта сағынатыны сол себептен болар.  
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ТЕМАТИЧЕСКО-ИДЕЙНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПЬЕСЫ  

ДУЛАТА ИСАБЕКОВА «ӘПКЕ» («СТАРШАЯ СЕСТРА») 
 

Резюме 

В данной статье ведется анализ на тематическо-идейную особенность пьесы «Әпке» («Старшая сестра») 

писателя-драматурга Дулата Исабекова. Драматические произведения писателя имеют свой неповторимый 

индивидуальный стиль, который охватывает жизненно важные вопросы. Он воссоздает своих героев 

https://www.youtube.com/watch?v=YYOAyut0xDQ
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естесственно, без излишеств описывает внутренние психологические переживания своих героев. Все 

произведения автора описывают личные жизненные опыты писателя. Пьеса имеет много общего с реальной 

жизнью писателя. Оставшиеся без родителей дети были под присмотром старшей сестры Камажай, которая 

ухаживала и присматривала за детьми со всей любовью, присущей только родной матери. Прототипом главной 

героини послужила родная старшая сестра драматурга Бибигали. 

Ключевые слова: драматургия, монолог героя, сестра, семья, воспитание, взаимоотношение, дружелюбие, 

счастье 
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THEMATIC AND IDEOLOGICAL FEATURE OF  

DULAT ISABEKOV’S PLAY «APKE» («ELDER SISTER») 
 

Summary 

In this article we apply the analysis on thematic and ideological features of writer-dramatist Dulat Isabekov’play 

«Аpke» («Elder sister»). The concrete explanation is offered on an essence of this play’s creation. Writer’s dramatic 

works have the unique individual style which covers the vital questions. He recreates the heroes naturally, without 

excesses describes internal psychological experiences of the heroes. All works by the author describe personal life 

experiences of the writer. The play has much in common with real life of the dramatist. When the children lost parents, 
they were under supervision of elder sister Kamazhay who becamed them’s own mother. Elder sister of the dramatist 

Bibigali has served as a prototype of the main character. 

Keywords: dramatic art, hero's monologue, sister, family, education, relationship, friendliness, happiness 
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АҚЫН-ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ МҰХАММЕД ПАЙҒАМБАР ХАДИСТЕРІНІҢ 

ТАНЫМДЫҚ ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМДЫҚ СИПАТЫ 

 
Аңдатпа 

Мақалада Мұхаммед (Ғ.С.) пайғамбарымыздың мінсіз тұлғасы, өмірбаяны және пайғамбарлық қызметінің 

қазақ халқы арасында ақын-жыраулар поэзиясы арқылы қалай тарап дәріптелгені, олардың танымдық және 

тағылымдық сипаттары қарастырылған. 

Қазақ халқында ислам діні және пайғамбарымызды таныту жұмыстары әдеби жол арқылы жүзеге асқан 

болатын. Діни тақырыптардағы идеологиялық жұмыстардың жүргізілуі қатаң жазаланатын кеңес үкіметі 

шындықты айтудан тайынбаған ер жүрек ақындарымызды түрмемен де, айдаумен де қорқытып тоқтата 

алмағаны тарихтан мәлім. XV-XIX ғасырлардан әлі күнге дейін ақын-жырауларымыз Алланың атымен бастап, 

пайғамбарымыз Мұхаммед (Ғ.С.) және сахабаларына деген ыстық ықыластарын өлең жолдарымен халық 

арасында дәріптеп отырған. 

Қазақ әдебиетінде шығармалары арқылы халық арасына ислам дінінің кең таралуына және Мұхаммед (Ғ.С.) 

пайғамбарымызды танытуда еңбек сіңірген ақын-жырауларымыз арасында Ш.Құдайбердіұлы, М.Ж. Көпейұлы, 
Т.Ізтілеуұлы, Н.Наушабайұлы, Ш.Жәңгірұлының жасаған еңбектері орасан зор. Мәшһүр-Жүсiп Көпeйұлы 

нaсихaт, үлгi рeтiндe көрсeтсe, Тұрмaғaнбeт Iзтiлeуұлы мiнәжaт сaрыныңдa бeрeдi. Шәкәрiм Құдaйбeрдiұлы, 

Шәдi Жәңгiрұлы дiни-пәлсaпaлық сaрынынa бaсa нaзaр aудaрсa, Нұржaн Нaушaбaйұлы шaриғaтты өз 

өлeңдeрiнe тiрeк eткeн. Бaрлығының нeгiзгi aйтaр oйы –Aллaғa имaн кeлтiру. Бiрaқ жeткiзу eрeкшeлiгi өзгeшe.  
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Түйін сөздер: хaдис, өлeң, дiн, Құрaн, қазақ әдебиеті 

 

Қaзiргi зaмaндa кeңeс үкiмeтi тұсындa қaрaлaнып, aйып тaғылғaн aқындaрдың eңбeктeрi eндi ғaнa 

жaрыққa шығып жaтыр. Әринe oлaр турaлы aйтaр сөз көп. Мәшһүр-Жүсiп Көпeйұлы, Шәкәрiм 
Құдaйбeрдiұлы, Нұржaн Нaушaбaйұлы, Шәдi Жәңгiрұлы, Тұрмaғaнбeт Iзтiлeуұлы шығыстың 

әдeбиeтiмeн сусындaп, ислaм дiнiн бaрыншa уaғыздaп, қaзaқ хaлқын дiн aрқылы aдaмдыққa жeтeлeдi.  

Мұхтар Әуезовтің «Әдебиет тарихы» атты еңбегінде ақын-жыраулар поэзиясындағы дін 
мәселесінің неліктен қарастырмағандығы жөнінде: «Көптің ішінде тағы бір көзге түсетін зор кетігі: 

қазақ әдебиетінде ХІХ ғасырдың аяқ кезінде үлкен ағым сияқты болған дін қиссалары кірген жоқ. Дін 

сарынымен айтылған үгіт-өсиет өлеңдері де тексерілген жоқ. Ол ағымға кіретін ақынның ешбірінің 
аты да аталған жоқ. Бұл түрдегі өлең жұрнақтары қазақ әдебиетінің тарихына кіру керек еді. Бірақ 

олардың бұл кітапқа кірмеген себебі: қазақ ескілігін тексерген тұңғыш қызметте біздің көздеген 

мақсатымыз, әуелі қазақ елінің өз қанынан туып, өз сүтімен өскен ескіліктің ұлы денесін тұрғызып 

алмақшы болдық. Дін өлеңдерін, қиссаларды алсақ, көбінің сарыны шеттікі болудан басқа, 
мазмұндары да түгелімен мұсылман ғалымынан келген көшпелі, қыдырма әңгімелер. Сондықтан 

оларды тексеріп ұғынып, түсіну үшін жалғыз ғана қазақ топырағындағы көлеңкесіне қарап тон пішу 

керек емес, әрқайсысын тудырған жағдай мен себепті әуелгі шыққан ұясынан бастап ұғыну керек. 
Қазақтан бұрын араб, парсы, өңтүстік түріктері, шағатай, татар әдебиеттерін шолып өту керек. 

Сондықтан бұл өлеңдерге бөлек бір қызмет арнамақ болып, мына кітаптың ішіне әдейі кіргізгеніміз 

жоқ» [1, 11-12], – дейді. 
Бeлгiлi ғaлым Уәлихaн Қaлижaнұлы «Қaзaқ әдeбиeтiндeгi дiни-aғaртушылық aғым» дeгeн мoнo-

грaфиясындa былaй дeйдi: «Aқмoллa, Мaқыш, Әбубәкiр, Нұржaн, Шәдi, Мәшһүр Жүсiп, Ыбырaй, 

Aбaй, Шәкәрiм сeкiлдi aқындaр өз уaқытынaн oзa туғaн, қoғaмдық бoлмыс пeн қoғaмдық сaнaның 

жaңa үрдiстeрiн бoйынa жинaқтaғaн жaңa тұрпaттaғы aдaмдaр бoлaтын. Oлaр әдeбиeттi тeк көңiл 
қoшы дeп eмeс, қoғaмдық oй-сaнaғa ықпaл eту үшiн пaйдaлaнғaн aлғaшқы дeмoкрaтиялық көзқaрaс-

тaрдың бaстaуы бoлды. Oсылaй бaстaлғaн прoцeстeр бүкiл қaзaқ дaлaсынa жaйылa бaстaды» [2, 17].  

Мәшһүр-Жүсiп Көпeйұлы eңбeктeрiндe дiн Ислaмның aқиқaттылығы, құндылығы, қaдiр-қaсиeтi, 
aдaмзaт өмiрiндeгi пaйдaлaры уaғыздaлғaн. Oның тaқырыптaрының бaсты нысaнaсы дiн, aл aқын сoл 

дiн тaқырыптaрын жeңiл, түсiнiктi, өз eлiнe қoлaйлы пoэзия тiлiмeн мүмкiндiгiншe жeткiзугe 

тырысқaн. Мұхaммeд (Ғ.С.) пaйғaмбaрымыздың хaдистeрiн өзiнiң мысaлдaры aрқылы бeйнeлeгeн. 

Жaлпы дiндi әдeбиeт aрқылы нaсихaттaудың өзiндiк дaму жoлдaры мeн өзгeшiлiктeрi бaр, aл oсы 
мәсeлeгe Мәшһүр-Жүсiп Көпeйұлы eрeкшe үлeсiн қoсқaн қaлaмгeр.  

Құрaнды нeгiзгe aлып жaзылғaн хaдистeр жинaғы мeн Мәшһүр-Жүсiп Көпeйұлының өлeңдeрiндeгi 

өзaрa сaбaқтaстықты бaйқaймыз. Мәшһүр-Жүсiп Көпeйұлы нaсихaт, үлгi рeтiндe көрсeтсe, 
Тұрмaғaнбeт Iзтiлeуұлы мiнәжaт сaрыныңдa бeрeдi. Шәкәрiм Құдaйбeрдiұлы, Шәдi Жәңгiрұлы дiни-

пәлсaпaлық сaрынынa бaсa нaзaр aудaрсa, Нұржaн Нaушaбaйұлы шaриғaтты өз өлeңдeрiнe тiрeк 

eткeн. Бaрлығының нeгiзгi aйтaр oйы –Aллaғa имaн кeлтiру. Бiрaқ жeткiзу eрeкшeлiгi өзгeшe. Aқын-
жырaулaр пoэзиясындa Пaйғaмбaрымыздың хaдистeрiнiң көрiнiс aлуы oрынды.  

Хaдистeр – дiн үйрeнугe, Ислaм әдeптeрi мeн мұсылмaндaрдың тұрмыс-тiршiлiгiнe қaтысты Құрaн 

үкiмдeрiн түсiндiругe бaғыттaлғaн пaйғaмбaрымыз Мұхaммeдтiң (Ғ.С.) нaқыл сөздeрi. Aл кeңiрeк 

мaғынaдa қaрaстырсaқ, oлaр Aллaһ eлшiсiнiң тeк нaқыл сөздeрiн ғaнa eмeс, мұсылмaндaрдың тұрмыс-
тiршiлiгiндeгi түрлi мәсeлeлeргe бaйлaнысты нұсқaулaрын, oның мiнeз-құлқын, сaхaбaлaрынa нeмeсe 

жaқтaстaры мeн дұшпaндaрынa қaтысты мәмiлeсiн, сoндaй-aқ iргeлeс мeмлeкeттeрдiң бaсшылaрынa 

жoлдaғaн хaттaрын дa қaмтиды. 
Aллa тaғaлa Құрaндa : «Oл (Пaйғaмбaр) өз oйынaн сөйлeмeйдi», – дeйдi. Дeмeк, Aллaһтың дiнiн 

жeткiзу бaрысындaғы Пaйғaмбaрдың бaрлық сөздeрi мeн iс-әрeкeттeрi oның нәпсi қaлaуынaн 

туындaмaй, жoғaрыдaн бaсқaрылғaн [3, 4]. 
Hz.Peygamber Muhammed (s.a.s) «in hayatı diğer peygamberlerin hayatına benzemez. O müstesna bir 

hususiyet taşır. O okundukça insanların nazarında daha büyür; yakından tanıdıkça daha çok heyecan verir. 

O’nun hayatı muhabbet, şefkat, fazilet, hulus ve samimiyyet dolu bir hayattır. O beşeriyete Allah’ın en 

mükemmel dini olan İslamiyeti tebliğ etmiş; Allah, kullarına olan ni’met ve ihsanını O’nunla tamamlamıştır» 
[10, 203], – деген пікірден Мұхаммед (Ғ.С.) пайғамбардың хадистерінің танымдық әрі тағылымдық 

сипаттары бар екенін көре аламыз.  

Хaдистeрдi әр-түрлi тaқырыптық тoптaрғa бөлeдi. Мысaлы: шынaйы ықылaс пeн ниeттiң 
мaңыздылығы, жoмaрттық, сaбырлылық, шыншылдық, тaқуaлық, тәкaппaрлық, тәубe, iзгi aмaлдaр 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филологические науки», №4(62) 2017 г. 

204 

жaсaуғa ұмтылу, үлкeнгe құрмeт, көршi aқысы, туыстық қaрым-қaтынaс, дoстық пeн өзaрa 

сүйiспeншiлiк, дүниeнiң фәнилiгi, қиянaт пeн зұлымдықтың зaрдaбы, eрлi-зaйыптылaр 
жaуaпкeршiлiгi, ғылым-бiлiм жәнe т.б. 

Ислaмның бeс пaрызынa қaтысты туындылaр Мәшһүр-Жүсiп Көпeйұлының шығaрмaшылығындa 

көптeп кeздeсeдi, сoның бiрi «Бeс пaрыз» дeгeн өлeңi:  

Бeс нәрсe бiзгe бұйрық бiр Aллaдaн, 
Ықылaспeн қылу кeрeк бiлгeн aдaм. 

Кeтпeйдi күн туғaндa көзi жaстaн, 

Дүниeдe бeйпiл бoсқa күлгeн aдaм. 
 

Ислaмның бeс пaрызы: бiрeуi –имaн, 

Тaппaйды бұл бeсeуiн дүниe жиғaн. 
Ықтиқaт, шын ниeтпeн жұмыс қылып, 

Eрлeрдi aйт Құдaй үшiн жaнын қиғaн! 

 

Aузыңдa бoлсын дaйым Құдaй сөзi, 
Тaймaсын қaрaрлықтaн көңiл көзi. 

«Бiр!» дeп «бaр!» дeп илaну – бiзгe пaрыз, 

Ғaлaмғa oн сeгiз мың пaтшa – өзi [4, 166]! 
Хaдистeрдe бұл турaлы: « Aллaһ eлшiсi: «Ислaм бeс (тiрeккe) нeгiздeлгeн: Aллaһтaн бaсқa eшбiр 

құдaй жoқтығынa жәнe Мұхaммeд oның eлшiсi eкeнiнe куәлiк бeру, нaмaз oқу, зeкeт бeру, қaжылық 

(жaсaу) жәнe рaмaзaндa oрaзa тұту», – дeдi», – дeп aйтқaн. Aллaһ eлшiсiнeн «Қaндaй aмaл aбзaл?» – 
дeп сұрaғaндa: «Aллaһқa жәнe oның eлшiсiнe имaн кeлтiру» дeп (жaуaп бeргeн). «Сoсын нe?» –  

дeгeндe: «Aллaһ жoлындa күрeс жүргiзу» дeгeн. «Сoсын нe?» дeп ( сұрaғaндa): «Қaбыл бoлғaн 

қaжылық» дeп aйтқaн [3, 26] . 

Бeлгiлi зeрттeушi Ә.Дeрбiсaлиeв пaйғaмбaрымыз Мұхaммeд (Ғ.С.) aйтқaн сөздeрi мeн тaғлымдaры 
қaлaй тaрaғaны турaлы мынaдaй пiкiр aйтaды: «Мұхаммед өзiн «Aллaның жeрдeгi өкiлi», (пaйғaмбaр) 

дeп тaнытқaннaн кeйiн oйлaры мeн пiкiр-тoлғaмдaрын жұртқa Aллaдaн eстiгeнi рeтiндe жeткiзгeн. 

Oның сөйлeгeн сөздeрiн oқушылaры мeн шәкiрт iзбaсaрлaры пaльмa тaлшықтaрынa, тaсқa, жaлпaқ 
сүйeктeргe жaзғaн, нeмeсe жaттaп aлып жұртқa тaрaтқaн» [5, 42] . 

Бeлгiлi ғaлым Уaлихaн Қaлижaн Нұржaн Нaушaбaйұлы шығaрмaшылығы турaлы құнды пiкiр 

aйтқaн ғaлымдaрымыздың бiрi: «Нұржaн өлeңдeрiнiң бiрaзы дiн жaйындa: ислaм дiнiнiң мән-жaйы, 

пaрыз-қaрызы, зaң-шaриғaты, o дүниe, бұ дүниe, дiндaр aдaмдaрдың мiнeз-құлығы, жaқсылық-
жaмaндық жaйындa. Aқын бiр сөзiндe нұсқaлaп, дүниe aқирeт бәрiн aйттым», – дeйдi [2, 178] .  

Қaзaқ aқыны Нұржaн Нaушaбaйұлы Aллaның бiр eкeнiн, Мұхaммeд (Ғ.С.) oның eлшiсi дeп 

жырлaйды: 
Әуeлi имaн, oрaзa, нaмaз, зeкeт, 

Сeн бұғaн , бiр Аллaдa сoл бeрeкeт. 

Әуeлi имaн жaрaтқaн тәңiрi бiр, 
Бoлды кiтaп Пaйғaмбaрым имaн қыл дeп. 

 

Oн eкi пaрыз oсы, бiлсeң, пәндa, 

Ықылaсың, көңiлiң бoлсын oндa. 
Үшeуi ғұсылдa, төртeуi тaһaрaттa, 

Жәнe дe төрт пaрызы тaямумдa. 

 
Нәжiстi хaлың кeлсe бoйыңнaн қу, 

Уaқытыңдa дaяр бoлсын ғұсылыңa су. 

Фoрныңa бaршa дүниeнiң су aтaсың, 
Әуeлi aузын шaй дa, қoлыңды жу. 

 

Дұрыстық aйырылмaңыз мiңдeтiңнeн, 

Тaбaрсың нe тaпсaң дa ниeтiңнeн. 
Кәмiл дeп мұны-дaғы бiлмeк дұрыс, 

Сұрaйды төрт пaрызды дәрeтiңнeн.  



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология ғылымдары» сериясы №4(62) 2017 ж. 

205 

 

Әуeлi жүзiңдi жу aшық қылып, 
Өзiңдi хaқ жoлынa ғaшық қылып. 

Қoл-шыңтaғын, aяғың мeн дұрыс жуып, 

Бaсыңның төрттeн бiрiнe мәсих қылып. 

 
Жiгiттeр, aллa бiлeр, бoлсa мiнiң, 

Имaнмeн өтсiң дeй көр aқыр дeмiң. 

Сөзiңдe нaмaз қaзa бoлмaстыққa, 
Фaрызын түсiндiрeйiн тaямумның [6, 97] . 

Oсы өлeң жoлдaры aрқылы Нұржaн Нaушaбaйұлы имaнғa кeлу aрқылы мұсылмaн бaлaсы қaншaмa 

ырзық-бeрeкeгe иe бoлaтынын жырлaп oтыр. Нұржaн Нaушaбaйұлының, жoғaрыдa кeлтiрiлгeн бұл 
өлeңi , Мәшһүр-Жүсiп Көпeйұлының мынa өлeңiмeн үндeс кeлeдi: 

Қырық пaрыздaн: нaмaздa тaғы дa oн eкi,  

Пaқ сумeн тaһaрaт aлып, нaмaз oқы, 

Eкiншi – жaқсы жaйдa нaмaз oқы, 
Бoлмaсын киiмiңнiң eсiл бoғы. 

 

Уaқытындa oқы, ниeт қыл, құбылa нaмaз, 
Бұл aлтaуы нaмaздың тысындaғы. 

Aлтының бiрi қaлсa, нaмaз eмeс,  

Әйтeуiр Aллa қaбыл қылсын-дaғы! 
 

Iшiндeгi: пaрыз – жәнe дe aлты, 

Бoлмaсын нaмaзыңның eшбiр қaты. 

Құлaқ қaғу, қырaaт рукүғ сәждe, 
Aқырғы үтiр (oтыр) суы, сoңғы – aрты. 

 

Oсымeн oн eкiншi бoлды тaмaм, 
Нaмaзды қaлдырмaғыл, oқы әмaн. 

Нaмaзды жoртa қoйсa кәпiр бoлaр, 

Ғaзaбы қиямeт күн бoлaр жaмaн. 

 
Ғұсылдa қырық пaрыздaн үш пaрыз бaр, 

Aуыз, мұрын тaзa жу, aй, пiрaдaр! 

Үшiншiсi – жуылсын бaршa тәнiң. 
Жуылмaсa, көрeрсiң (нe) зaрaрлaр [7, 197-198]! 

Eкi өлeңдe Құрaн мeн пaйғaмбaрымыз Мұхaммeдтiң (Ғ.С.) хaдистeрiмeн сәйкeс кeлiп тұр. 

Нaмaздың пaрыздaрын тiзбeлeп, өлeң жoлдaрымeн бeруi, бaршa oқырмaн қaуымғa түсiнiктi бoлaды. 
Б.Әзiбaeвaның eңбeгiндe өлeң, қиссa, дaстaндaрдың eкi түрлi жoлмeн жeткeндiгiн бaяндaйды: 

«Бiрiншiсi, Ислaм дiнiн тaрaтушылaрдың iс жүзiндeгi (мeшiт, мeдрeсe) үгiт-нaсихaт жүргiзуi aрқылы 

жүзeгe aссa, eкiншiсi – aқынжaнды дaлa тұрғындaрының жaн-жүрeгiнe тaсқa бaсылғaн жыр сөздeрмeн 

әсeр eту aрқылы oрындaлғaн тәрiздi» [8, 23]. 
Жәбiр, oл Aллaһтың eлшiсiнiң (Ғ.С.) былaй дeп aйтқaнын жeткiздi: «Бeс уaқыт нaмaз, күнiнe бeс 

уaқыт шoмылaтын, кeз-кeлгeнiңнiң eсiгiңнiң aлдындa aғып жaтқaн eзeн сeкiлдi», Aбу Хурaйрa, oл 

Aллaһтың eлшiсiнiң (Ғ.С) былaй дeп aйтқaнын жeткiздi: «Күндeлiктi oқылғaн бeс уaқыт нaмaз жәнe 
әр aптaдa oқылғaн жұмa нaмaзы, oсылaрдың aрaсындa жaсaлғaн кiшiгiрiм күнәләрдiң кeшiрiлуiнe 

сeбeп бoлaды, әринe eгeр дe oлaрдың aрaсындa aуыр күнәләр бoлмaсa», Oсмaн бин Aффaн, oл 

Aплaһтың eлшiсiнiң, (Ғ.С.) былaй дeп aйтқaнын жeткiздi: «Пaрыз нaмaздың уaқыты кiрiсiмeн дұрыс-
тaп дәрeт aлып, aл нaмaз кeзiндe дұрыс бoй ұсынып жәнe бaрлық бүгiлудi (рукух) дұрыстaп oрын-

дaсa, бұл нaмaз кeз кeлгeн мұсылмaн үшiн oғaн дeйiн жaсaлғaн кунәләрдiң кeшiрiлуiнe сeбeп бoлaды, 

(әринe) eгeр oлaрдың iшiндe aуыр кунәлiрдiң бiрi бoлмaсa бoлды, жәнe бұл әруaқыттa сoлaй бoлaды», 

Хaбaр бoйыншa, Ибн Oмaр, oл Aллaһтың eлшiсiнiң, (Ғ.С.) былaй дeп aйтқaнын жeткiздi: «Ислaм бeс 
дiңгeктeн тұрaды: Aллaһтaн бaсқa құдaй жoқ жәнe Мұхaммaд – Aллaһтың eлшiсi, дeп куәлiк бeру, 

нaмaз oқу, зeкeт төлeу, Aллaһтың үйiнe Қaжылық жaсaу жәнe Рaмaзaн aйындa oрaзa ұстaу» [9, 23-24]. 
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Oсы дүниeдe aдaмдaрды турa жoлғa бaстaп, бiрaқ өзi тeрiс жoлдa жүрeтiн aдaмдaр бaр. Oлaр өз-

өздeрiнe қиянат қылып жүргeнiн сeзбeйдi. Oлaрдың тoзaқтaғы хaлi өтe aуыр бoлaтының, Мәшһүр-
Жүсiп Көпeйұлы былaй aйтaды:  

Кeлeдi бiр түрлiсiн пeрiштe aйдaп, 

Aузынaн iрiң aғып, сoры қaйнaп. 

Сaлбырaп тiлi жeтiп (түсiп) кeудeсiнe, 
Тiлдeрiн aзуымeн қыршып шaйнaп. 

 

Бұлaр сoл: oқып ұқпaй бoсқa қaлғaн, 
Шын бoлмaй ықтиқaты бoлып жaлғaн. 

Жұртқa aйтып нaсихaтты, өзi тұтпaй, 

Дүниeнiң тұзaғындa тұтқын қaлғaн. 
 

Дүниe үшiн oқу oқып, бoлғaн мoлдa, 

Бoлғaндa сәлдe бaстa, кiтaп қoлдa, 

Бiлгeнiн өз бaсынa пaйдa eтпeгeн, 
Мaсқaрa көп aлдындa бoлaр сoндa [7, 325-326]. 

Хaдистeр жинaғындa, бұл турaлы: Усaмa ибн Зәйдтeн (Aллaһ әкeсi eкeуiнe рaзы бoлсын). Oл: 

«Aллaһ eлшiсiнiң: «Қиямeт күнi бiр кiсi әкeлiнiп, oтқa лaқтырылaды. Oттa oның iшeктeрi aқтaрылып, 
диiрмeн тaсын aйнaлдырғaн eсeктeй aйнaлып жүрeдi. Сoл кeздe, тoзaқтығылaр oның қaсынa 

жинaлып: «Eй, пәлeншe! Сaғaн нe бoлды? Бiздi құптaлғaнғa бұйырып, тeрiскe шығaрылғaннaн 

қaйтaрмaйтын бa eдiң?» – дeйдi. (Сoндa) oл: «(Иә,) мeн сeндeрдi құптaлғaнғa бұйырып, oны өзiм 
iстeмeйтiнмiн жәнe сeндeрдi тeрiскe шығaрылғaннaн қaйтaрып, oны өзiм iстeйтiнмiн», – дeп aйтaды», 

– дeгeнiн eстiдiм», – дeгeн [3, 440] . 

Қaзaқ әдeбиeтiнiң XIX ғaсыр жәнe XX ғaсырдың бaс кeзiндeгi дaмуындa өмiр сүргeн aқын-жырaу-

лaрдың шығaрмaшылығындaғы Мұхaммeд пaйғaмбaр (Ғ.С.) хaдистeрiнe турaлы туындылaр сөз өнe-
рiнiң нaсихaттық-aғaртушылық құрaлы рeтiндeгi қызмeтiн күшeйтe түстi. Aқындaрдың дiни туынды-

лaры сaуaты бaр aдaмдaрдың қoлдaрымeн көшiрiлудiң нәтижeсiндe oсы күнгe жeтiп oтыр. Oсындaй 

нaсихaттық-aғaртушылық дiни шығaрмaлaр хaлықтың ұлттық бoлмысы мeн психoлoгиясының, әдeт-
ғұрыптaрының, тiлi мeн дiлiнiң сaқтaлуынa зoр ықпaл жaсaды. Eлiмiз тәуeлсiздiгiн мәңгiлiк бaянды 

eту жoлындaғы сaн сaлaлы жұмыстaрдың oрындaлуынa aдaмгeршiлiк құнды мұрaттaрды ұрпaқтaн-

ұрпaққa жeткiзiп кeлгeн aқындaрдың дiни туындылырын зeрттeудiң дe өзeктiлiгi aйқын тaнылaды. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ВЛИЯНИЕ ХАДИСОВ  

ПРОРОКА МУХАММЕДА НА ПОЭЗИЮ АКЫНОВ-ЖЫРАУ 
 

Резюме 

В данной статье мы рассмотрим труды знаменитых представителей письменной литературы периода жырау 

и поэтов казахстанской литературы, выразивших свои чувства через поэзию почтеннейшему Пророку, 
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являющемуся предметом всеобщей любви исламского мира и казахского народа.  

Казахский народ узнал об исламском вероисповедании и пророке Мухаммаде (Г.С.) больше из 

исследований, проведенных литературным путем. Хоть не мало доблестных и мужественных поэтов было 

отправлено в ссылки и тюрьмы за труды такого рода, нашлось много храбрых поэтов с львиными сердцами не 

отказавшихся говорить правду и в те времена. Казахские поэты и жырау начинали свои работы с именем 

Аллаха и писали с большой любовью и уважением о Пророке Мухаммаде (Г.С.) и его сподвижниках с целью 

ознакомления народа работами XV-XIX веков. 

Труды таких поэтов, как Шакарим Кудайбердиулы, Машхур Жусуп Копейулы, Шади Жангирулы, Нуржан 

Наушабайулы, Турмаганбет Изтилеуулы, посвященные исламской теме и Пророку Мухаммад (Ғ.С.), имеют 
большое значение в казахской литературе и для нашего народа. Казахские поэты писали о Пророке в рамках 

общественного понимания казахов.  

Ключевые слова: хадис, стих, религия, Коран, казахская литература 
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KNOWLEDGE AND INFLUENCE OF HADITH 

OF PROPHET MUHAMMED IN AKYN-ZHYRAU’S POETRY 

 
Summary 

In this article we look at how the glorious representatives of written Kazakh literature Jirau’s and poets express their 

feelings through poetry to the Prophet who is the subject of universal love of the Islamic world and the Kazakh people.  

Kazakh people have learned about the religion of Islam and the Prophet Muhammad more from researches carried 

out in the literature. However, there were many brave and courageous poets sent in exile and imprisoned for these type 

of writings, still many lionhearted, brave poets did not refuse to tell the truth at that time as well. Kazakh poets and jirau 

began their work with the name of Allah, and wrote with great love and respect to the Prophet Muhammad and his 

companions in order to introduce people with works of XV-XIX centuries. 

Works of such poets as Shakarim Kudaiberdyuly, Mashur Jusup Kopeiuly, Turmaganbet Izteleuly, Noushabaev 

Nurzhan, Shadi Zhangiruly which teach about Islam and Prophet Muhammad, are of a great importance in Kazakh 

literature for our nation. Kazakh poets wrote about the Prophet within the public understanding of the Kazakh nation.  
Keywords: Hadith, verse, religion, Koran, kazakh literature 
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О КУЛЬТУРНЫХ АСПЕКТАХ ТЕНДЕНЦИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ 
 

Аннотация  

В статье рассматриваются общекультурные причины тенденции визуализации современной поэзии. Автор 

указывает на то, что корреляция визуально зримых образов и переносных значений слов стала привычным 

явлением. А.Тенбаева обращается к знаковым трудам известных современных философов, психологов, 

филологов: Р.Арнхейма, Ж.Бодрийяра, Ю.Лотмана, Э.Тоффлера.  

Акцентирована органичность визуальности для человеческой интеллектуальной деятельности в принципе. 

Выявлены основные предпосылки трансформации сознания современного индивида. Это – новая семантика 

вещи, влияние эстетики кино и парадигмы постмодернизма.  

Анализ трудов философов Э.Тоффлера, Ф.Гиренка и К.Фрумкина выявил объединяющую их идею. Это идея 

о появлении качественно иной модели реальности, нового восприятия окружающей действительности. Новое 
сознание породило клиповое мышление – мышление, ориентированное на визуальные картины. Оно способно 

быстро переключаться с одного информационного фрагмента на другой. Клиповое сознание является законо-

мерным этапом эволюции мышления индивида.  

Ключевые слова: визуализация поэзии, культурные тенденции, информация, клиповое мышление, 
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переносное значение слов 
 
На наш взгляд, в современной казахской поэзии последних десятилетий отчетливо просле-

живается тенденция визуализации. Прямой план, зримые картины описания внешней обстановки 

коррелируют с переносными значениями тропов.  

Так, например, у Гульнар Салыкбай – в постмодернистком тумане переплились: город, чувства, 

образы бессознательного.  
Ауа райының жанрларында 

Азайды сәттер бағалы. 

Қалының қара тамырларында 
Толассыз көлік ағады. 

 

Көрместің тиіп таяғы бетке 
Жаңылды аяқ долбары. 

Тұманды қала жаяды көкке 

Арсиған ағаш қолдарын. 

Соқырлар ғана жасқанып өріп, 
Көшеге сүрет салды айқын. 

Соқырлар ғана – басқаны көріп, 

Тек өзін көре алмайтын. 
 

Күмәнді қала,  

Тұманды қала 

Белгісіздіктің буынан. 
Жанымда жүрген жыланды қара!  

Сұрасам ба екен уынан...  

(«Ауа райының жанрларында...») [1]. 
Несомненно, процессы, происходящие в отечественной поэзии, отражают мировые культурные 

процессы. В данной статье – краткий анализ взглядов современных философов, психологов, 

филологов на основные тенденции изменения сознания человека новой эпохи.  
Визуальное мышление вообще свойственно интеллектуальной деятельности. Американский 

психолог Р.Арнхейм указывал на то, что мышление – это большей частью визуальное мышление, 

поскольку зрение может воспринимать все, в том числе и сложные пространственные отношения [2].  

Когда З.Фрейд показал психологические отношения на абстрактных рисунках, это был «не 
технический обучающий прием, применяемый им в лекциях с целью облегчить понимание 

процессов, о которых сам ученый думал на совсем другом языке. Нет, он изобразил процессы именно 

так, как сам о них думал, безусловно, хорошо понимая, что мыслит аналогиями» [2, 160].  
Р.Арнхейм объясняет, почему так охотно в серьезных научных исследованиях применяются 

диаграммы, особенно содержащие круги, как, например, круги Эйлера. Главная причина состоит в 

том, что восприятие концентрируется на общих свойствах, поскольку мышление идет параллельно с 
восприятием [2].  

Ученый указывает на принципиальные свойства науки и искусства в свете визуального мышления, 

так как перцептуальный опыт и теоретические исследования находятся в близком родстве. «Помимо 

чисто этимологических преимуществ слов, хорошее письмо в литературе, как в науке, отличается 
тем, что постоянно воскрешает в памяти живые образы объектов, обозначаемых словами» [2, 167].  

На мировосприятие современных людей существенное влияние оказала семантика вещи. По 

мнению Ж.Бодрийяра [3], ушедший век стал эпохой нового типа взаимодействия человека и вещи. 
Ключевым понятием в этой системе отношений является понятие «потребление». «Потребление – это 

виртуальная целостность всех вещей и сообщений, составляющих отныне более или менее связный 

дискурс. Потребление… есть деятельность систематического манипулирования знаками» [3, 213].  

Вещественный мир, по замечанию Ю.Лотмана, имеет семиотическую природу. Изменения в 
семиотике вещей неминуемо влекут изменения семиотического пространства культуры. В мире все 

меньше остается уникальных вещей, то есть вещей, которые мы не представляем визуально. Многие 

вещи перешли в знаки бытия. Из литературы стали уходить прямые указания на психологические 
состояния. Читатель перестал верить описаниям чувств. Говорить о чувствах и настроениях 

опосредованно, через вещи, стало нормой. Вещи «обросли» символическими значениями. Символы 
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пронизывают культуру. По словам Ю.Лотмана, символы выступают как «отчетливые механизмы 

коллективной памяти» [4]. 
В.Руднев писал, что искусство кино определило образ XX века. Это пространство, где реализуется 

семантика возможных миров, поскольку оно создает иллюзию реальности [5].  

Кино с момента своего появления связано с трансформацией пространства. Привычные 

представления о пространстве были в единочасье разрушены фильмом «Прибытие поезда» братьев 
Люмьер. Поезд двигался по оптической оси взгляда, и это вызывало шок у зрителей [5].  

Литературная кинематографичность является одной из доминант развития идиостилей XX века. 

Литературная кинематографичность – это монтажная композиция, организующую роль в которой 
играет динамическая ситуация наблюдения. Литературная кинематографичность отразилась не 

только на точке зрения, как писала И.А. Мартьянова: «эстетическая манипуляция звуком в кино 

стимулировала изображение спонтанной устной речи, а тотальная зримость кинематографа усилила 
тенденцию показа в литературе, что заставило современных авторов в большей мере изображать 

поступки персонажей, а не объяснять их, повлияв тем самым на характер читательского восприятия, 

сделав его более творческим» [6, 40]. Фреймы кино расширили аллюзивность текстов XX века, 

концепт кино вписался в семантический ряд «сон, мираж, зеркало, виртуальная реальность, 
компьютерный мир» [6]. Как известно, мифология вписывается в этот ряд. Например, об этом – в 

статье А.А. Найманбаева [7]. 

По поводу соотношения мысли и визуального образа Бахытжан Канапьянов писал: «У каждого 
вида искусства есть нечто общее со всеми остальными, некое связующее звено. Я называю его 

четвертым измерением воображаемого мира, плазменным состоянием души, когда художественный 

образ обретает собственную жизнь. Это явление позволяет перекидывать мостик между искусствами, 
используя, например, в кино поэтические приемы в литературе – нечто более типичное для кино… Я 

ощущал за экраном монитора во время работы над своим видеофильмом «Бессонница: Париж, 

Пуркуа?»  те же чувства, как когда садился за чистый лист бумаги. Это предчувствие образа, когда 

еще чуть-чуть – и возникает субстанция, доступная пониманию других людей, несущая в себе 
объяснение загадки нашего бытия. Вот такая своеобразная материя оживших образов воображения 

появляется на стыке искусств. По-моему, подобный синтез станет главной формой творческого 

проявления личности в XXI веке» [8, 73]. 
Понятие виртуальных миров неразрывно связано с ведущей культурной концепцией – постмо-

дернизмом. Как отмечал И.Ильин [9], постмодернизм, в отличие от предшествующих ему 

философско-литературных концепций, с момента появления претендовал на статус «духа времени» 

во всех областях человеческой деятельности. Это объяснялось во многом тем, что сама 
действительность сформировала новый тип мышления.  

Как отмечал В.Руднев [5], постмодернизм отразил трансформацию восприятия мира XX века. Это 

направление отказалось от истины в ее историко-научном понимании. Истина – это всего лишь 
слово, а потому она не может быть абсолютно объективной. Другим важнейшим тезисом 

постмодернизма является понимание функции текста, из которой следует, что реальность – это 

множество текстов, множество виртуальных реальностей. Таким образом, реальности не существует.  
В.Руднев делает заключение о современной культурно-философской парадигме постмодернизма: 

«Реальное и иллюзорное микшируется на экранах компьютеров и в электронных «проводах» 

Интернета. Техника становится все более изощренной, а реальность все более превращается в 

виртуальную реальность» [5, 207]. 
Так, мы можем смотреть кадры военных действий, при этом пить чай, поддерживать 

непринужденную беседу. Ж.Бодрийяр в статье «Войны в заливе не было» [10] писал, что 

символический обмен знаками заменил логику войны прошлого века, перевел ее в план 
«виртуальных невероятностей». Война в заливе стала первым показательным примером восприятия 

реальности. Она показала, что даже самые страшные трагедии стали лишь визуальной картиной, 

которую мы по желанию можем просто свернуть.  
Американский философ Элвин Тоффлер в книге «Третья волна» [11] раскрыл истоки современных 

перемен в сознании. Согласно Э.Тоффлеру, мы – свидетели третьей волны перемен в цивилизации. 

Эта волна породила и клип-культуру с мышлением людей, хорошо воспринимающим фрагментарные 

блиц-образы.  
Принципиально новую инфосферу породили экономические, технические достижения, открытия в 

области медицины. Также одна из важнейших причин – демассификация средств массовой информа-
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ции. Причины этого явления в том, что пресса, радио, кабельное телевидение предлагают населению 

издания, каналы, ориентированные на узкие аудитории – возрастные, по интересам и т.д. Разнообразие 
способствовало обмену информацией между группами людей. Обмен ускорил процесс ее усвоения [11].  

Модель реальности уже не позиционируется как единственная данность, ее приходится постоянно 

реконструировать. Приспособленные к новым реалиям индивиды способны перманентно повышать 

свой интеллектуальный уровень [11].  
Российский философ Ф.И. Гиренок отмечает качественное отличие книжного линейного способа 

передачи информации от клипа. Клип передает не определенный объем информации, а смысл [12].  

«Суть клипового мышления заключается в том, что оно умеет – и любит – быстро переключаться 
между разрозненными смысловыми фрагментами» [13].  

Ф.И. Гиренок подчеркивает игровую природу клипового сознания: «Компьютер изменил 

сознание, хотя не изменил общество. Началось время игры с сознанием. Что это за игра? Если нет 
символического сознания, то его отсутствие отчасти компенсируется клиповым сознанием. Это одна 

игра. Другая состоит в расширении возможностей знака при помощи клипа. Эти игры заметны даже в 

манере письма [12, 4].  

Клипового сознания не интересует логика изложенного, оно извлекает самое интересное, главное, 
порой абсурдное. Язык слишком медлителен, линеен, поэтому не способен быстро передать смысл. 

Клиповое сознание оперирует визуальными образами: «Клиповое сознание не мыслит, а 

визуализирует мир. Оно делает невидимое в мире видимым. Где мыслят, там, конечно, не 
существуют, а где существуют, там не мыслят. Напротив, визуализируют там, где существуют, а 

существуют тогда, когда возможна визуализация. Клиповое сознание работает по принципу 

зеркального отражения в визуальной комнате» [12, 5].  
Современные люди, а особенно молодое поколение, лучше воспринимают визуальные образы, 

нежели линейный текст. Одни исследователи видят в этом негативное явление, поскольку индивид не 

способен продолжительное время концентрироваться на какой-либо информации [13]. 

К.Г. Фрумкин вторит Э.Тоффлеру, утверждая, что клиповое мышление – закономерный этап 
эволюции мозга. Развитие СМИ, усиление дискретности передачи информации, ускорение темпа 

жизни, и как следствие  – получения информации, ее разнообразие – основные факторы оформления 

клипового мышления. К.Г. Фрумкин предлагает вариант термина – альтернационная культура [13].  
На наш взгляд, изучение проецирования культурных тенденций на литературные процессы – 

объект множества будущих научных работ.  
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 ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫНА ШОЛУ 
 

 Түйіндеме 

Мақалада қазіргі заман поэзясының тенденциясына шолудың жалпы мәдени себептері қарастырылады. 

Автор көзбен шолудың ара қатынасы мен сөздің ауыспалы мағынасы үйреншікті болып кеткендігін көрсетеді. 

А.Тенбаева Р.Арнхейм, Ж.Бодрйяр, Ю.Лотман, Э.Тоффлер сияқты қазіргі заманғы атақты философтардың, 
психолгтардың, филологардың, еңбектеріне сүйенеді.  

Негізінен адамның зияткерлік қызметі үшін үйлесімділік шолуға мән берілген. Заманауи жеке тұлғаның 

өзгеруінің негізгі алғышарттары айқындалған. Бұл – постмодернизм парадигмалары мен кино эстетикасына 

әсер ететін, заттың жаңа мағынасы. 

Э.Тоффлер, Ф.Гиренок және К.Фрумкин сияқты философтардың еңбектеріне шолу олардың ойларының бір 

екендігін айқындады. Бұл жаңа қоршаған шындықты қабылдау, ақиқаттың басқа түрлерінің пайда болуы 

туралы идея. Шолу картинасына бағытталған ойлау-клиптік ойлаудың жаңа түсінігін тудырды. Ол бір 

ақпараттық көріністен басқа көрініске дереу ауысуға қабілетті. Клиптік түсінік жеке тұлғаның ойлау 

эволюциясының заңды кезеңдері болып табылады.  

Түйін сөздер: поэзиялық шолу, мәдени тенденциялар, ақпарат, клиптік ойлау, сөздің ауыспалы мағынасы 
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ON CULTURAL ASPECTS OF VISUAL TENDENCY IN MODERN POETRY 
 

Summary 

This article deals with common cultural reasons of visual tendency in modern poetry the author depicts in the work that 

the correlation of visually seen images and figurative meaning of words became a habitual phenomena. A.Tenbayeva 

addresses the significant works of famous modern philosophers: R.Arnkhaim, J.Baudrillard, U.Lotman, E.Toffler. 

Visuality as an organic whole for the human intellectual activity is accentuated as a principle.  

The main prerequisites of present-day individuals consciousness transformation were revealed. It is a new matter’s 

semantics, the cinema influence and postmodernism’s paradigms. The analysis of philosophers E.Toffler’s, F.Ghirenk’s 
and K.Frumkin’s works revealed the idea uniting all of them. This is an idea concerning the appearance of utterly 

another model of reality, new perception of surroundings. The new consciousness resulted in clip thinking-thinking, 

directed toward to visual pictures. 

It is able to switch from one information fragment to another. The clip consciousness is a natural phase the 

individual’s thinking evolution. 

Keywords: visualization of poetry, cultural tendencies, information, clip thinking, figurative meaning of words 
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ТҮРІК ЖӘНЕ ҚАЗАҚ АҚЫНДАРЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 

МУЗЫКА АСПАБЫНЫҢ РӨЛІ 
 

Аңдатпа 

Мақалада түрік ашықтары мен қазақ ақындары шығармашылығындағы ортақ дәстүр үндестігі төңірегіндегі 

мәселелер қарастырылған. Түрік ашықтарының да, қазақ ақын-жырауларының да шығармашылығы бірнеше өнер 

тұтастығын жинақтаған сипатымен ерекшеленеді. Ашықтардың да, ақын-жыраулардың да лирикалық-дидак-

тикалық өлеңдерді жырлауына сүйемел, демеу ықпалын атқаратын әуездік аспаптар қызметі де айқындалады. 

Қазақтың ақын-жырауларының да, түрік ашықтарының да ортақ тұлғасы Қорқыт Атаның қобыздың әуенін 

сүйемел етіп жыр толғайтыны – түпкі негіз болған дәстүр. Қобызбен, домбырамен қосыла жыр толғаушылық 

қазақтың XIV-XIX ғ.ғ. ақын-жыраулар шығармашылығында жетекші қызмет атқарды. 

Қобызбен, домбырамен қосыла жыр толғаған қазақтың XIV-XIX ғ.ғ. ақын-жыраулары, саз аспабының 
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сүйемелімен жырлаған түріктің ашықтары шығармашылығының өнер синтезі (сөз, әуез импровизациясы, 

орындаушылық) ерекшеліктері бірдей. Бұл орайда бүкіл түркі халықтары ақындық өнер дәстүрінің түпкі 

тұлғасы Қорқыт Ата шығармашылығының әмбебаптық болмысын назарымызға аламыз. Тарихи-этнографиялық 

негіздер осылайша ортақ түрік ашықтары мен қазақ ақын-жыраулары әуез аспаптарымен (қобыз, саз, домбыра, 

т.б.) сырласа жырлауды шығармашылық дәстүрді машық еткен. 

Мақалада Түрік ашықтар шығармашылығының басты музыкалық аспабы – саз туралы мынандай мәліметтер 

берілген: «Оюланған бедерлі нақыштарымен, құрғақ бау тағылған пернелерімен безендірілген, дут ағашынан 

жасалған саз аспабының адамдарға рухани азық берерлік ықпалы, қуатқа ие тылсым күші бар».  

Түйін сөздер: түрік ашықтары, қазақ ақындары, Қорқыт ата, қобыз, домбыра, саз 
 

Ақындық-ашықтық поэзия шығармашылығы өлең мен әуез тұтастығы дәстүрі тұрғысында 

қалыптасқан. Өнер атаулының бағзы замандар бастауында тұтасқан болмысын кейінгі мәдени дамуға 

ұластырған ақындар-ашықтар болды. Қазіргі заманғы әдебиеттану ғылымы аясында қалыптасқан 
ғылыми анықтамалар бойынша ақынның да, ашықтың да шығармашылық тұлғалары халықтардың 

фольклорлық-этнографиялық дәстүрлерін бойларына сіңірген жағдайы аясында танылады. 

Көптеген ғасырлар бойы қалыптасып дамыған қазақ поэзиясының керкемдік негiзi түркi 
өркениетінен бастау алады. Түркi халыктарының ежелгі заманғы жазба ескерткiштерiндегi тарихи 

сананың көрiнiсi – атамекендi, тiлдi, салт-дәстүрлердi ардактау ойларының жырлануы қазақ 

мәдениетінің мыңдаған жылдар белестерiнен өтiп, әлемдгі өркениетке ықпал жасауының тарихи 

жолы бар 1, 118-122 . 

Зерттеуші А.Квятковсийдің “Поэтический словарь” (1966) атты кітабындағы анықтама туысқан 
түркі халықтары әдебиеттеріндегі ашықтар тұлғасын тануға негіз болып келді: «Ашуг» (араб т. тура 

аудармасы – ғашық) – Кавказда Армения, Грузия; Әзірбайжан, Дағыстан және Түркияда халық әншісі, 

ақын. Ашуг өз әндерін шертпе аспаппен (саз немесе кеманче) сүйемелдей отырып, суырып салып 
шығарады. Ашуг поэзиясының классигі болып 18 ғ. өмір сүрген Арменияның ұлы ашугі Саят – Нова 

саналады. Ол өз әндерін армян, грузин, әзербайжан, түрік тілдерінде шығарды. Қазіргі ашугтардан 

дағыстандық ақын Сулейман Стамский мен әзербайжандық ақын Гусейннің даңқы кең тарады” 2, 54.  

XV ғасырға дейін көбінесе «озан», XVI ғасырдан бастап «ашықтар» немесе «саз шайырлары» 

аталған шығармашылық тұлғалардың түпкі негіздері түркі өркениеті заманындағы бақсылық өнерден 
бастау алғаны, одан кейін Шығыс және Батыс өркениеттері тоғысуы ықпалдарын да қабылдаған 

Текке әдебиетінің дәстүрін жалғастырғаны айқындалады. Саз шертіп, оған қосыла жыр жырлаған 

ашықтар шығармашылығының психологиялық негізінде олардың Жаратушының құдіретімен аян 
беріліп, түс көрулері арқылы өнер дарығандығы да айтылады. 

Демек, түрік ашықтарымен қанаттас, шекаралас, географиялық жағынан жақын орналасқан 

елдердегі ашықтар шығармашылығының мәнерлес, өте үндес екендігін аңғарамыз. Кавказ және 

Түркия аймағындағы көрнекті ашықтар шығармашылығында, сол көршілес елдердің тілдерін де, 
әуездік аспаптарын да қоса меңгерген әмбебаптық ерекшеліктері даралана байқалады.  

Түрік ашықтарының шығармашылығы да көшпелі және отырықшы жағдайлары қатарлас болған 

ежелгі дәстүрлерді сақтады. Қазақтың ақындық поэзиясы шығармашылығында бұл сипаттың болғаны 
мәлім. Қазақтың ақындық, түріктің ашықтық поэзиясында қалыптасқан анықтамадағыдай өлеңді 

суырып салма (импровизация) өнері түрінде жырлау негізгі сипатты құрады. Қазақтың ақын-

жырауларының да, түрік ашықтарының да ортақ тұлғасы Қорқыт Атаның қобыздың әуенін сүйемел 

етіп жыр толғайтыны – түпкі негіз болған дәстүр. Қобызбен, домбырамен қосыла жыр толғаушылық 
қазақтың XIV-XIX ғ.ғ. ақын-жыраулар шығармашылығында жетекші қызмет атқарды. 

Ал, түрік ашықтарының да ауызша импровизацияны, келе-келе оған қоса жазбаша ақындықты 

жетілдіре тұтастандырғаны да мәлім. Салжұқ түріктерінің XI ғасырдың орта кезінен бастап 
Арабстанды (Бағдат халифатын, Иракты, Сирияны), Иран, Әзербайжан өлкелерін жаулап алғаны 

белгілі. Осман би бастаған түркілердің Қара теңіз жағалауларына, одан кейін қазіргі Түркия тұрған 

жердегі Византия иелігіндегі жерлерге ие болуы рухани мәдениеттің кейінгі дамуында ықпалды 
дәстүрлерді қалыптастырды. Нақтылап айтқанда, бұрынғы атажұртта қалыптасқан фольклорлық-

этнографиялық өнернама негіздеріне араласқан халықтар мәдениеттерінің де ықпалдары тиді. Сөз 

арқауындағы Кавказ және Түркия ашықтарының әмбебаптық шығармашылығындағы тілдік 

қолданыстар аясының мол мүмкіндікті иеленуі де содан туындайды. Әуез аспаптарының, әуендердің, 
мақамдардың тектестігі де осыған байланысты. 

Ал, лирикалық өлеңдердің мазмұн мен пішін тұтастығы жағдайындағы тақырыптық-идеялық, 

композициялық-сюжеттік, стильдік-көркемдік ерекшеліктері де халықтар араласуы салдарынан 
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болатын мәдениеттер, өркениеттер тоғысуы құбылысын аңдатады. Түрік ашықтарының да, қазақ 

ақын-жырауларының да шығармашылығы бірнеше өнер тұтастығын жинақтаған сипатымен 
ерекшеленеді. Ашықтардың да, ақын-жыраулардың да лирикалық-дидактикалық өлеңдерді 

жырлауына сүйемел, демеу ықпалын атқаратын әуездік аспаптар қызметі де айқындалады. 

Бүкіл түркі халықтары көркем өнері шығармашылығы дәстүрінің түп негізі Қорқыт Атаның ақын-

жыраулық тұлғасы әуез бен сөз, халыққа ақылшы қайраткерлігі тұтасқан тұрпатымен танылады. 
Қорқыт Атаның өзі де ақын-жырау шығармашылығының әуезбен өрілген сипатының халық өмірімен 

терең сабақтасқан эстетикалық-гуманистік болмысын атап көрсеткен екен: “Қолына қобыз ұстаған 

ұзан елден елге, бектен бекке барады. Кімнің батыр, кімнің бақыл екенін жырау білер. Қобызын 

сарнатқан жырауға думан керек” 3, 8. Бұл ақындық-ашықтық поэзияның эстетикалық және 
қоғамдық-әлеуметтік ықпалды болмысын байқатады. Шығармашылық тұлғалардың лирикалық сезім 

өрнектері психологиялық толғаныстармен жырлануында олардың әуез аспаптарымен (қобыз, саз, 

домбыра, т.б.) сырласа, соларға қарата жырлауы – ішкі жандүниедегі тебіреністерді бейнелеуге 

дәнекер қызметін атқарады. 
Дертли (шын аты Ибраһим) ашықтың (1772-1845) саз аспабының болмысын сипаттаған “Шекті саз 

ғой мұның аты” өлеңінде тылсым сырлы психологиялық күрделі болмысы бар әуез аспабының құдіреті 

дәлелденеді. Адамның дүниедегі бүкіл іс-әрекетінің демеушісі, жан жүйелік қолдаушысы сынды 
қасиеті бар саз аспабының түркілік әдет-ғұрыптар, наным-сенімдер заңдылығы бойынша қарағаны-

мызда бақсылық өнер арқылы қалыптасқаны мәлім. Түркілік наным-сенімдердің жинақталған тұлғасы 

бақсылықтың сөз, әуез киесіізіндегі қасиеттері кейіннен ақындық-ашықтық поэзияға да ауысқан.  

Қазақ бақсыларының тарихын зерттеушілердің (П.Рычков, А.И. Левшин, Г.Н. Потанин, 
Ш.Уәлиханов, Ә.Диваев, Б.Досымбеков, Ә.Марғұлан, Ә.Қоңыратбаев, Б.Абылқасымов, т.б.) 

еңбектерінде осы айрықша қасиет иелерінің түркі халықтарының байырғы наным-сенімдерін бойына 

жинақтаған тұлғалар екендігі айтылады. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі жарияланған жаңа 
тарих кезеңінде жарық көрген көптеген еңбектерде түркі халықтары бақсылары дәстүрінің көрнекті 

тұлғасы Қорқыт Ата екендігі, екі халықтың да ақындық-ашықтық өнер дәстүрінде сөз бен әуез 

қосылғандағы дәнекер құрал қобыз даралана бағаланады. 
Түркілердің табиғатқа, аспан әлеміне, жұлдыздарға, Күнге, Айға сиынатынын, төрт түлікті, 

аңдарды, құстарды, жәндіктерді және т.б. табиғаттағы басқа да нәрселерді тотемдік тұрғыда 

қастерлеп, соларға табынуы бақсылардың (шамандардың) өнері арқылы да бейнеленді. Бұл орайда, 

ашықтардың-ақындардың әуез аспабына ежелгі бақсылар дәстүрімен айрықша ықыласпен жыр 
арнайтыны, оны көлденең бөгде пікірлерден, қырсық, жалақор пиғылдардан қорғай сөйлейтіні – 

табиғи заңдылық. 

Ашық Дертлидің саз аспабына қарата жырлаған аталған өлең жолдарынан ашықтық өнер иесінің 
шығармашылық құралын мүнәжат ортасынан аластағысы келетін біржақты ойлаушылардан қорғау 

мұратын ұғамыз. Сөз бен әуез киесін ұстанған шығармашылық өнер дәстүрін қорғаушының 

жандүниесінен қайнап шыққан шынайы көңіл ықыласы ақтарылады. Саз аспабының жын-шайтанның 
мекені емес, фәнидегі тіршілікті, адамгершілікті уағыздаушы құдіреті дәлелденген: 

Telli sazdır bunun adı,  

Ne ayet dinler ne kadı. 

Bunu çalan anlar kendi, 
Şeytan bunun neresinde? 

 

Abdest alsan aldın demez, 
Namaz kılsan kıldın demez. 

Kadı gibi haram yemez, 

Şeytan bunun neresinde? 4,133. 

 

Шекті саз ғой мұның аты, 
Не аят тыңдамас, не биді. 

Мұны шерткен түсінер өзі, 

Шайтан мұның қай жерінде? 
 

…Дәрет алсаң, алдың демес, 

Намаз қылсаң, қылдың демес. 
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Молда секілді һарам жемес, 

Шайтан мұның қай жерінде? 4, 133-134. 

Саз аспабы – ашықтар шығармашылығының басты құралы. Оюланған бедерлі нақыштарымен, 

құрғақ бау тағылған пернелерімен безендірілген, дут ағашынан жасалған саз аспабының адамдарға 
рухани азық берерлік ықпалы, қуаты бар болмысы ашық жырымен бейнеленген.  

Ашық Вейсел Шатыроғлының (1894-1973) “Сазыма” атты өлеңіндегі лирикалық қаһарманның 

толғаныстарынан осындай жай-күйді танимыз. Лирикалық қаһарман-ақын жан серігі саз аспабының 
өзінің артында қалар аманат белгі екендігіне, шығармашылық тағдырымен тұтасқан рухани демеуші 

болған әуез аспабының құдіретіне баға береді. Ашықтың ішкі жандүние әлеміндегі құпия сырларды 

біліп, даусына әсерлі сипат қосқан, дертіне дауа, жылауына да, күлкісіне де ортақтасқан саз 
аспабының құдіретін даралай жырлайды. Табиғаттағы әсем дауысты тіршілік иелері құстардан 

(тырна, бұлбұл) әсер алған саз аспабының ашықтың артында қалған жоқшысы, шынайы көзі, белгісі 

екендігі бағаланады: 

Ben gidersem sazım sen kal dünyada, 
Gizli sırlarımı aşikar etme. 

Lal olsun dillerin söyleme yada, 

Garip bülbül gibi ah u zar etme. 
 

Gizli dertlerimi sana anlattım, 

Çalıştım sesimi sesine kattım. 

Bebe gibi kollarımda yaylattım, 
Hayali hatır et beni unutma. 

 

Benim her derdime sen ortak oldun, 
Ağlarsam ağladın, gülersem güldün. 

Sazım bu sesleri turnadan m’aldın? 

Pençe vurup sarı teli sızlatma 4, 219. 

 

Мен кеткенде сазым, сен қал дүниеде, 
Құпия сырларымды жайып салма! 

Сақау болсын тілің, басқаға сөйлеме, 

Ғаріп бұлбұл секілді зарлама! 
 

Құпия дерттерімді саған айттым, 

Әндетіп дауысымды дауысыңа қостым. 

Әлди қылып қолдарымда тербеттім, 
Бәрін де еске ал, мені ұмытпа! 

 

Менің бар дертіме сен ортақ болдың, 
Жыласам жыладың, күлсем күлдің. 

Сазым, бұл дауысты тырнадан ба алдың? 

Алақан соғып, сары шекті сыздатпа 4, 220 . 

Өлеңдегі идеялық түйін – ашықтың жыры мен саз аспабы әуезінің тұтастығымен жырланған өнер 

құдіретінің мәңгілігін ардақтау. 
“Киін қара киім, сүйен қабырғаға, жаныңнан, көкірегіңнен ашылар жара” арнауы арқылы 

шығармашылық тұлға ашықтың жырының, әуезінің өзі өмірден өткенде артта қалатын тағдыры 

бейнеленеді. 
Ашықтың бейнелі өрнектері арқылы саз аспабы ұяға, ашық соған бал тасыған араға (“Сен ұя 

секілді, Вейсел де ара, ыңылдап бірге жинадық балды”) баламаланады. Адамның да, ағаштың да 

әкеден жаралғанын ұмытпауына, тіршілікке өнер сыйлаған болмысына ақындық тілек арналады: 

…Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, 

Ben babamı, sen ustanı unutma 4, 220 . 
 

...Мен бір адам баласы, сен бір дут талы, 

Мен әкемді, сен ұстаңды ұмытпа! 4, 221 . 
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Қазақтың ақын-жыраулары шығармашылығында да шығармашылық тұлғаның сөз бен әуез 

қосылған өнер құдіретін даралап жырлайтын болмысы айқын байқалады. XIV–XIX ғ.ғ. қазақ ақын-
жырауларының туындылары қобызбен, домбырамен қосыла әуенді мақамдармен, әуезді саздармен 

жырланған. Қобыз, домбыра – ақын-жыраулар шабытының негізгі қозғаушы күші. Сонау Қорқыт 

Атадан басталып, бүкіл түркі тұқымдас халықтардың сөз бен әуез тұтастығымен жырланатын 

поэзиясында шығармашылық тұлғаның қолындағы құралымен іштей сырласа, соған қарата жыр 
толғауы заңдылық. Мысалы, Жанақ Сағындықұлының (1770-1856) да қобызына қарата, сонымен 

сырласа шалқи жырлауы – түркілік ақындық ашықтық поэзиядағы дәстүр тектестігінің көрінісі: 

Ал, қолыма тидің бе, қарағайым, 
Қарағайсыз керекке жарамаймын. 

Жел желісті, желмаям, саған мініп, 

Бұл үш жүздің баласын аралайын. 
Қарағайым қолыма тигеннен соң, 

Ажарына ешкімнің қарамаймын 5, 151 . 

 

Қазақ ақындары мен түрік ашықтары поэзиясындағы осы ортақ дәстүр жалғастығы әлі де 

сақталып дамытылып келеді.  
Түрлi дәуiрде өмiр сүрiп, өнерiн паш еткен бұл ашықтардың ортақ ұқсастығы мен үндестiгi - 

олардың бәрi дерлiк саз шертiп, жыр жырлағаны. Өз шығармашылықтарын халықтық дастандар мен 

қиссалар жырлаумен де толықтырып отырған. Ашықтар сазға көзiнiң қарашығындай қарап, бағалай 

бiлген. Осы себептi ел арасында мынадай: «Таз басынан қорқады, ашық сазынан (kel başından korkar, 

aşık sazından.)» 6, 783 нақыл сөзі жатталып қалғанға ұқсайды. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ТУРЕЦКИХ И КАЗАХСКИХ ПОЭТОВ 
 

Резюме  

В статье рассматриваются некоторые вопросы сингармонизма вокруг общей традиции в трудах Турецких 

менестрелей и Казахских поэтов. Труды турецких менестрелей, также как и казахских поэтов-жырау, 

отличаются характерной особенностью как целостность коллекции нескольких произведений искусства. 

Выяснилось, что музыкальные инструменты служили поддержкой и сопровождением в пении менестрелей и 

поэтов-жырау лирико-дидактических стихотворений. 

Воспевание в стихах центральной фигурой казахских поэтов-жырау и турецких менестрелей Коркытом-ата 

под музыкальное сопровождение кобыза стало основной традицией. Такое воспевание стихов, наряду с 

кобызом и домбырой, послужило путеводителем в стихах казахских поэтов-жырау XIV-XIX веков. 

В статье приводится информация о главном музыкальном инструменте творчества турецких менестрелей, 

которым является саз: «выгравировано рельефной палитрой, надетый сухой ремешок и струнами украшеный, 
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музыкальный инструмент саз, изготовленный из тутового дерева, имеет власть и таинственную силу влияния на 

духовное видение людей». 

Ключевые слова: турецкие менестрели, казахские поэты, старец Коркыт-ата, кобыз, домбыра, саз 
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ROLE OF MUSICAL INSTRUMENTS IN THE WORKS OF TURKISH AND KAZAKH POETS 
 

Summary 

The article considers some issues around harmony of common traditions in the works of Turkish minstrels and 
Kazakh poets. The works of Turkish minstrels as well as Kazakh poets-zhyrau are distinguished by a characteristic 

feature asintegrity collection of several works of art.It is clear that musical instruments served as support and 

accompaniment in the chanting of minstrels and poets-zhyrau lyrical and didactic poems. 

Chanted to musical accompaniments of kobyz, Dede Korkut is central figure in verses and became traditional basis 

of both Kazakh poets-zhyrau and Turkish minstrels.This chanting of verses along with kobyz and dombyra served as a 

guide in verses of Kazakh poets-zhyrau of the XIV-XIX centuries. 

The article provides information on the main musical instrument of Turkish minstrels work, which is saz: "engraved 

with a palette, tied up with a dry strap and adorned with strings, a musical instrument of saz is made of mulberry tree, 

and has a mysterious power of influencing on spiritual vision of people". 

Keywords: Turkish minstrels, Kazakh poets, Dede Korkut, kobyz, dombyra, saz 
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AZIZ DOWLATABADI AND HIS TEZKIRE “SUKHANVARANI-AZERBAIJAN”  

(AZERBAIJANI POETS) 
 

Abstract 

Aziz Dowlatabadi is one of the productive scholars of Sothern Azerbaijan who presented many works to the field of 

literature. Besides “Sukhanvarani-Azerbaijan” consisted of two volumes, other works written by the scholar such as the 

tezkire named “Persian speaking poets living in the Caucasus”, “Correction of Kamal Khojandi and Malik Mahmud 

Tabrizi’s divans”, “History of development of modern Persian prose”, “Libraries of Azerbaijan”, “Dictionary of Turkish 

and Mongolian words in the Persian texts” give information about his productivity.  

“Sukhanvarani-Azerbaijan” is a contemporary tezkire with the territorial characteristics. The work was compiled by 

territories in alphabetical order. Speaking about the characteristics of the tezkire “Sukhanvarani-Azerbaijan” it is 

important to note that the author gave not only the biographic information about each poet, but also didn’t forget to 

notice of the negative features of their creativity, approaching objectively to those poets’ activities. Aziz Dowlatabadi 

took into consideration all details compiling this work; in the beginning he gave old poets’ biographies of each territory. 
For the detailed information about them Dowlatabadi used a lot of sources. Then he gave a list of contemporary poets 

and finally, a list of poets who wrote in Azerbaijani Turkish. Paying attention to the form of tezkire, we see that the 

author ranged the poets for the pennames and relations. 

Keywords: Tezkire, “Sukhanvarani-Azerbaijan”, poets, Southern Azerbaijan 

 

The tradition of tezkire which had been considerably developed at the beginning of the 20th century, 

started to embrace new principles simplifying the research of the history of literature and being more suitable 
for readers. Though Mahammadali Tarbiyat’s work “Danishmandani Azerbaijan” seems to continue the 

tradition of tezkireof the Middle East during the 20th century, for some of its research methods it is much 

more related to the modern literary criticism than previous tezkires” [1, 52]. Mahammadali Tarbiyat 
successfully continued the period of the literary-historical research that had been started by Salman Mumtaz 

and Firudin bey Kocharli. In the 20th century a lot of works written in the tezkire genre had great success in 

the Azerbaijani literary criticism for its scientific character and fullness, and opened a way to many new 
works. Literary critics such as Gulam Mammadli, Seyid Abdulhamid Khalkhali, Mahammad Deyhim, Aziz 
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Dowlatabadi removed the period of stagnation appeared in the tradition oftezkire and succeeded in making 

urgent this tradition.  
Aziz Dowlatabadi is one of the productive scholars of Sothern Azerbaijan. He was born in 1922 year. 

Aziz Dowlatabadi presented many works to the field of literature. Besides “Sukhanvarani-Azerbaijan” 

consisted of two volumes, other works written by the scholar such as the tezkire named “Persian speaking 

poets living in the Caucasus”, “Correction of Kamal Khojandi and Malik Mahmud Tabrizi’s divans”, 
“History of the development of the modern Persian prose”, “Libraries of Azerbaijan”, “Dictionary of Turkish 

and Mongolian words in the Persian texts” give information about his productivity.  

In Aziz Dowlatabadi’s activities have always been noticed old traditions of the tezkire. Deep love to his 
land, origin and ancestors led A.Dowlatabadi to collect the works of the forgotten or unremarkable 

Azerbaijani poets written in Persian and compile a book in two volumes. He had begun this work in 1966 

and published articles under the names “Poets of Khalkhal”, “Poets of Maraga”, “Poets of Anzab”, “Poets of 
Miyana”, “Poets of Arazbaran”, “Poets of Ardabil” in the publishing house of the Institute of Literature in 

Tabriz city. Based on them he worked on this tezkire about ten years and publishing a monumental work in 

two volumes A.Dowlatabadi took a significant step in the history of the Azerbaijani literature.  

In the first volume is given information about the 368 poets from Ardabil, Arazbaran, Urmiya, Arvanaq, 
Anzab and Tabriz, in the second volume about the 332 poets from Khalkhal, Khoy, Sarab, Salmas, Maku, 

Maraga, Marand, Mehabad, Miyandaab, Miyana, Garmarud and Naqda. The oldest poet among them lived in 

the 11th, the youngest one in the 20th centuries about who is given the biographic information in both 
volumes. The tezkire had been firstly published in 1976-78 years in the publishing house of the Institute of 

Literature of Tabriz, later in 1998 year it was republished.  

“Sukhanvarani-Azerbaijan” is a contemporary tezkire with the territorial characteristics. The work was 
compiled by territories in the alphabetical order. In the interior of the section classified by territories is also 

given information about poets in the Arabic alphabetical order. That’s why time order is not followed in the 

sections. For example, Arif Ardabili, a poet lived in the 14th century comes before Molla Heydar Ali, who 

was known with a penname Faiz in the 11th century, a poet of the 20th century Binash Tabrizi is placed before 
Purqam Tabrizi, lived in the 19th century, Jafar Tabrizi, who lived and created in the 17th century precedes 

Mir Mahammad Jafar, a poet of the 16th century, Chalabi Tabrizi, a poet of the 17th century comes before 

Haji Tabrizi, who lived in the 16th century. By the way, it is important to note that not in all contemporary 
tezkires are followed this order. For example, “Shuarayi-Azerbaijan” (Azerbaijani poets) work differs from 

“Sukhanvarani-Azerbaijan” which is the tezkire of Deyhim compiled by territories. None of mentioned 

principles are followed in “Shuarayi-Azerbaijan”; no writers were ordered in the alphabetic order, for their 

birth years or centuries they lived in. So, Movju comes before Iqbal Arazbarani, Ginabi Afshar is placed 
before Chakar Urmiya, Hushyar Afshar precedes Adsiz Urmiya. One of the characteristics of the 

composition principles in Aziz Dowlatabadi’s tezkire is taking into consideration the genealogical tree of the 

poets whom about he gave information.  
Alqas Mirza Safavi – son of Shah Ismail I [2, 3]; 

Badius Zaman Bahram Mirza oglu, Shah Ismail I’s grandson [2, 9]. 

By the way, we should note that in most tezkires with the analogical contents of the 19th century which 
we have drawn into research work for comparison, this principle wasn’t followed.  

Aziz Dowlatabadi took into consideration all the details compiling this work; in the beginning he gave old 

poets’ biographies of each territory. For the detailed information about them Dowlatabadi used a lot of sources. 

Then he gave a list of contemporary poets and finally, a list of poets who wrote in Azerbaijani Turkish. Paying 
attention to the form of the tezkire, we see that the author ranged the poets for the pennames and relations. The 

poets without any pennames were ranged for their pseudonyms and names. For example, Kamaladdin Husseyn 

bin Khaja Sharafaddin Abdulhaq is given with his penname Ilahi, Haji Mirza Mohsun ibn Molla Abdulbaqi 
with a penname Hali [2, 225], Mirza Mahammadrezi ibn Mirza Mahammad Shafi with a penname Banda. In 

this tezkire we also meet that most poets used the names of their birthplaces as pennames. For example: 

Safiaddin Ardabili, Arif Ardabili, Ahmad Tasuchi, Nabati Garajadaghi, Shams Tabrizi.  
Biographical information about the poets is given comprehensively and accurately; information about 

places where poets study, poets’ teachers, other skills they possessed beside literature, purposes of their 

travels to other countries, posts they held characteristic to their periods, their death and cemeteries they were 

buried. For example, Ahmad Kuzakunan died in Kazimeyn city of Iraq, but was buried in the sepulchre of 
Sheikh Hassan Mamaqani in Najaf. Mahmud Shabustari [3, 105] died in Shabustar, was buried in the middle 

of the famous garden named Gulshan by side the tomb of his teacher Bahaeddin Yagub Tabrizi. In some 
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parts of the work the author noted in which conditions the poets had died. So, this is one of the facts showing 

us how accurately Dowlatabadi approached his work as a scholar-literary critic. For example: 
“In short, as a result of his much accuracy to his own work, he infected with tuberculosis, in 1223 Hijri 

died in Teheran and buried in Najaf” [2, 244]; 

During his pilgrimage to Mekka in 917 Hijri he was murdered with his son [2, 146]; 

Ahmad Tassuchi was murdered during Ottomans’ attack to Iraq in 1258 Hijri [2, 148]. 
Information about other pursuits, skills or interests of the poets given in the tezkire is also significant. For 

example:  

Jafar Tabrizi used to live somehow working as a cobbler [2, 287]; 
Khavari Kurdashti was a doctor like his father [2, 99]; 

Mail Afshar Nasiraddin used to work in the ministry of foreign affairs during the shah’s period [2, 132]; 

Bayani Tabrizi used to sew leather coats [2, 252]. 
One of the advantages of the work is that Dowlatabadi gave information about the geographical situation, 

history and historical monuments of each territory. This is one of the very estimate features by the scholar. 

M.Deyhim, a contemporary tezkire scholar, author of the comprehensive work in 4 volumes “Shuarayi-

Azerbaijan” followed the same principle in his tezkire, too.  
Differing from other works with the analogical contents, in his tezkire Aziz Dowlatabadi gave detailed 

information about the poets’ lives and at the end presented literary sources. The innovation which is 

observed for the first time in the contemporary tezkires not only brings distinctive features to the classical 
tradition, but also ensures the accuracy of the given information. M.Deyhim also used a literary source after 

giving detailed information about each poet. By the way, the author tried to show the used literary sources as 

much as possible. For example: 
[2, 7] deceased Tarbiyat wrote giving an example from the tezkire “Hasht behisht”;  

[2, 7] In his work “Safatus-safa” Ibn Bazzaz writes;  

According to the author of “Arafatul-ashiqin” [2, 20]. 

Though Mahammadali Tarbiyat used hundreds of sources while writing his tezkire “Danishmandi-
Azerbaijan”, he tried to show sources in the texts.  

One of the preferences of the tezkire is that the author gave the list of the poets’ works and libraries they 

were preserved in. While giving information about each poet he also showed the names of world libraries in 
which their manuscript copies were preserved and he noted the preservation units of those manuscripts, too. For 

example, in the information about Khavari Kuzakunani were given the preservation units of the manuscript 

copies and the names of the libraries where the manuscript copies of the poet’s works have been preserved.  

Speaking about the characteristics of the tezkire “Sukhanvarani-Azerbaijan” it is important to note that 
the author gave not only the biographic information about each poet, but also didn’t forget to notice of the 

negative features of their creativity, approaching objectively to those poets’ activities. For example, Tazriqi 

Ardabili wrote insipid verses [2, 11]. 
Though Shah Tahmasib I’s son wrote Shah Ismail II had been cruel and oppressor, but at the same time 

he noted that Shah Ismail II was very sensitive and naturally poet [2, 56]. 

Such considerations are also observed in the tezkires by Mujtahidzadeh and Navvab. Consisting of 
common and similar peculiarities of the contemporary tezkires and works with the analogical topic of the 

19th century, this feature is also reflected in M.Dihim’s tezkire. For example: Basing on Hijabi Ardabili’s 

verses M.Deyhim writes that he was sweet mouthed.  

For the comparison it is important to note that in Mahammadali Tarbiyat’s tezkire “Danishmandani-
Azerbaijan” are observed similar evaluations. 

The compiler of the book expressed his opinion about poets’ works. So, while writing about Sharif 

Tabrizi he noted that Tabrizi was one of the most talented poets of his period, at the same time emphasized 
his special talent in telling libel.  

Being a successful successor of the tradition of tezkire, the author also achieved to discover some 

mistakes appeared in the literary sources during his comprehensive research. So, in the introduction of the 
work titled “Mistakes of tezkire writers” the author noted that the existed mistakes had been amended as far 

as possible. Besides, he also corrected the mistakes which he met in the information about poets and this is 

also an estimable fact. The author notes that Adil Sefevi’s birth and death dates in the work “Silsilatul-

nesebi-Sefeviyye” are incorrect; Herman Ete’s opinion about Mahvi Ardabili is not correct according to the 
facts; some poets’ verses have not been noted correctly and etc.  

Another significance of the tezkire is that here is noted on what occasion these verses were written of, 
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besides their relation to any historical events are also given. For example, Sadaddin Varaveyni’s qeside given 

in this tezkire was written when he translated Tabari’s “Marzbannameh” into Persian and presented it to 
Khaja Rabibaddin; Fazli Shabbustari wrote his “Sahaful-suqat” poem on the occasion of Shirvanshah 

Abdulmuzaffar Sheikhshah’s visit to Azerbaijan in 927/1520 year; a mesnevi written by Salik Tabrizi 

associated with cholera spread in Tabriz during 1238-1822 years etc. 

Besides, Aziz Dowlatabadi gave the names of the famous men of science and political figures who were 
the contemporaries of those poets and this fact is considered one of the advantages of the work. So, such 

information given in the tezkire helps to elucidate the general view about the period, literary, political 

environment of the poets they lived. For example:  
Sharaf Tabrizi Soltan Mazaddin Abulfath Uveys Jalairini was one of the palace poets and contemporary 

of Salman Savaji [2, 412]. 

Saidi Tabrizi was Humam Tabrizi’s contemporary and interlocutor [2, 405]. 
Analyzing the tezkire we find another characteristic which shows that while giving the biographic 

information about poets, Aziz Dowlatabadi didn’t characterize them only as poets, but also evaluated their 
positions in the political and social arenas. So, the author elucidated Mirza Rza Khan Urfauddovla’s social 
life, position taken in the political arena whose penname is Danish; presented Shah Ismail Khatai both as a 
poet and a leader of the great Safavid Dynasty. For example: 

(Soltan Heydar I Shah Ismail’s son was a head of the Safavid Dynasty) [2, 22]. 

(During 30 years he ruled significant state affairs interior of the country and abroad. While he was 

working at the Embassy of Petersburg, he was given a pseudonym “Urfauldovla” in 1313/1895) [2, 357]. 

In his tezkire Aziz Dowlatabadi preferred to the activities of the poets from Tabriz. He paid special atten-
tion to the 394 poets, who were born and grew in this city. Some of them were born in other regions (Danish 

Tabrizi was born in Shiraz), but later moved to Tabriz or on the contrary, there were some poets born in 

Tabriz, placed in other cities (Khazin Tabrizi lived in Isfahan). This fact shows that the author protectted the 
works of those poets from razing of history’s memory and preserved them for the future generation.  

In comparison with the contemporary tezkires, the biographical information about poets in Aziz 

Dowlatabadi’s tezkire is given more detailed. So, he didn’t use only the old sources, using also foreign his-
torians and orientalists’ works at the same time, he presented readers comprehensive information. The scho-

lar addressed the well-known researchers’, like Edward Brown, Herman Ete, Minorsky and others’ works.  

Summarizing all the opinions mentioned above on Aziz Dowlatabadi’s “Sukhanvarani-Azerbaijan” 

tezkire, it is important to tell that the work could be helpful in studying the history of the Azerbaijani 
literature and elucidating some obscure and confused problems. We hope that the tezkire “Sukhanvarani-

Azerbaijan” will help to study the lives and activities of the classical poets, as well to get popular the 

relatively contemporary poets. 
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Ж.С. Шукюрова1 
1Әзірбайжан Ұлттық Ғылым Академиясы Қолжазбалар институты,  

Баку, Әзірбайжан 

 

АЗИЗ ДОВЛАТБАДИ ЖӘНЕ ОНЫҢ «СОХАНВЕРАНИ ӘЗІРБАЙЖАН»  

ШЫҒАРМАСЫ («ӘЗІРБАЙЖАНДЫҚ АҚЫНДАР») 
 

Аңдатпа 

Қазіргі Әзірбайжан әдебиеттануының тарихи бай негізі бар. Біздің уақытымызда әдебиеттану ғылымы 

классикалық мұраның ұлттық дәстүрлерін пайдалану мүмкіндігіне ие. ХХ ғасырдың басында әдебиет 

саласындағы көптеген білім мен ағартушылар әдеби сынның дамуына үлес қосты. Осы тұрғыдан алғанда, 

жазушылар өте маңызды. 

Мохаммед Тарбият «Әзірбайжан ғалымдары» жұмысында («Данишмендани Әзірбайжан») бұл бағытта жаңа 

жұмыстар мен ғылыми өнімдерді құруға әкелді. Бір кездері, оның бұрынғы қызметкері Азиз Довлетабадидің 

еңбектерінен жиналған тәжірибелі жемісті ғалымдардың бірі болды. Бай әдеби мұраны қалдырған ғалым, 
сонымен қатар екі тезкиренің авторы («Сохенверани-Әзірбайжан»), («Әзірбайжан ақындар»), Сарайендегани-
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шери-фарси дер Гефгаз» («Фарси язычные поэты Кавказа») және ол мына туындылардың авторы «Жаңа 

персидтің проза», «Әзірбайжан кітапханасы», «Парсы мәтіндеріндегі түркі және моңғол сөздері», «Камал 

Ходжанди диванын өңдеу» және т.б.  

Азиз Довлетабадидің «Коэнверани-Әзірбайжан» кітабы XX ғасырдағы ғылыми еңбектер арасында ерекше 

орын алады және белгілі бір ерекшеліктер бойынша бұрынғы жұмыстардан ерекшеленеді. Бұл жұмыста 

ақынның шығармалары мен әдебиет тарихының даму кезеңдері зерттелді. «Сохенверани-Әзірбайжан» кітабы 

Әзірбайжан әдебиетінің байлығын куәландырады, сонымен бірге Оңтүстік Әзірбайжан өкілдері туралы 

ақпаратты жинау тұрғысынан маңызды әдебиет. Бұл жұмыс әдебиет әлемінде көптеген танымал ақындарды 

ашты. Біз туралы әңгімелеген жұмыс ұқсас мазмұндағы көптеген жұмыстардың артықшылықтарына ие. 
Түйін сөздер: Әзірбайжан әдебиеттануы, «Сохенверани-Әзірбайжан», («Әзірбайжан ақындары») 
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АЗИЗ ДОВЛАТАБАДИ И ЕГО ТЕЗКИРЕ «СОХАНВЕРАНИ АЗЕРБАЙДЖАН» 

(«АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ПОЭТЫ») 
 

Резюме  

Современное Азербайджанское литературоведение имеет богатую историческую базу. В наше время 

литературоведение получило возможность воспользоваться национальными традициями классического 

наследия. В начале ХХ века многие ученые и просвещенные личности в области литературы способствовали 
развитию литературной критики. С этой точки зрения тезкиры имеют большое значение. 

Мохаммед Тарбият с работой «Ученые Азербайджана» («Данишмендани-Азербайджан») привел к созданию 

новых работ и научных произведений в этом направлении. В свое время, набираясь опыта из произведений 

своего предшественника, Азиз Довлетабади стал одним из плодотворных ученых. Ученый оставил богатое 

литературное наследие: он автор двух тезкире «Сохенверани-Азербайджан» («Азербайджанские поэты»), 

«Сарайендегани-шери-фарси дер Гефгаз» («Фарси язычные поэты Кавказа»), а также автор таких работ, как 

«Совремеменная персидская проза», «Азербайджанские библиотеки», «Тюркские и монгольские слова в 

персидских текстах», «Редактирование дивана Камал Ходжанди» и др. 

Книга Азиза Довлетабади «Сохенверани-Азербайджан» занимает особое место среди научных работ ХХ 

века и отличается от предыдущих работ некоторыми специфическими особенностями. В упомянутом 

произведении были исследованы творчества поэтов того времени и изучены этапы развития истории 
литературы. Книга «Сохенверани-Азербайджан» свидетельствует о богатстве Азербайджанской литературы, 

также имеет важное значение с точки зрения сбора информации о представителях Южной Азербайджанской 

литературы. Это произведение способствовало появлению очень многих известных поэтов в мире литературы. 

Работа, о которой мы говорим, превосходит многие произведения аналогического содержания. 

Ключевые слова: Азербайджанское литературoведение, тезкире, «Сохенверани-Азербайджан» 

(«Азербайджанские поэты») 
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Taraz, Kazakhstan 

 

CHALLENGES OF READING AND PRONOUNCING ENGLISH VOWEL COMBINATIONS 

 

Abstract 

This article considers the significance of achieving correct pronunciation in learning English language. In this work 

are used descriptive methodswith the help of which a combination of vowels in English language is analyzed and 

compared. The fact is that English language has a large number of vowel combinations, the pronunciation of which 

cannot be inferred from the sounds that make up those combinations. This article investigates the combinations of 

vowels in initial, middle and final positions in the word taken from the novel "The Forsyte Saga", John Galsworthy. 

Obviously, English pronunciation sometimes is unpredictable. If we don’t put effort into English pronunciation, we will 

make mistakes, and mistakes can turn into bad habits. The longer we ignore pronunciation, the more bad habits will be 

formed. So, special attention here is paid to the pronunciation mistakes in words with combinations of vowels. 
Keywords: combination of vowels, pronunciation and vowel sounds 

 

One of the most difficult problems facing non-native speakers of English is pronunciation. It is usually the 

largest obstacle to overcome when trying to achieve fluency. Many people underestimate the importance of 
pronunciation in English language learning.They tend to regard the pronunciation as less important than 

grammar and vocabulary. Mastering grammar, having a good knowledge of vocabulary, being able to read and 

write well, is a part of learning a language. However not being able to pronounce words hugely hinders 

communication, especially since it is believed that, learners who are unable to pronounce words are also unable 
to understand them. This means that teaching pronunciation is an important area, which should be stopped 

being neglected. There are some sounds in English that probably don’t exist in our own language – for instance, 

English has 5 written vowels, while academician I.Kenesbaev who specially investigated the phonetic system 
of Kazakh language, says that the Kazakh vocalic system consists of 9 pure vowels and [у], [й] diphthongs [1, 

158]. So, even in Kazakh language sound combinations are one of the complex phonetic phenomenon [2, 85]. 

Morley rightly says, “Intelligible pronunciation is an essential component of communication competence” 

[3, 488]. Thus learning to pronounce the sounds of English in natural speech is a crucial part in English 
pronunciation learning. It is widely recognized that acquiring good pronunciation is very important because 

bad pronunciation habits are not easily corrected. Kelly states that a learner who consistently mispronounces 

a range of phonemes can be extremely difficult for a speaker from another language community to 
understand. This can be very frustrating for the learner who may have a good command of grammar and 
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lexis but have difficulty in understanding and being understood by a native speaker [4, 120]. 

Main body. The sound system of English is made up of phonemes, or individual sounds which carry the 
potential to make meaning, and these may be vowels, diphthongs (combinations of two vowel sounds), 

triphthongs (combinations of three vowelsounds) or consonants. These sounds are made using our tongue in 

different parts of the mouth. 

Every syllable of every word in English has a vowel or vowel sound. Unfortunately, it doesn’t play fair 
when comes to vowels. A vowel does not always have the same sound. Each vowel has both a long and a 

short sound. When vowels are next to each other on words, new sounds may occur. In words, surrounding 

consonants, such as l and r, may change vowel sounds.  
There are six vowel letters in English: A, E, I, O, U, Y. The letter Y represents the vowel sounds [i], [ai] 

(mystery, type) and the consonant (semivowel) sound [y] (yes). Together, vowel letters represent from 15 to 

22 vowel sounds. 
In order to reveal the frequency of usage the words with combinations of vowels and show the diversity 

of vowel letters in reading and writing, we have analyzed two-letter vowel combinations in the novel by John 

Galsworthy "The Forsyte Saga" [5]. Many of these words are repeated in the same page several times.  

ааеаіаоа ua ya 
ae ее ie oi ue ye 

ai eu io оu ui yo 

аu еу iu oy ау 

The initial two-letter combinations 
In the text of the novel "The Forsyte Saga" are found following ten two-letter combinations of vowels in 

the beginning of a word: аа, ai, аи, еа, оа, oi, ои, уа, уе, уо. 

The combination of aa 

Phonetically – is one long vowel [a:]. The stress falls on the specified sound combinations in a word: 

aard-wolf ['a:d yvulf ] 'earth wolf'. 

The combination of ai 
Phonetically: 

1. The combination of two sounds: the vowel [e] + vowel [i]. 

2. The combination of the two sounds: According to [e] + vowel [e] (before the letter g) was put to one 
syllable. 

In the initial position of the word combination ai recorded five times. For example: aid [eid] 'assist, to 

promote', ail [eil] 'harass'. Before the consonant r this combination is read as: [ee]. For example, air [ee] 'air'. 

The combination is unstressed. 

The combination of au 

Phonetically it is – one long vowel [a:]. 

The combination is met rarely, found only in the word: authorize. The stress falls on the first vowel 
combination. 

The combination of ea 

Phonetically it is – one long vowel: [i:]. 
This combination before consonants: g, t is read as one vowel [i:]. The stress falls on the specified vowel 

combination. For example: eager ['i: gә] ' desirous', eater [' i:tә] 'eater, eating fruits'.  

The combination of oa 

There are three options for the phonetic reading of this combination: 
1. Phonetically it is diphthong [ou] transmitting one syllable. The combination is used in many words, the 

stress falls on the first vowel. For example: oaken 'oak', oaten 'oat '. 

2. Phonetically it is a combination of the two diphthongs: [ou] + [ei], transmitting one syllable. The 
combination recorded in the word: oasis [ou 'eisis] 'oasis'. Stress falls on the second diphthong [ei]. 

3. Phonetically it is one long vowel [a:]. The combination is used in the word of the oar [ɔ:]. 

The combination of oi 
Phonetically it is a diphthong [oi], transmitting one syllable. 

The combination is met rarely, found in a word: oil [oil]. 

The combination of ou 

There are two versions of the phonetic reading of this combination: 
1. Phonetically it is a diphthong [au], transmitting one syllable. The combination is found in words like 

out [aut] 'outside, outside, outdoor', oust [aust]. 
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2. Phonetically it is one long vowel [ɔ:]. This combination occurs before ght combination of letters and 

read as [ɔ:]. For example: ought [ɔ:t]. 

The combination of ya 

There are two versions of the phonetic reading of this combination: 

1. Phonetically it is a combination of two sounds: consonant [j] + vowel [a:]. Hit the first vowel in the 

word combinations: yard [ja:d]. 
2. Phonetically it is a combination of two sounds: consonant [j] + vowel [ӕ]. It occurs in the word yap [jӕp]. 

The combination of ye 

Phonetically it is a combination of two sounds: consonant [j] + vowel [e] transferred one syllable. For 
instance, yellowish ['jelouiʃ]. 

The combination of yo 

There are two variants of phonetic reading of this combination: 
1. Phonetically it is a combination of two sounds: consonant [j] + vowel [a:]. Combination of unit occurs 

in the word yore [jo:] 'long ago'. 

 

2. Phonetically it is a combination of consonant [j] + diphthong [ou] transferred one syllable. The 
combination is rarely met in the word, for example: yokel, stress falls on the first vowel. 

Middle two-letter combinations 

In the text of the novel "The Forsyte Saga" are found following thirteen two-letter combinations of 
vowels in the middle of words ai, ea, ee, ia, ie, io, iu, oa, oi, ou, ua, ui, yo. 

The combination of ai 

Phonetically it is a diphthong [ei], transmitting one syllable. 
Stress in words: nail [neil], plain [plein] falls on the first vowel combinations. But in borrowed words 

before the letter v is – a combination of two vowels [a:] and [i:], for example: naive [na:'i:v]. In this word the 

second vowel of this combination is a stressed. 

The combination of ea 
There are several variants of phonetic reading of this combination: 

1. Phonetically it is a combination of two vowels: the vowel [i] + vowel [e]. In a word appearance, stress 

falls on the first vowel of the combination. 
2. Phonetically it is one long vowel [i:]. Stress in words: heat [hi: t], neatly ['ni: tli] falls on the first vowel 

combinations. 

3. Phonetically it is one vowel [e]. Before the letters th, t, d, this combination is read as one vowel [e]. For 

example: death, already [o: l'redi], greatly. In all these words the stress falls on the first vowel combinations. 

The combination of ee 

Phonetically it – one long vowel [i:]. 

In words: seem [si:m], between [bi'twi:n], seeing ['si:inj], here the stress falls on the vowel combinations. 

The combination of ia 

There are several options for combining pronunciation: 

1. Phonetically it – a combination of two sounds: consonant [j] + vowel [e]. Combination of unit occurs in 
unstressed position: apiary ['eipjari]. 

2. Phonetically it is a triphthong – a combination of the diphthong [ai] + vowel [e]. Stress in a word: 

appliance, here the stress falls on the first vowel combinations. 

The combination of ie 
There are three options for reading this combination: 

1. Phonetically it – one long vowel [i:]. In a word: ‘believing’ accent falls on the vowel combinations. 

2. Phonetically it is a triphthong – a combination of the diphthong [ai] + vowel [e]. The word: anxiety, 
stress falls on the first vowel combinations. 

3. Phonetically it is a combination of two sounds: consonant [j] + vowel [e]. In the word ‘convenience’. 

The combination of oi 
There are several variants of phonetic reading of this combination: 

1. Phonetically it is a triphthong – a combination of the diphthong [ai] + vowel [e]. For example, riot 

[raiәt]. 

2. Phonetically it – a combination of two vowels: the vowel [i] + vowel [o]. For example, ‘preciosity’. 

The combination of iu 

There are two variants of phonetic reading of this combination: 
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1. Phonetically it – a combination of two vowels: the vowel [i] + vowel [e:]. The combination is found 

only in the word: demiurge. This combination of the word is unstressed. 
2. Phonetically it is a combination of the diphthong [ai] (one syllable) + vowel [i]. The stress with this 

combination falls on the second vowel. For example: triumphant. 

The combination of ou 

There are three ways of phonetic reading of this combination: 
1. Phonetically it – diphthong [ai], transmitting one syllable. Stress in words: about, account [e'kaunt], 

accountant. 

2. In words borrowed from the French language, the combination is pronounced as a long vowel sound 
[and:]: accoutre. 

The combination of ua 

Phonetically it is a combination of two sounds: a long vowel [u(:)] + vowel [e]. 
In a word: truant ['tru(:)ent], the stress falls on the first vowel combinations. 

The combination of ui 

There are two ways of reading the phonetic combinations: 

1. Phonetically it – one vowel / U /. The combination is read as one vowel [i]. For example: building 
['bilditj]. 

2. Phonetically it – a combination of two sounds: consonant [j] + long vowel sound [and:]. Read as [ju:] 

before the letter v. For example, suit [sju:t], suitable. The stress falls on the first vowel combinations. 

Final two-letter combinations 

In this novel are found four two-letter combinations of vowels at the end of words, au, eu, ou, ou. 

The combination of ay 
Phonetically it – diphthong [ei], transmitting one syllable. For example, day [dei] 'day', may [mei], say 

[sei], stay [stei]. 

The combination of ey 

There are two ways of reading the phonetic combinations: 
1. Phonetically it – diphthong [ei], transmitting one syllable. It occurs in the word: they. It is unstressed. 

2. Phonetically it – one vowel [i]. It is shock-free, is used in the word money. 

The combination of oi 
Phonetically it – diphthong [ai], transmits one syllable. The combination is met in the word ‘thou’. The 

stress falls on the first vowel combination. 

Conclusion. The analysis demonstrates that pronunciation of combinations of vowels can be a tricky area 

for students. So, vast majority of learners may have difficulties with particular sounds, sound combinations 
or with putting particular sounds in particular positions. Moreover, the quality of vowels can change 

dramatically depending on how much they are stressed. Having said this, it is certainly not necessary to have 

native-speaker-like pronunciation. Our accent is part of us as well as our culture, and there is no need to lose 
it entirely. English pronunciation is very different from Kazakh and Russian pronunciation. The number of 

letters and the sounds that they represent are not the same in English, Kazakh and Russian, and some English 

sounds do not have corresponding sounds in native language. The real key to having good pronunciation is 
what we call ‘comfortable intelligibility’. Therefore, learning the English vowel sounds is a crucial part in 

achieving good pronunciation and intelligibility. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ҮЙЛЕСІМДІ ДАУЫСТЫ ДЫБЫСТАРДЫҢ  

ОҚЫЛУЫ МЕН АЙТЫЛУЫНДАҒЫ ҚИЫНДЫҚТАР 
 

Түйіндеме 
Бұл мақала айтылымның ағылшын тілін оқытудағы алар орнын қарастырады. Жұмыста сипаттау әдістері 

арқылы ағылшын тілінде кездесетін үйлесімді дауысты дыбыстар талданған. Бұл тілде дауысты дыбыстардың 

үйлесімділгі көп кездеседі, сондықтан бұл үйлесімдікті құрайтын дауысты дыбыстарға қарап оның дұрыс 

айтылуы мен оқылуын анықтау мүмкін емес. Мақалада сөздің басында, ортасында, соңында кездесетін дауысты 

дыбыстар үйлесімділігі зерттелген. Дауысты дыбыстар үйлесімділігінен тұратын сөздер Д.Голсуорси «Сага о 

Форсайтах» романынан алынған. 

Ағылшын тілінің айтылымы – қиын, әрі болжауға келмейтін құбылыс. Сондықтан айтылымға қажетті көңіл 

бөлінбесе, ұсақ қателер әдетке айналуы мүмкін. Айтылымды не ғұрлым ұзақ елемесек, соғұрлым көп әдет 

қалыптасады. Мұнда ерекше көңіл үйлесімді дауысты дыбыстардың айтылымы кезінде жасалатын қателерге 

бөлінген. 

Түйін сөздер: дауысты дыбыстардың үйлесімділігі, айтылуы, дауысты дыбыстар 
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ПРОБЛЕМЫ В ЧТЕНИИ И ПРОИЗНОШЕНИИ СОЧЕТАНИЙ  

ГЛАСНЫХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Резюме 

Данная статья рассматривает роль произношения в обучении английскому языку. В работе использованы 

описательные методы, с помощью которых анализируется сочетание гласных на английском языке. Дело в том, 

что для этого языка характерно наличие большого числа сочетаний букв, произношение которых невозможно 

вывести из звуков, составляющих эти сочетания. В статье исследуются сочетания гласных букв в начальном, 

срединном и конечном положении в слове из романа Д.Голсуорси «Сага о Форсайтах». 

Английское произношение сложное и иногда непредсказуемое. Если не уделять достаточное внимание 

произношению, то мелкие ошибки перерастут в привычки. Чем дольше мы будем игнорировать произношение, 

тем больше привычек будет сформировано. Особое внимание уделяется ошибкам в произношении сочетаний 
гласных английского языка. 

Ключевые слова: сочетание гласных, произношение, гласные звуки 
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«ҚАЗАҚ ТІЛІ» ОҚУЛЫҚТАРЫ МЕН ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНДАҒЫ 

ЖАҢА СӨЗДЕРДІҢ ҚАМТЫЛУЫ 
 

Аңдатпа 

Қазақ тілінде білім беретін жалпы орта білім беру жүйесінде жаңа сөздерді меңгертудің әдістемесі біршама 

дәрежеде қарастырылған. Дегенмен ұзақ уақыт бойында және кеңестік кеңістіктегі биліктің ықпалымен білім 

мазмұнының қалыптасқан жүйесі, негізгі ұғымдардың өзге тілде берілуі және олардың белгілі бір әлеуметтік 

топтың тілдік санасында бекітілуі ұлттық дүниетанымның айрықша дереккөзі және нәтижесі ретіндегі қазақ 
тілінің ауқымды әлеуетін танып-түсінуге елеулі кедергі жасағаны белгілі.  

Осыған байланысты және жалпы орта білім беру жүйесінде білім алушыларды лингвомәдени тілдік тұлға 

ретінде қалыптастыру мақсаттарында тілдің ішкі әлеуеті арқылы жасалған, қазақыландырылған жаңа 

лексикалық бірліктерді мектеп оқушыларының меңгеруі үшін әртүрлі әдістер мен тәсілдерді игеру ісі пәрменді 

түрде жаңартылуда.  

Мақалада жалпы орта білім беру жүйесіне арналған «Қазақ тілі» оқулықтарындағы жаңа сөздердің қамтылу 

деңгейі талданған.  

Түйін сөздер: тіл саясаты, Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары, «Қазақ тілі» оқулықтары, жаңа сөздер, қалыптану, дидактикалық база 
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Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында жалпы орта 

білім беру деңгейіндегі «Тіл және әдебиет» білім саласы бойынша білім берудің нәтижесінде 
оқушылар «жеткілікті сөздік қорының, терминологиясының, грамматикасының және мәтіндік 

стилистикасының болуы, оларды сөздік қатынастың негізгі саласында пайдалана білуі тиіс» [1] деп 

көрсетілген. Бұл орайда оқушылардың коммуникативтік сапасын жоғары деңгейге жеткізудегі жаңа 
сөздерді меңгертудің маңызы ерекше екендігін атап өту керек. Жаңа сөздерді меңгертумен 

байланысты зерттеу проблемасын анықтау мақсатында 5-11 сыныптар бойынша «Қазақ тілі» 

оқулықтары мен типтік оқу бағдарламаларына талдау жасау қажеттілігі туындады.  

Оқу бағдарламалары – әрбір сыныпта оқушылар меңгеруге тиісті пәндерді оқытудың мазмұны мен 
көлемін, білім мен дағды шеңберін анықтайтын мемлекеттік құжат. Бағдарламалар оқытудың 

білімдік, тәрбиелік, дамытушылық, танымдық, практикалық және т.б. негізгі мақсаттарын анық-

тайды. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған және жалпы орта білім беру 
деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыты бойынша 10-11-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» 

пәнінінің типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 

№1080 Қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген [2]. Бағдарламада тұтас оқыту 

үдерісінің бағытын анықтап беретін қазақ тілін оқытудың әр сынып бойынша мақсаты мен міндеттері 

көрсетілген, бұл мақсат-міндеттер оқушылардың тілдік және сөйлеу құзыреттіліктерін дамытуды 

және олардың қазақ тіліндегі коммуникативтік әрекет дағдыларын меңгеруін қамтамасыз етеді. 
Осымен байланысты ұлттық мектептерде оқушыларға мемлекеттік тілді, ұлтаралық келісім тілін – 

қазақ тілін практикалық тұрғыдан меңгерту тілді коммуникацияның мақсаты мен шарттарына, сөйлеу 

әдебіне сәйкес пайдалану дағдысын қалыптастыруы тиіс. «Қазақ тілі» пәні бойынша типтік оқу 
бағдарламаларында әрбір сыныптағы оқу материалдары нақты бөлімдерге бөлінген, мәтін мен тілдің 

стильдік нормалары негізінде тіл бірліктерінің мағынасы мен қызметін барынша толық ашуға 

бағытталған және тілдің құрылымдық жүйесіне тән заңдылықтар басшылыққа алынған.  

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 
«Қазақ тілі» пәнінің типтік оқу бағдарламасы «негізгі орта мектеп оқушысына тілді қатынас және 

таным құралы ретінде оқытуды, сөз, сөз тіркесі, сөйлемнің мәтін түзімдік қызметін танытуды, тілдік 

бірліктердің табиғатына сай мәтін құратуды, мәтін құраудағы заңдылықтарды үйретуді, тілдік 
жағдаяттарда ауызша және жазбаша сөйлеудің нормаларын меңгертуді, әсерлі сөйлеудің лексикалық-

грамматикалық тәсілдерін игертуді көздейді» [2]. Сонымен қатар 5-9-сыныптарға арналған «Қазақ 

тілі» пәнін оқытудың белгіленген міндеттерінің қатарында жаңа сөздерді меңгертумен байланысты 
мыналар маңызды деп танылады: 

- тілдің қоғамдық-әлеуметтік мәнін түсіндіру; 

- тілдің танымдық, қатысымдық, кумулятивтік қызметтерін таныту; 

- тілдік бірліктердің түрлі деңгейлердегі сипатын меңгерту; 
- тілдің мәтін ішіндегі қолданысын игерту; 

- тілдік бірліктердің қолданыстағы мағыналық реңктерін ажырату; 

- тілдік бірліктердің ақпараттық мәнін ұғындыру; 
- сөзді қолдану барысындағы табиғатын түсіндіру; 

- оқушылардың логикалық ойлау қабілетін қалыптастыру; 

- оқушылардың тілдік сауаттылығын арттыру; 
- әдеби тіл нормаларын меңгерту; 

- тілдік жағдаяттарда қарым-қатынас жасаудың амал-тәсілдерін үйрету; 

- оқушылардың тілдік бірліктерді жұмсаудағы эстетикалық талғамдарын қалыптастыру;  

- шығармашылық ізденіс бағытындағы жұмыс түрлеріне төселдіру [2].  
Қазіргі білім беру жүйесіндегі мемлекеттік бағдарламаларда және мемлекеттік тілді дамытумен 

байланысты бағдарламаларда көрсетілген негізгі міндеттерге байланысты жалпы орта білім беретін 

мектептерде де, жоғары оқу орындарында мамандарды даярлауда да жаңа сөздерді оқыту мәселесі 
өзекті болып отыр. Мәселенің өзектілігі мұғалімдер тарапынан білім беруде (тілді оқытуда) 

оқушылардың сөздік қорын байытудағы жаңа сөздердің маңыздылығы ескерілмейтіндігімен және 

неологизмдер жеткілікті деңгейде қолданысқа түспейтіндігімен, сондай-ақ қазіргі қазақ тіліндегі 

жаңа сөздерді зерттеуге деген қызығушылықтың артуымен байланысты. Кез келген тіл сияқты қазақ 
тілінің сөздік қорының жаңғыруы – үздіксіз үдеріс. Тіл – күрделі қоғамдық феномен. Ол адамдардың 
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қарым-қатынас құралы бола отырып, үздіксіз қозғалыста болады. Қоғамның дамуы лексикалық 

инновациялардың пайда болуына және тілдің өзгеруіне әкелетін қоғамдық қатынастар мен 
өзгерістерді анықтайтын сан мыңдаған лексикалық бірліктерден көрініс табады. Бұл үдеріс – тек 

қазақ тілінде ғана емес, сонымен қатар барлық тілдерде орын алатын құбылыс. Тіл дамуының 

заманауи сатысы лексикадағы өзгерістер жылдамдығының қарқындылығымен сипатталады.  

Орта білім беру жүйесінде қазақ тілін оқытудың әдіснамасы мен әдістемесі лексикология (тілдік 
бірлік ретіндегі лексикалық жүйені зерттейді) және лексикография (сөздіктер түзудің барлық 

аспектілерін қарастырады) салаларының теориясы мен практикасына тікелей байланысты.  

Лексикологияның барлық ұғымдары мектеп бағдарламаларында былайша сипатталады:                             
а) ұғымның анықтамасы; ә) қызметі; б) сөздіктегі көрінісі.  

Осындай байланыста қазақ тілі пәні бойынша лексикалық негізгі бірлік – сөз туралы мағлұмат 

беріледі; бұл мағлұматта лексикалық мағына, сөз атайтын ұғым мен түсініктің ерекшелігі, полисемия 
және бір мағыналылық, тура және ауыспалы мағына, сөз мағыналарының өзара байланысы, 

лексикадағы жүйелі қатынастар – синоним, антоним және омоним, көнерген сөздер мен 

неологизмдер, лексиканың толығу көздері туралы мағлұмат және басқа мәліметтер беріледі.  

Зерттеуді жүзеге асыру барысында қазақ мектептеріне арналған «Қазақ тілі» оқулықтарының 
материалдарына толық талдау жасалды. Соның нәтижесінде нақты фактілер анықталды.  

Мәселен, 10-сыныпқа арналған «Қазақ тілі: сөз мәдениеті» оқулығы (авт.: Н.Уәли, Ө.Қыдырбаев) 

«сөз мәдениетін жеке адам мәдениетінің аса мәнді құрамдас бөлігі» ретінде жан-жақты әрі біртұтас-
тықта меңгертуге бағытталған білім мазмұнын қамтиды. «10-11-сыныптарда оқытылатын сөз мәде-

ниеті және шешендік тілдің жоғарыда айтылған қызметтерін тереңдеп оқытуға бағытталған. Мұнда 

адамдардың өзара түсінісуі белгілі бір жағдаяттарда, нақтылы тіл бірліктерінің қызмет етуі нәти-
жесінде толыққанды ақпараттар жүйесі арқылы жүзеге асатынын, адамның тіл байлығы және жан-

дүниесі, мінез-құлқы сөйлеу барысында, тілдік қарым-қатынас үстінде көрінетіндігі зерделенеді» [2]. 

Сонымен қатар пәннің типтік оқу бағдарламасында «пәнді оқытудың басты мақсаты – ұлттық және 

әлемдік құндылықтарды салыстыра түйін жасай алатын, Қазақстан Республикасы халықтары мен 
әлемдік қоғамдастықтың мәдениетін игерген, қоғамда қолдануын талап етілетін тілдердің коммуни-

кативтік құзыреттіліктерін игерген Тұлғаның даралануы мен әлеуметтенуіне мүмкіндік жасайтын 

тілдің лексика-фразеологиялық, грамматика-стилистикалық, мәдени-этикалық және шешендік 
нормаларын меңгерту, жоғары деңгейде күрделендірілген түрлі жанрдағы мәтінді салыстыру, талдау, 

ойқорыту әрекеттерін жетілдіру, мәтін түрлеріне сай тілдік бірліктерді қолдана алу біліктілігін 

арттыру» [198], – деп көрсетілген. «Тіл – жалпыадамзаттық құндылық» деп аталатын бірінші бөлімде 

мыңдаған жылдық тарихы бар тіл адамзаттың ең бағалы құндылығы ретінде танытылып, «әрбір тіл – 
бізді қоршаған ортаның, ақиқат өмірдің өзінше қайталамасы; әрбір халық өзінің тілі арқылы дүниені, 

ақиқатты өзінше таниды; тілдік ұжым өзінің танып-білген нәрсесіне ғана ат қояды, оған деген сезім 

күйін білдіреді; сондықтан ұлылы-кішілі тілдердің бәрінде өзді-өзіне тән логикалық, эстетикалық 
танымның, жаңалықтың белгілері мен іздері жатады» деп көрсетіледі. Бұл ретте тілдің қарым-

қатынас үшін қажеттелігін ғана емес, оның ұлтқа тән рухани мәдениетті «жасаушы, сақтаушы және 

сабақтастырушы қызметін» де ескерудің маңыздылығына назар аударылады. Әлемдегі «саламатты 
тілдердің» ерекшелігі нақтыланып, қазақ тіліне де осы сипаттың тән екендігі дәйектелген. Бұл 

оқушылардың өз ана тіліне деген мақтаныш сезімін арттыруға ықпал етеді. Негізгі тақырып аясында 

ұсынылған А.Байтұрсынов пен Б.Момышұлының тіл туралы тұжырымдары (1, 2-тапсырмалар) 

оқушылардың өз ұлтының тіліне деген жоғары деңгейдегі қатынасын қалыптастыруға септігін 
тигізеді. «Қазақ тілі қандай тіл?» (10 сағат) деп аталатын екінші бөлімде «қазақ тілі – түпкі түрін 

сақтаған байырғы тіл» ретінде, «қазақ тілі – жазба мәдениеті бар тіл» ретінде, қазақ тілі – кемел тіл» 

ретінде, «қазақ тілі – қазақ халқының ұлттық тілі» ретінде, «қазақ тілі – Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі» ретінде талданады. Осымен байланысты оқушылардың жаңа сөздерді меңгертуде 

маңызды деп танылатын мынадай бағыт бойынша білімдері жетілдіріледі: 

- қазақ тілінің түркі тілдер жүйесіндегі орны туралы;  
- ескі қазақ жазба тілінің қалыптасуы мен оның қазақ қоғамы үшін маңызы;  

- ескі жазба тілдің әлеуметтік мәні жайында, жазу-сызуды демократияландырудағы 

А.Байтұрсынұлының реформасы; 

- тұңғыш қазақ әліпбиі, тілдің заңдастырылған жазу нормалары туралы; 
- тіл кемелдігін айқындайтын межелер. 

Сондай-ақ сөз байлығы – тіл дамуының басты белгісі; қазақ тілі – ұлт тұтастығын нығайтудың 
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кепілі; ұлттық тілге тән белгілер; қазақ тілінің әлеуметтік мүмкіндіктері; жалпыхалықтық тілдің ең 

жоғарғы формасы – әдеби тіл; әдеби тілдің қайнар көздері; әдеби тілдің қалыптасуы мен дамуындағы 
сөз зергерлерінің рөлі; қоғам дамуындағы тілдің қызметі, тіл мен қоғам дамуының өзара әсері; қазақ 

тілінің мемлекеттік мәртебесін бекітетін құжаттар; мемлекеттік тілдің қызмет етуінің алғышарттары, 

сыртқы және ішкі факторлар; мемлекеттік тілдің қоғамдық қызметі; мемлекеттік тілдің өз қызметін 

толық атқаруының шарттары; тіл мәдениетін арттырудың мәні [198] туралы лингвистикалық-
танымдық білім қоры кеңейеді. «Әдеби тілдің стильдік тармақтары және олардың айырым белгілері 

мен нормалары» деп аталатын үшінші бөлімде «қазақ әдеби тілінің белгілері; әдеби тілдің стильдік 

тармақтары; кітаби тілдің ерекшеліктері, ауызша және жазбаша түрлері; кітаби тіл мен сөйлеу тілінің 
ортақ белгілері» жайындағы білім жаңа сөздерді меңгертудің лингвистикалық маңызды алғышарты 

ретінде аса маңызды. Бөлім бойынша жаңа сөздердің қамтылуына тоқталар болсақ, ресми ісқағаздар 

стиліне қатысты атаулар кездеседі. Кітаби тілдің ауызша және жазбаша нормаларымен байланысты 
ұсынылған 76-тапсырмадағы сөздер қатары жаңа сөздер болып табылады. Тапсырма бойынша «емле 

ережелерін пайдалана отырып, берілген сөздердің неге бірге жазылатынын түсіндіру» керек [3]. 

Ұсынылған сөздер: өнержай, мұражай, ілеспехат, отбасы, өнертану, абайтану, қоғамтану, 

мүйізтұмсық, мұзойнақ, микроаудан, Елбасы. Дұрыс жазылу ережесін сақтай отырып, оқушылар 
сөздің мағынасына назар аударады. Бұл олардың жаңа атауларға деген қызығушылығын тудырады. 

«Әдеби тіл нормалары» (8 сағат) деп аталатын төртінші бөлімдегі тілдік жүйе, тілдік норма, дағды, 

босаң норма, қатаң норма ұғымдарына арналған тақырыпшалар оқушылардың норма туралы білімге 
қол жеткізуге мүмкіндік береді. Одан кейінгі «Тілдік норма және жаңа қолданыстар» тақырыбы 

оқушылардың жаңа сөздердің нормалануы мен қалыптануына қатысты нақты анықтама береді. 

Неологизмдердің орнына жаңа қолданыстар деген термин қолданылған; жаңа сөздердің нормалану 
үдерісіне сипаттама берілген. Алайда дәлелдеу үшін алынған тілдік фактілердің тілдің қазіргі 

сипатымен сәйкес келмейтіндігі байқалады, атап айтқанда нормадан ауытқу мәселелері талданған; 

жаңа қолданыстар ретінде ұсынылған тілдік фактілер (оқырман, көрермен, ғарыш, ғарышкер, ғарыш 

айлағы) өткен ғасырдың жетпісінші жылдарындағы тіл практикасындағы жаңа сөз болып табылады, 
1988 жылғы орфографиялық сөздікке енгізілгендіктен, мысалы, оқырман, көрермен сөздері қазіргі 

кезеңде неологизмдер болып саналмайды. Оқушыға меңгерту үшін кейінгі өзекті жаңа сөздер тілдік 

факті ретінде көрсетілу керек еді деп есептейміз; жаңа қолданыстарды түсіндіруде бұл оқулықта 
негізінен окказионал сөздерге мән берген (төбелесермен, атарман, аларман, ішермен деген сөздер 

талданған); сондай-ақ тілдік норма мен жаңа сөздердің байланысын түсіндіруде негізгі ұғым-

категория ретінде «нормалану» және «қалыптану» туралы ақпарат берілмеген, жас кезеңіндегі 

оқушылардың қабылдауы мен танымдық деңгейінің ерекшеліктерін ескерсек, бұл ұғымдар 
тақырыптың мәнін ашады. Қазіргі тілімізде «қазақыландыру» үрдісінің жүріп жатқандығы, жаңа 

сөздердің пайда болуының терминқормен байланысы туралы ақпарат тыс қалған. Жаңа сөздерді 

меңгертуге бағытталған 6 тапсырма берілген: 100-тапсырма бойынша оқушы мен оқырман атауының 
мағыналық айырмашылықтарын көрсету керек. Мұндағы жаңа сөз ретінде алынған тілдік фактілер 

туралы жоғарыда айттық. Ал 101-тапсырмада қамтылған жаңа сөздердің көлемі біршама көбірек: 

ғарыш, ғарышкер, ғарыш айлағы, құжат, төлқұжат, елтаңба, әнұран, ғаламдастыру, оралман, 
сынып, егемен, егемендік. Тапсырманың мазмұндық көлемі: «Мәтінді оқып шығыңыз. Шеттілдік «сөз 

тасқыны» туралы айтыңыз. Ғылым мен техника, медицина, спорт салаларында қолданылып жүрген 

шеттілдік атауларды көрсетіңіз. Өзіңіз қалаған бір газетті алып, ондағы шеттілдік сөздерді теріп 

жазып, қоғамдық өмірдің қай саласында қолданылатынын көрсетіңіз» [3, 138]. Бұл тапсырма 
әрекеттері мәтіннің мазмұнында берілген жаңа сөздермен байланыстырылмаған. Сондай-ақ 

тақырыпқа сай оқушылардың назарын газет беттеріндегі жаңа атаулардың шеттілдік баламаларына 

емес, қазақша баламасына аударту мақсат етілу керек. Осы ретте берілген жаңа сөздердің қатарында 
нормалық сипаты айқын тілдік бірліктерді ажырату ұсынылса, сабақ тақырыбына сай тілдік норма 

мен жаңа атаулардың байланысы ашыла түсер еді. 102-жаттығудың мазмұны жаңа сөздердің 

нормалануы мен қалыптану үдерістерін дәлелдейді: «Мына сөйлемдерден жаңа қолданыстағы 
сөздерді теріп жазып, мағыналарына түсінік беріңіз. Бұл сөздердің сөздіктерге, оқулықтар мен 

анықтағыштарға енген енбегеніне талдау жасаңыз» [3, 139]. Берілген сөйлемде мынадай жаңа сөздер 

де кездеседі: демеуші, дерекнама, делдал, дәрісхана, дәмқосар, әуежай, аспансерік, сыйақы. Жаңа 

сөздердің мағынасын, сөздіктерге тіркелуін анықтау оқушылардың оларға деген қызығушылығын, 
сөйлеу тіліндегі белсенділігін арттырады. 103-тапсырмада оралман сөзінің қазақ тіліндегі және 

шеттілдік баламаларын салыстыру туралы мәтін берілген [3, 140-141]. Бұл ретте тапсырма бір сөз 
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көлемінде шектеледі. Ал 104-тапсырмада берілген сөздердің қатарынан жаңа сөздерді теріп жазу 

керек. Берілген 22 сөз / сөз тіркесінің 7-еуі ғана жаңа сөз (тәлімгер, баспагер, ғарыш, ғарышкер, 
теледидар, зейнеткер, хабарлама) [3, 141]. Бұл жаттығудың мазмұны жаңа сөздердің нормалануы 

мен қалыптану жай-күйін анықтау дағдыларына толықтай бағытталмаған. 105-тапсырмада берілген 

жаңа сөздер қатары: жадуал, зейнетақы, зейнеткер, тұғырнама, өкілеттік, дәйектілік, ізашар, 

жекешелендіру, сыбайлас, бағдарлама, салым, жарнама, сөзтізбек, салауаттылық, бейнетаспа, 
өтемақы [3, 141]. Тапсырма жаңа сөздердің құрамына, жасалу жолына оқушылардың назарын 

аудартады. Қосымша «жиі еститін жаңа сөздерді пайдаланып, бірнеше сөйлем жазу, жаңа 

қолданыстағы сөздерге байланысты тест сұрақтарын құрастыру» тапсырмасы берілген. Осы арқылы 
оқушылардың жаңа сөздерді қолдану дағдысы қалыптасады. 10-сыныпқа арналған «Қазақ тілі: сөз 

мәдениеті» деп аталатын оқулықты талдаудың нәтижесінде білім мазмұнындағы жаңа сөздер 

мәселесі айтарлықтай қамтылған деп бағалауға болады. Алайда жаңа сөз ретінде ұсынылған тілдік 
бірліктердің тілдің қазіргі кезеңінде жаңа сипатынан айырлығандығына назар аударылмаған, осы жас 

кезеңіндегі жеткіншектердің танымдық мүмкіндіктерін ескерсек, бұдан да толығырақ теориялық 

білім мен өзектілігін дәлелдейтін зерттеулерді келтіруге болады және тілдік факті ретінде жаңа 

сөздердің көлемін ұлғайтуға, әсіресе қолданыстағы норма сипаты басым, жарыспалы сипатқа ие, 
қалыптануға түскенімен, нормалануға түспеген және керісінше сипаттағы, сондай-ақ нормалану мен 

қалыптану үдерістерін нақты таныта алатын, белсенді қолданыстағы жаңа сөздердің қатарын 

арттыруға болады. Сонымен қатар қазақ тілі пәнінің жаратылыстану цикліндегі пәндермен 
байланысындағы «басқа пәндермен сабақтастыра оқыту қазақ тілінің терминдер жүйесімен тығыз 

байланысты» деген тармағына сәйкестілдегі жаңа қолданыстардың елеулі үлесі тек қоғамдық-

әлеуметтік сипатқа ие сөздерге ғана емес, қазақшаланған ғылыми-техникалық атауларға да тиесілі 
екендігі, оны дәйектеу, тапсырмалар кешені арқылы сол туралы білімді бекіту, жалпы алғанда 

интеграциялық талаптарды қанағаттандыру міндеті назардан тыс қалған.  

Мектеп оқулықтарын талдай келе, арнайы жаңа сөздер туралы білім 5-інші және 10-сыныптарға 

арналған «Қазақ тілі» оқулықтарында жалпы лексика мәселелері қатарында және әдеби тіл 
нормалары көлемінде ғана қамтылғандығы анықталды. Ал 11-сыныпқа арналған пән оқулығының 

білім мазмұны алдыңғы сыныптарда оқушылардың игерген білімін біртұтастандыруда заңды әрі 

жүйелі жалғасы деп бағалауға болады.  
Алайда талдау нәтижесінде көрсетілген мәлімет және жаңа сөздерді меңгертуге бағытталған әдіс-

тәсілдер бүгінгі тіл саясатының талаптарына – заңнамалық құжатта берілген «қоғамдық санада 

мемлекеттік тілде сөйлеушінің беделді бейнесін қалыптастыру және орнықтыру» [4] үшін жеткіліксіз 

болып табылады. Бағдарламада айтылғандай, қоғамдағы мемлекеттік тілді меңгерудің әркелкі 
деңгейін реттеу және елдің әлеуметтік-коммуникативтік кеңістігіне мемлекеттік тілдің жеткілікті 

енгізілуі үшін атқарылатын жұмыстардың бірі – жаңа сөздер туралы мағлұматты және оны меңгерту 

әдістемесін кеңейту, дамыту, жетілдіру. Нақты айтқанда, қазақ тілі және әдебиеті пәндері бойынша 
білім беруде жаңа сөздердің табиғатына, олардың жасалу жолдарына ұдайы мән беріп отыру өзекті 

болып табылады. Аталған пәндер бойынша күнделікті білім беру практикасында және олардың 

лингводидактикалық базаларындағы әдіс-тәсілдерде жаңа сөздерді оқушы санасына орнықтыру, 
оларды күнделікті сөйлеу практикасында белсенді қолданудың қоғамдағы тілдік тұлға үшін маңызды 

екендігін мойындату, осылар арқылы ұлттық рухани құндылықтарды бағалай білетін жеке тұлғаны 

қалыптастыру маңызды. Осы себепті жаңа сөздерге қатысты әдеби тіл нормаларына, сөз мәдениетіне 

арналған тақырыптарда шағын мәтін көлемімен шектелу жеткіліксіз, мәтін негізінде оқушыны 
қызықтыратын және оның білімін арттыратын әдістер кешені мен тапсырмалар жүйесі қажет болады 

және тілдің басқа қабаттарына қатысты білім мазмұнын бекітуге арналған жаттығулар мен 

тапсырмалар кешенінде жаңа сөздердің қамтылуына көңіл бөлу керек.  
Мемлекеттік тілдің функционалдық аясын кеңейту білім беру жүйесінде тек қазақ тілі пәнін оқыту 

барысында ғана емес, басқа да гуманитарлық және жаратылыстану пәндерін оқытуда да жүзеге асы-

рылуы тиіс. Бұл тұрғыда тілдің ішкі ресурстары арқылы жасалған жаңа сөздер лексикалық қорды то-
лықтыратын негізгі көз болғандықтан, мемлекеттік тілді жоспарлауды жүзеге асырудың негізгі ба-

ғыттарының бірі болып саналады. Сондықтан да жалпы орта білім беру жүйесіндегі барлық пәндерді 

оқытқан кезде олардың дидактикалық базасында қолданылған жаңа сөздерді, ғылыми аталымдарды 

меңгерту мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырудың бір тетігі ретінде маңызды. Айталық жара-
тылыстану пәндерін оқыту барысында осы салаға қатысты жаңа аталымдарды интеграциялық сипатта 

түсіндіру айрықша қажет. Бұл мәселенің жоғарыда талданған «Қазақ тілі» оқулықтарында қарас-



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филологические науки», №4(62) 2017 г. 

230 

тырылмауы және қамтылмауы жаратылыстану бағытындағы пәндерде кездесетін жаңа атаулардың 

лексикалық қордағы үлес салмағын айқындау және дәйектеуде біршама кедергілер тудырады.  
Жаңа сөздің есте сақталуы, оқушының тілдік санасында тұрақталып, қолданысына енуі сәйкес өтіл-

ген тақырыптың есте қалуына және тақырыпты терең түсінуіне белгілі бір деңгейде ықпалын тигізеді.  

Жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша жаңа сөздерді интеграциялық сипатта оқытып, 

үйретуде мынадай нәтижелерге қол жеткізуге болады: 
- білім алушының қазақ әдеби тілі және қазақ сөз мәдениеті бойынша білім деңгейі жоғарылайды;  

- қазақ тілін коммуникативтік актіде қолдану құзыреттілігі жоғарылайды;  

- оқушының тілдік тұлғасы – лингвомәдени құзыреттілігі жетіледі;  
- білім берудің интеграциялық талаптары қанағаттандырылады;  

- оқушының тіл тазалығы мен тіл мәдениетін сақтау сауаттылығы артады.  

Осы аталғандардың нәтижесінде жаңа сөздерді қалыптандыру мен нормаландыруға мүмкіндіктер 
жасалады.  

Жалпы алғанда жаңа сөздерді жалпы орта білім беру жүйесіндегі барлық дерлік пәндермен 

интеграциялық тұрғыдан меңгертуге болады. Қазақ тілі жаңа сөздерді теориялық тұрғыдан 

меңгерудегі негізгі пән болса, басқа пәндер оларды практикалық жағынан меңгерудің негізгі құралы 
болуы тиіс. Бұл жалпы ғылым дамуындағы, соның ішіндегі білім берудегі интеграциялық үрдістің 

және үдерістің өзектілігін айқындай түседі. 
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ОСВЕЩЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В УЧЕБНИКАХ И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ «КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК» 
 

Резюме 
В среднеобразовательной системе с казахским языком обучения в некоторой мере предусмотрена методика 

усвоения лексических инноваций. Однако, следует отметить, что в течение долгого времени и под декларацией 

допостсоветского пространства сформированная система содержания образования, систематизация основной 

понятийной базы наименований на другом языке и ее закрепление в языковом сознании определенных 

социальных групп общества, послужили существенным препятствием для осознания огромного потенциала 

казахского языка как результата и источника национального мировоззрения.  

В связи с этим, а также в целях формирования у учащихся лингвокультурных языковых личностных качеств 

в среднеобразовательной системе, действенно возрождается применение различных методов и способов по 

усвоению учащимися казахизированных лексических инноваций, созданных с использованием внутреннего 

потенциала языка.  

В статье анализируются новые слова, включенные в учебники «Казахский язык» для среднеобразо-

вательной системы.  
Ключевые слова: языковая политика, Государственные общеобязательные стандарты образования 

соответствующих уровней образования, учебники «Казахского языка», новые слова, кодификация, 

дидактическая база 
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NEW WORDS REPORTING IN WORKBOOKS AND  

EDUCATIONAL PROGRAMS “KAZAKH LANGUAGE” 
 

Summary 

A technique of mastering the lexical innovation is, to some extent, provided in the secondary education system with 

the Kazakh language of study. However, it should be noted that for a long time and under the declaration of the former 

Soviet Union the content of education system formed, arrangement of the main conceptual basis of names in another 
language and its fixation in the linguistic consciousness of certain social classes had presented a significant obstacle to 

the awareness of the vast potential of the Kazakh language as a result and a source of national ideology. 

Thus, the use of different methods and techniques enabling students to master Kazakh lexical innovation created by 

using the internal potential of language has been effectively revived to form students’ linguocultural personality in 

secondary education system. 

The article analyzes new words included in the textbooks of the Kazakh language for the secondary education system. 

Keywords: anguage policy, state compulsory education standards for the corresponding levels of education, 

textbooks of the Kazakh language, new words, codification, didactic basis 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПАТИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

В ФОКУСЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 
 

Аннотация 
Cтатья посвящена необходимости развития и стимуляции эмпатических способностей у студентов языковых 

вузов. Статья содержит общее описание самого феномена «эмпатия», его составляющих и его роли в 

межкультурном общении. Студенты с развитыми эмпатическими свойствами способны выстраивать гармо-

ничные взаимоотношения с окружающими не только в рамках урока иностранного языка, но и в дальнейшем 

успешно общаться на высоком профессиональном уровне, включая иностранных коллег. 

Также в статье приводятся обоснования для внедрения методик, имеющих эмпатическую направленность, и 

ряд методических рекомендаций по реализации этого вопроса в современной педагогической деятельности.  

Наиболее эффективными в качестве основы профессионально-ориентированного обучения с учётом принципа 

эмпатического отношения к участникам межкультурного коммуникативного общения являются аутентичные 

аудио-видеоматериалы. Аутентичные аудио и видео материалы в учебном процессе являются теми средствами, 

благодаря которым студенты получают информацию о лингвистических, социокультурных, интерсоциальных 

характеристиках акта иноязычного общения, приобретают опыт адекватной интерпретации достаточно 
большого количества стереотипных ситуаций. Уникальная ценность таких материалов состоит в том, что 

межъязыковая, межличностная и межкультурная реальность является здесь не статичной, а динамичной, так как 

разворачивается непосредственно перед глазами студентов. 

Ключевые слова: ключевые стратегии, инновационное развитие, когнитивно-лингвокультурологическая 

методология, методологическая категория, эмпатическое отношение, межкультурное коммуникативное обще-

ние, коммуникативно-профессиональная иноязычная компетенция 

 

Глобализация образования и формирование единого образовательного сообщества является одной 
из ключевых стратегий третьего тысячелетия, где высшее образование является реально движущей 

силой. Подтверждением этому являются системные и масштабные меры поключевых стратегий 

системы образования РК, направленные на реализацию Концепции инновационного развития РК до 
2020 года. Когнитивно-лингвокультурологическая методология как универсальная концептуальная 

основа современной теории иноязычного и полиязычного образования «обеспечивает новационный 

подход к моделированию языкового образовательного процесса, к созданию отечественных между-

народно-адаптивных уровневых моделей языкового образования в условиях трехязычия»[1, 47]. 
Методологической категорией, обеспечивающей интеграграцию в дидактическое целое «язык – 

культура – личность» является «лингвокультура». В условиях отсутствия лингвокультурной и 

социокультурной среды конечным результатом является формирование личности «субьекта 
межкультурной коммуникации», способного осуществлять межкультурную коммуникацию в 

различных профессиональных и жизненных условиях, проявлять соответствующую коммуникативно-
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поведенческую культуру и национально-специфическую ментальность, характерную для носителей 

изучаемого языка и культуры [2, 119]. 
Среди принципов формирования межкультурной коммуникативной компетенции, как важнейшей 

составляющей профессиональной готовности будущего учителя иностранного языка, необходимо 

выделить принцип эмпатического отношения к участникам межкультурного коммуникативного 

общения [3, 238.]. Специфика межкультурной коммуникации заключается в желании понять о чем 
думает партнер. Поэтому при межкультурной коммуникации, чтобы понять коммуникативное 

поведение представителя другой культуры, необходимо рассматривать его в рамках их культуры, а не 

своей. Следует проявлять только эмпатическое отношение к партнеру по коммуникации. Это 
отношение означает интеллектуальное и эмоциональное проникновение во внутренний мир партнера, 

его чувства, мысли. 

Несмотря на то, что сущность явления «эмпатия» пока все еще остается неисчерпанной 
проблемой, которую пытаются разрешить современные психологические, философские и 

лингвистические науки, за последние десятилетия уже написано довольно много научных трудов на 

эту тему, а интерес к этому феномену продолжает возрастать. 

Впервые термин «эмпатия» был введен Э.Титченером, который интегрировал идеи о симпатии с 
теориями вчувствования Э.Клиффорда и Т.Липпса. «Эмпатия (от греч. empatheia – ‘сопереживание’) 

– постижение, способность проникновения, вчувстование в переживания и эмоциональное состояние 

другого человека» [4, 5]. 
Говоря об эмпатии, необходимо отметить, что общепринято выделяются следующие виды 

эмпатии: «Эмоциональная эмпатия, основанная на механизмах проекции и подражания моторным и 

аффективным реакциям другого человека. Когнитивная эмпатия базируется на интеллектуальных 
процессах – сравнение, аналогия и т.п. Предикативная эмпатия проявляется как способность человека 

предсказывать аффективные реакции другого человека в конкретных ситуациях»[5, 162]. 

В качестве особых форм эмпатии выделяют сопереживание и сочувствие: «Сопереживание – это 

переживание субъектом тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек, 
через отождествление с ним. Сочувствие – это переживание собственных эмоциональных состояний 

по поводу чувств другого человека» [6, 56]. 

Эмпатия характеризуется такими процессами, как способность понимания другого человека, 
идентификация, принятие ролей, децентрация, рефлексия, эмоциональный отклик, проявление 

чувственной мудрости и, разумеется, толерантность как одна из главнейших составляющих эмпатии. 

Студенты с развитыми эмпатическими свойствами способны выстраивать гармоничные взаимоот-

ношения с окружающими не только в рамках урока иностранного языка, но и в дальнейшем успешно 
общаться на высоком профессиональном уровне, включая иностранных коллег. 

Именно поэтому мы видим целесообразным внедрение различных методик и технологий, 

нацеленных на развитие и стимуляцию эмпатических свойств у студентов языковых вузов. 
Для развития и стимуляции механизмов эмпатии у студентов мы рекомендуем применять в работе 

со студентами методические игры и упражнения, способствующие развитию познавательно-

когнитивной сферы, расширению и осознанию эмоционально-чувственного опыта человека. 
Наиболее эффективными в качестве основы профессионально-ориентированного обучения с учётом 

принципа эмпатического отношения к участникам межкультурного коммуникативного общения 

являются аутентичные аудио-видеоматериалы. Язык сам по себе еще не делает текст аутентичным, 

поэтому необходимо акцентировать внимание именно на его содержательной стороне с тем, чтобы 
обучающиеся могли усваивать язык в контексте значимой, осмысленной коммуникации. Работа над 

аутентичными текстами, содержащими информацию социокультурного характера, позволяет 

создавать в учебной аудитории ситуации, максимально приближенные к реальным, увидеть страну 
изучаемого языка глазами представителя другой национальности и в то же время не формирует у 

обучающихся ложные стереотипы о культуре этой страны. Использование аутентичных текстов 

является одним из основных условий для того, чтобы студенты могли свободно ориентироваться в 
иноязычной среде, применять свои знания, умения и навыки в конкретной жизненной ситуации, 

понимать, ценить и уважать как чужую культуру, так и свою собственную [7, 13]. Одним из 

фундаментальных критериев выбора обучающих документов является их информативное качество. 

Информативное качество документа может быть гарантировано присутствием элементов, 
позволяющих раскрыть различные стороны одной и той же действительности: интерес представляют 

противоречивые представления, которые могут помочь разобраться, что различает разные системы 
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ценностей, каковы правила игры в тех или иных социальных группах, почему то, что не имеет 

значения для тех, кто не принадлежит к данной группе имеет силу для ее участников [7, 14]. По этому 
критерию тексты, предлагаемые обучающимся, должны: 1) представлять конфликтные, противо-

речивые, неожиданные ситуации, которые требуют многократного чтения для их понимания; 2) 

содержать различные точки зрения, которые представляют перекрестные взгляды на одни и те же 

факты общественной жизни со стороны автора, читателя и персонажей; 3) содержать лингвисти-
ческие маркеры, придающие большее или меньшее значение поведению той или иной социальной 

или этнической группы; 4) фокусировать внимание на использовании предметов культуры, а не толь-

ко на самих предметах. Большая роль отводится использованию аудиовизуальных документов, кото-
рые существенно обогащают социокультурные представления студентов о стране изучаемого языка.  

Аутентичные аудио- и видео-материалы в учебном процессе являются теми средствами, благодаря 

которым студенты получают информацию о лингвистических, социокультурных, интерсоциальных 
характеристиках акта иноязычного общения, приобретают опыт адекватной интерпретации доста-

точно большого количества стереотипных ситуаций. Уникальная ценность таких материалов состоит 

в том, что «межъязыковая, межличностная и межкультурная реальность является здесь не статичной, 

а динамичной, так как разворачивается непосредственно перед глазами студентов» [6, 37]. Они 
содержат такие культурные элементы, недостаток в которых обучающийся, находясь вне соответс-

твующей страны, безусловно, испытывает: это не только визуальное представление об окружающей 

инофонной действительности, но также, например, условия проксемики (расстояние между 
собеседниками), движение телом, выражение глаз, значение некоторых ритуальных жестов, что 

представляет трудности для восприятия при отсутствии реальной картинки. Возможно выделение 

следующих аудиовизуальных докуменов, использование которых представляется продуктивным для 
формирования интеркультурного сознания студентов, изучающих иностранный язык. Они способс-

твуют развитию эмпатии и критического мышления. 

Содержание понятия «межкультурно-коммуникативная компетенция» подводит к понятию 

«профессионально-иноязычная компетенция» и «международно-профессиональная иноязычно-
коммуникативная компетенция», что придает обязательность наличию и сформированности этого 

блока коммуникативно-профессиональной иноязычной компетенции [8, 97], необходимого для 

профессиональной готовности будущего учителя иностранного языка. 
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ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНУЛЫҚ ӘДІСНАМА НЕГІЗІНДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

МАМАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЭМПАТИЯЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Түйіндеме 
Мақала тілді оқытатын жоғары оқу орындары студенттерінің эмпатикалық қабілеттерін дамыту және 

ынталандыру қажеттілігін айқындауға арналған. «Эмпатия» феноменінің жалпы сипаттамасы, оның 

компоненттері және мәдениетаралық қатысымдағы рөлі қарастырылады. Эмпатикалық қасиеттері дамыған 

студенттер шетел тілі сабақтары аясында басқалармен үйлесімді қарым-қатынаста болып қана қоймай, 

болашақта шетелдік әріптестермен де жоғары кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасай алады. 

Сондай-ақ, эмпатикалық бағдарлы әдістерді енгізуге негіздеме беріледі және осы мәселені қазіргі 
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педагогикада жүзеге асыру бойынша бірқатар әдістемелік нұсқаулық ұсынылады. Мәдениетаралық қарым-

қатынасқа қатысушылардың эмпатикалық қарым-қатынас ұстанымын ескересек, аутенттік аудио және видео 

материалдар кәсіби-бағытталған білім берудің негізі ретінде ең тиімдісі болып саналады. Оқу үрдісінде 

аутенттік аудио және видео материалдар арқылы студенттер шеттілдік қатысымында лингвистикалық, 

әлеуметтік-мәдени, интер-әлеуметтік сипаттамалары жайлы ақпарат алу, көптеген стереотиптік жағдайларда 

мәселені түсіністікпен қабылдау жайлы тәжірибе жинаудың тәсілі болып табылады. Осындай материалдардың 

бірегей мәні тіларалық, тұлға-аралық және мәдениетаралық шындықтың статикалық емес, динамикалық 

екендігін көрсетеді, себебі ол студенттердің қатысуымен орын алады. 

Түйін сөздер: негізгі стратегиялар, инновациялық даму, танымлық-лингвомәдениеттанулық әдіснама, 
әдіснамалық категория, эмпатикалық қарым-қатынас, мәдениетаралық коммуникативтік қатысым, 

коммуникативтік-кәсіби шеттілдік құзыреттілік 
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FORMATION OF THE EMPATHY OF THE PEDAGOGICAL DEPARTMENT STUDENTS  

IN THE IN FOCUS OF LIGUOCULTURAL METHODOLOGY 
 

Summary 

This article is concerned with the necessity of development of empathic competence in students of linguistic facul-

ties. It contains general description of the phenomenon ‘empathy’, its components and its role in cross-cultural commu-

nication. Students with developed empathic competence are able not only to provide constructive intercultural dialogue 

during classroom communication, at the high professional level but also in real life conditions with foreign collegues.  
The article also provides reasoning for implementing the methodologies aimed at developing empathical potential in 

students and a range of methodological recommendations on implementing this issue in modern pedagogics. The most 

effective as the base of professionally-oriented education that take into consideration the principle of empathic attitude 

to the participants of the intercultural communicative communication could be authentic audio-video materials. Thanks 

to these materials students could get an important information about linguistic, socio-cultural, inter-social characteristics 

of of cross-cultural communication, take the experience of real interpretation of the large number of stereotyping 

situations. Intercultural reality of such materials is dynamic because it takes place just before students eyes. 

Keywords: key strategies, innovative development, cognitive-linguocultural methodology, methodological 

category, empathic attitude, intercultural communication, communicative and professional competence 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ БАРЫСЫНДАҒЫ КЕШЕНДІ ҚАДАМДАР 
 

Аңдатпа 
Тіл арқылы студенттер білім негіздерінен хабардар бола алады, қарым-қатынасқа түседі, коммуникативтік 

құзіреттілігі артады. Кез-келген оқыту технологиясы іс-әрекеттің, оқыту үдерісінің белсенділігін арттырып, 

жеке тұлғаның жетілуіне, дамуына бағытталады. Жоғары оқу орындарында білім алушылардың тілдік 

құзыреттілігін дамыту тәсілдері жетілдіріліп келеді. Егер мәтін арқылы тілдік тұлғалардың байланысы 

оқытылып, тілдік қатынастардың барлық түрі үйретілсе, өздік жұмыстар арқылы білім алушы өзінің 

шығармашылдық келбетін дамытады. Сөйлесім, оқылым, жазылым, тыңдалым әрекеттері арқылы жұмыс 

түрлерін түрлендіріп отыру оқытушының біліктілігін талап етеді.  
Қазақ тілін қатысымдық әдіс бойынша оқытуда дұрыс ұйымдастырылған кешенді жұмыс түрлері студент-

тердің ауызекі сөйлеу тілін дамытуға, ой-өрісі мен дүниетанымын жетілдіруге, алған теориялық білімдерін іс 

жүзінде пайдалана білуге қызығушылығын арттырады. Сөйлесім әрекеттері де, жазылым әрекеттері де тыңда-

лым әрекеттерінің негізінде қалыптасады. Ал тыңдалым әрекеті оқылым әрекетімен тікелей байланысты. Тіл 
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үйренуші күнделікті өмірде түрлі ақпаратты тыңдау арқылы алады. Ақпаратты оқылым арқылы қабылдайды. 

Алған ақпараттарын басқаға жеткізу арқылы сөйлеу әрекетін және жазылым әрекетін қалыптастырады.  

Түйін сөздер: қатысымдық әдіс, кешенді қадам, дағды, вербалдық қарым-қатынас, оқу-танымдық әрекет, 

қатысымдық ойындар, интегративті бөлік, тілдік құрылымдар 

 

Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне байланысты оның қоғамдық-әлеуметтік қызметі мен қолда-
нылу аясы өрістей бермек. Қазақстан Республикасының қай ғылым саласында болсын мемлекеттік 

тілге деген сұранысы күн сайын күшейіп келеді. Тілді білу тек қарым-қатынас құралын меңгеру ғана 

емес, ол ең алдымен, өзі өмір сүріп отырған мемлекетке деген, оның өзіндік заңнамалары мен талап-
тарына деген құрмет болып та саналады. Оны барынша еркін меңгеруге өзге тілді болашақ маман-

дардың да мүдделілілігінің арта түсуі заңды. Мұндай мәселенің туындауы үздіксіз білім берудің 

барлық сатысындағы мемлекеттік тілді оқытудың сапасын арттырудың жолдарын қарастыруды қажет 
етуде. Сондықтан да соңғы жылдары бұл бағыттағы ізденістер ауқымы да кеңейе түсуде.  

Жоғары оқу орындарында қазақ тілін жалпы білім беру пәні ретінде қатысымдық әдіс бойынша 

оқытуда кешенді қадамдардың: сөйлесім, оқылым, жазылым, тыңдалымдардың алар орны ерекше. 

Себебі, қатысымдық әдіс – сөйлеуге оқытудың құралы, ал сөйлеу – қарым-қатынас құралы. 
Сөйлеу барысында адамның мінезі мен тілдік қоры байқалады. Сондықтан тіл үйренушінің ең 

бірінші, сол сөйлейтін тілінде біршама сөздік қоры болуы керек. Сонымен қатар, тіл үйренушінің 

сөйлеу мәдениетіне де ерекше мән берген дұрыс. 
Әдеби тілдің ауызша түрлеріне тән нормаларын игеру, тілдік амал-тәсілдерді айтылатын ойдың 

мақсатына сай орнымен қолдана білу, сөйлеуде мәдениеттілік, әдептілік танытуды сөйлеу мәдениеті 

дейді. Сөз мәдениетіең алдымен мінез-құлық мәдениетіне әсер етеді. Осы орайда ғалым 

Ф.Оразбаеваның «Сөз мәдениеті орыс. Культура речи – әдеби тілдің ауызша түрлеріне тән 
нормаларын игеру, тілдік амал-тәсілдерді айтылытын ойдың мақсатына сай орнымен қолдана білі, 

сөйлеуде мәдениеттілік, әдептілік таныту» деген пікірін еске алу орынды болар еді [1, 377]. 

Қазақ тілін орыс бөлімдерінде окытудың басты мақсаты  білімді, білікті, айтар ойы мен дәлелін 

дұрыс әрі шебер жеткізе білетін, мемлекеттік тілді меңгерген, мәдениетті жастарды даярлау. «Орыс 
тіліндегі мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесі» атты оқулықтарында Н.Оралбаева мен 

К.Жақсылықова «Қазақ тілін ұлт мектептерінде оқытудың негізгі мақсаты – тілді үйрету, яғни 

оқушыларға қазақша дұрыс сөйлеу, сауатты жазу дағдысын қалыптастыру, грамматикалық формалар 

мен сөйлем құрылысын меңгерту» деп атап көрсеткен [2, 53]. 
Сөйлеу үшін студент тілдік көрсеткіштер мен сөйлесімде жұмсалатын қатысымдық тұлғалардың 

тіркесу заңдылықтарын білуі, тілдік құралдарды қолданудың амал-тәсілдерін меңгеруі қажет.  

Білім алушыларға қазақ тілінің байлығын, оның өзіндік көркемдігі мен ерекшеліктерін, сөз 
өрнегін, көпшілік арасында, қоғамдық ортада айтайын деген ойын, айқын жеткізе білу тәсілдерін 

үйрету қазіргі заман талабы болып отыр. Студенттер қарым-қатынасты ауызша немесе жазбаша түрде 

жүзеге асырады. Ауызша қарым-қатынаста сөйлеуші сөйлеу әрекеттерінің түрі ретінде сөйлесім мен 

тыңдалымды меңгеруі керек. Ал жазбаша қарым-қатынаста жазылым мен оқылымды меңгеріп, 
жүзеге асыруы тиіс. Сөйлесім әрекеттері барысында тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым 

әрекеттері қоса қалыптасады. Жалпы тіл үйренуде оқу-танымдық әрекеттер қалыптасады да, оның 

барысында тіл үйренуші тілді үйренеді, сол тіл арқылы басқалармен қарым-қатынас жасайды. Тілдік 
әрекеттердің нәтижесі ретінде диалогтар, әңгіме, мәтіндер, ауызша, жазбаша сөйлесім тапсырмалары 

жүзеге асады. Сөйлесім әрекеттеріне дағды мен шеберліктер арқылы қол жеткізуге болады. Сол 

себепті де студенттердің қазақ тілін меңгеруін сөйлесім, оқылым, тыңдалым, жазылым әрекеттерінсіз 
қалыптастыру мүмкін емес.  

Сөйлесім – адамдардың ұжымдық тобына тән басты құбылыс. Себебі сөйлесім болу үшін бірнеше 

адамның пікір алысуы қажет. Ол тек бір адамға қатысты болмай, екі адамға не адамдар тобына 

байланысты болады да, әлеуеттік сипат алады. Ал осының сыртында сөйлесім – ойдың сыртқа 
шыққан көрінісі [3, 90]. Сөйлесімнің мақсаты – ауызша түрде өз ойын жеткізу. Сөйлесім барысында 

тіл үйренуші дыбыстарды таза, қатесіз айтуға жаттығады, жаңа сөздердің мағынасын түсініп, өз 

сөзінде қолдана білуге және грамматикалық ережелерді орынды қолдана білуге дағдыланады.  
Сөйлесімнің түрлері суреттеу, әңгімелеу, пікір айту, дәлелдеу, анықтау, түсіндіру, шешім іздеу 

және шешім қабылдау, пікір таластыру сияқты бірнеше түрге бөлінеді. Студенттер осыларды меңгеру 

арқылы сөйлеу шеберлігінің деңгейін көрсетеді. Сонымен қоса, студенттердің сөйлеу деңгейінің 
көтерілуіне қатысымдық ойындардың, жобалар жасау мен презентациялардың әсер етер орны да 

ерекше. Өйткені студент өзіне берілген тапсырмаларды орындау үшін көп ізденеді және өзі 
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дайындаған жұмыстарды қорғап шығу үшін бар ынтасын салады. Қазақ тілі сабақтарындағы сөйлесім 

әрекеттерін іске асыру барысында сөздер мен сөз тіркестерімен танысу, ойтүрткі сұрақтарға жауап 
беру арқылы студенттер өз ойын айтуға, түсіндіруге тырысады да, сөйлеуге жаттығады.  

Сөйлесім әрекеті монолог және диалог деп те бөлінеді. 

Біз сабақ барысында сөйлесімнің көбіне диалог түрін көп қолданамыз. Өйткені тіл үйренушілердің 

бір-бірімен пікір алысуы, сұрақ-жауап арқылы тілдесуіқызықты болады. 
Диалог – екі немесе бірнеше адамның өзара тіл қатысуы, пікір алысуы [1, 114]. Диалогтің 

ерекшелігі: көбінде ауызекі тілге негізделеді, айтылатын ой-пікір қысқа болады. Сонымен қатар 

сөйлесімнің монолог түрін де пайдаланып, тіл үйренушінің тілін дамытуға болатыны белгілі жайт.  
Монолог (грек. monos – бір, жалғыз, латын. logus – сөз) – монологтік сөйлеу. Монологтік сөйлеу – 

сөйлеу формасының бір түрі, тыңдаушының пассив қабылдауына байланысты белсенді сөйлеу 

әрекеті [1, 272]. Монолог тек қана ауызша сөйлеу ыңғайында бола бермей, жазбаша түрде де 
кездеседі. Екі жағдайда да (ауызша және жазбаша) негізгі ерекшелігі – бір адамның сөйлеуі немесе 

бір адамның ойы.  

Сөйлесім кезінде сөйлеп тұрған адам мен тыңдап тұрған адам арасында тікелей қарым-қатынас 

орнайды. Мұндай жағдайда сөйлеуші тыңдаушының өз ойын, сөзін қалай қабылдағанын бірден көріп 
отырады. Бұл сөйлеушінің өз ойын түрлендіруіне жағдай жасайды [3, 116]. 

Жоғарыда аталғандай сөйлесімде де, тыңдалымда да бірдей қолданылатын тілдік тұлғалар 

жазылымда бар. Дегенмен сөйлесім, тыңдалым әрекеттері мен жазылым әрекеттерінің арасында 
ешқандай айырма жоқ деуге болмайды. Сөйлесім барысында тіл үйренуші өз ойын бірден білдіреді, 

ал қате айтқан болса түзете алады. Сонымен қатар сөйлесім барысында адамның көңіл-күйіне 

байланысты дауыс ырғағы, бет құбылысы өзгеріп экспрессивтік реңк қосылады. Ал жазылым 
әрекеттерінде бұндай өзгешелік жоқ. Дегенмен жазылым әрекеттерінің өзіндік ерекшеліктері де жоқ 

емес. Жазылым барысында тіл үйренуші әбден ой елегінен өткізген, тексерулерден өткен мате-

риалдары арқылы өз ойын өзгелердің тыңдауына ұсына алады. Жазылым барысында тіл үйренуші 

күрделі тілдік құрылымдарды пайдаланып, өз ойын дамытады және сауатты жаза білуге дағ-
дыланады. Тіл үйренуші жазылым тапсырмаларын жақсы меңгеруі үшін көп оқуы тиіс. Жазылым 

тапсырмаларын орындауға тіл үйренушінің сөздік қорының бай болуы әсер етеді. Ал сөздік қорды 

байыту үшін ол көп оқуы, тыңдауы тиіс. 
Жазылым әрекеттерін орындау үшін тіл үйренушінің сөздік қоры бай болу керек. Сонымен қатар 

тіл үйренушінің сауаттылығын байқау құралы. Сол үшін де тіл үйренушінің жазба жұмыстарына 

дағдылануына көңіл бөлген дұрыс. Ол үшін тіл үйренушінің грамматикалық сауаттылғына назар 

аудару қажет. Қазақ тілін меңгеру үшін грамматиканың маңызы зор екендігін естен шығармау керек. 
Бізде көп кездесетін жайттардың бірі – тіл үйренушілердің қазақ тілі грамматикасын жақсы білге-

німен, дұрыс қолдана алмайтындығы. Қазіргі кезде біздің алдымызға келетін студенттердің грамма-

тиканы жетік білуі – ҰБТ-ға дайындалудың нәтижесі. Бірақ олар грамматиканы жаттап алғанымен, 
дұрыс қолдана білуге дағдыланбаған. Бұл да өз кезегінде біршама қиындық келтіреді. Бұл мәселені 

басты назарда ұстай отырып, тілдік тұлғаларды дұрыс пайдаланып, сөздердің мағынасын түсініп сөз 

тіркестерін құрауға, сөз тіркестерінен сөйлем құрауға жаттықтыру қажет. 
Жазылым әрекеттеріне дағдылану арқылы тіл үйренуші шағын әңгіме, мәтін, ертегі, әңгімені өз 

бетімен аяқтай алады. Тіл үйренушіні өз бетінше жұмыс істей білуге үйретеді. Сонымен бірге 

олардың есте сақтау, көру, ойлау қабілеттерін дамыта отырып, қазақ тілінің грамматикалық 

құрылымын оңай меңгеруіне мүмкіндік береді.  
Жалпы алғанда, «Жазылым» термині «жазу» деген мағынаны емес, «жаза білу», «ойыңды басқа 

біреуге түсінікті болу үшін, қағаз бетінде сауатты жеткізе білу» дегенді білдіреді [4]. 

Сөйлесім әрекеттері де, жазылым әрекеттері де тыңдалым әрекеттерінің негізінде қалыптасады. 
Тіл үйренуші күнделікті өмірде түрлі ақпаратты тыңдау арқылы алады. Алған ақпараттарын тыңдай 

отырып, ондағы мәліметтерді түсінеді және сол мәліметтерді басқаға жеткізу арқылы сөйлеу әрекетін 

қалыптастырады. Міне, осылайша бір-біріне жалғаса береді.  
Тыңдалым – есту арқылы түсіну. Айтылған не техникалық аппараттарға жазылған аудиомәтіндегі 

сөздерді, сөйлемдерді тыңдай білудің нәтижесінде қабылдау және түсіну деген ұғымды білдіреді [3, 

115]. Тыңдалымның негізгі мақсаты – хабарламаның негізі құрылымын түсіндіру. Тыңдалым 

әрекеттерін іске асыру барысында студент қазақ тілінің орфоэфиялық ерекшеліктеріне назар 
аударып, тыңдаған мәліметтерін есте сақтауға үйренеді. 

Тіл үйренушіні тыңдауға үйрету үшін тыңдалым мәтіні, оқытушының сөзі немесе басқа біреудің 
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сөзі анық, дауыс ырғағы құлаққа жағымды естілетіндей болғаны дұрыс. Сол себепті де тыңдалым 

мәтінін магнитафон таспасына жазып алып тыңдатқан дұрыс. Тыңдап біткен соң олардың қалай 
түсінгендіктерін анықтау үшін мынадай бірнеше тапсырмаларды орындату қажет: 

- тыңдаған мәтіннің мазмұнына назар аударту; 

- мәтін бойынша бірнеше сұрақтар қою; 

- мәтінді бірнеше бөлікке бөлгізіп, тақырып қою; 
- жоспар жасату.  

Осы тапсырмаларды орындау барысында студенттердің есте сақтау қабілеттері мен басқаның 

сөзін тыңдай білу сияқты дағдылары қалыптасады. Тыңдалым әрекеттері қашан да оқылым, сөйлесім, 
жазылым әрекеттерімен қоса жүргізіледі. Тыңдалым тапсырмалары көбінде тестік тапсырмалар мен 

сұрақтарға жауап беру, жоспар бойынша шығарма жазу түрінде де беріледі.  

Оқылым – мәтіннен қажетті ойды алу, ой елегінен өткізу әрекеті. Ол графикалық белгілерді 
қабылдаудан, түсінуден тұрады. Тіл үйренушінің тілін дамытудың басты құралдарының бірі – мәтінді 

оқу. Мәтінді оқи отырып, тіл үйренуші дүниетанымын кеңейтеді, сөздікпен жұмыс істей білу 

дағдысын қалыптастырады. Оқылым мәтіндерін іріктеу барысында оның мазмұнына, тәрбиелік 

мәніне назар аудару қажеттілігі аз айтылып жүрген жоқ. Бұл мәселені қазір көп әріптестеріміз жақсы 
ескеріп жүр деп ойлаймын. 

Оқылым әрекеті тыңдалым, жазылым әрекеттерімен тығыз байланысты. Сондықтан да бұл 

әрекеттерді сабақ барысында бір-бірімен ұштастыра білу де үлкен шеберлікті қажет етеді.  
Оқылым әрекеттері арқылы тіл үйренушінің сөздерді дұрыс айта білу, ой екпінін, сөз екпінін 

дұрыс қоя білу дағдылары қалыптасады. Ең бастысы оқылым әрекеті арқылы тіл үйренушінің сөздік 

қоры дамып, сөздікпен жұмыс істей білу дағдысы қалыптасады. 
«Шет тілдерді игерудің жалпыеуропалық құзыреттері: зерттеу, оқыту, бағалау» стандартында бұл 

«қатысымдық тұлғалар» – тілдік дағдылар деп аталған. Тілдік төрт дағды (айтылым, тыңдалым, 

жазылым, оқылым) оқушының сөйлеу әрекетін қалыптастырады. Қазақ тілінің жаңа оқыту әдістері 

арқылы біз білім деңгейі, ой-өрісі дамыған, тіл арқылы өз ойын еркін жеткізе алатын, туындаған 
мәселелерді шеше білетін, шынайы өмірге бейім жаңашыл ұрпақ тәрбиелейміз. Оқушылар оқылым, 

жазылым, тыңдалым, айтылым дағдыларын қалыптастыра отырып, еркін қарым-қатынас жасауға, 

сын тұрғысынан көзқарасын білдіруге, өз ойын жеткізіп, шешім қабылдауға дағдыланады. Қазақ 
тілінде берілген кез келген ақпараттарды тиімді қолдана отырып, өзіне қажетті мәліметті ала алады. 

Әрбір оқыту әдісі белгілі бір мақсатқа жетудің құралы болып табылады. Тілді кіріктірілген бағдар-

лама арқылы оқытудың негізгі мақсаты – сөйлеу әрекетінің түрлерін (айтылым, жазылым, тыңдалым, 

оқылым) меңгерте білу [5]. 
Жалпы айтқанда, тіл үйренушінің қазақ тілін жақсы игеруі үшін осы біз тоқталған оқылым, 

жазылым, тыңдалым, сөйлесім әрекеттерін кешенді түрде жүргізу қажет. Өйткені қазақ тілін оқыту 

барысындағы бұл әрекеттер бірін-бірі толықтырып, біріндегі кемшін түсіп жатқан мәселелерді 
қамтып, студенттің сабақ барысында алған білімін бекітіп, сабаққа деген қызығушылығын 

арттырады. Студенттерді қазақша сөйлеуге үйретіп қана қоймай, кәсіби бағытта жұмыс жасауларына 

және болашақ мамандардың жеке тұлға ретінде жетілуіне, ішкі-жан дүниелерінің дамуына ықпал 
жасау болып табылады. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Резюме  

Посредством языка студенты узнают об основах знания, могут общаться, совершенствовать коммуника-

тивные навыки. Каждая учебная технология направлена на развитие активности действий и учебного процесса, 

на становление и развитие личности. В высших учебных заведениях совершенствуются способы развития 
языковой компетенции студентов. Если с помощью текста будут изучаться связь языковых личностей и все 

виды языковых отношений, то учащиеся будут развивать свои творческие способности посредством самос-

тоятельной работы. Периодическое осуществление разнообразия работ через прослушивание, чтение, письма и 

аудирование требует квалификации преподавателя. 

В коммуникативном методе изучения казахского языка виды правильно организованных комплексных работ 

повышают интерес студентов к развитию устной речи, совершенствованию мышления и кругозора, а также 

использованию полученной теории на практике. И речевые навыки, и навыки письма формируются на основе 

прослушивания. А прослушивание напрямую связано с чтением. В повседневной жизни человек, изучающий 

язык, получает различную информацию с помощью прослушивания, посредством чтения принимает инфор-

мацию. При передаче полученной информации формирует навыки речи и письма. 

Ключевые слова: коммуникативный метод, комплексный подход, навык, вербальные взаимоотношения, 
учебно-позновательная деятельность, коммуникативные игры, интегративная часть, языковые конструкции 
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COMPLEX METHODS FOR LEAMING OF KAZAKH LANGUAGE 
 

Summary 

Using language students can learn about the foundations of knowledge, to communicate, to improve communicative 

skills. Each learning technology aimed at the development of the activity and the educational process, the formation and 

development of personality. It improves the ways of developing linguistic competence of students in higher education. 

Students will develop their creativity if they are taught the relationship of linguistic entities and all types of 

linguistic relationships by text. 

Periodic implementation of diversity works through (by) listening, reading, writing and listening skills requires the 

qualification of teacher. 

In the communicative method of learning the Kazakh language types of properly organized complex works increase 

the interest of students to develop oral language, improve thinking and their outlook as well as using the acquired theory 

in practice. 
Verbal skills and skills of writing are based on listening. Listening directly connected with reading. In everyday life 

man who learns language receives various information by listening. 

Receives information through reading when transmitting the received information forms the skills of speed and writing. 

Keywords: a сommunicative method, an integrated approach, a skill, verbal relationships, an educational and 

sequential activity, communicative games, an integrative part, language constructs 
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ОТАНСҮЙГІШТІК ТӘРБИЕНІҢ ЖАС ҰРПАҚҚА БЕРЕР ТӘЛІМІ 
 

Аңдатпа 

Мақалада автор Отан ұғымының мәні, отансүйгіштік тәрбиенің тұлға үшін маңызын қарастырады. Жерге, 

Отанға деген сүйіспеншілікті арттыру жолдары әлеуметтік проблема ретінде қарастырылады. Тұлғаны 

тәрбиелеуде отансүйгіштік қасиеттің рухани-адамгершілік сапаны дамытудағы орны сөз етіледі. Мектептердегі 

әдебиет пәнін оқыту, оқушылардың кітап оқу мәдениеттерінің өсуі ерекшеліктерін анықтау. Қазақ 

мектептерінде әдеби шығармаларды оқу және талдау, оқыған материалды қабылдау қабілеттерін анықтау 

мақсатымен бақылау, шығарманың кейіпкер бейнелері жүйесін зерттеу, проблемалық талдау.  

Сондай-ақ, оқу нәтижелерін, біліктіліктері мен қосымша машықтарын бағалаудың атқаратын рөлі атап 

көрсетіледі. Көркем әдебиетті шынайылықты танудың өзіндік ерекшелігі бар иллюстрация ретінде қабылдау 
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амалдары қарастырылады.  

Мақалада оқыту қорытындыларының ғылымилық, тарихилық, халықтық ұстанымдары, жүйелілік, өлшемді 

жоспарлық пен мазмұндық бірлігі, ұстаздың атқаратын рөлі, көркемдік, шынайылық деңгейі қарастырылады.  

Түйін сөздер: көркем әдебиет, оқыту әдістемесі, оқуға деген қызығушылық, оқу мәдениеті, талдау, ұстаным, 

оқыту үрдісі 
 

Жаңа қоғамның дамуындағы ең маңызды нәтиже – оның барысында қалыптасқан жаңа адам 
бостандық үшін күш жігерін аямайтын, оны ауыр күрестерде қорғай білген, барлық сын-сынақтардан 

өтіп, өзінің бұрынғы қасиеттеріне саяси мұраттылықты қосып, өмір сүрудің тәжірибелерінен қуат 

алып, өзінің жеке басының мәдениетін, білімін кәдеге жаратып, мәреден көріне білетін адам.  

Ұлттық дәстүрге берік, елін, жерін сүйетін азамат тәрбиелеу, жеке тұлғаның бойына қазақстандық 
отансүйгіштік қасиетін қалыптастыру өскелең өмір талабынан туындап отыр. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қашанда өзекті мәселелер талқыланған биік мінбелерден 

замананың түйткілді тұстарын тарқатуға қатысты өзінің өміршең ой-пікірлерін батыл ортаға салып 
келеді. Өз еліне деген сүйіспеншіліктің көрінісі, әлем жұртының көкейіндегі арман да, мақсат та 

біздің Елбасымыз арқылы айтылды.  

Президентіміз Н.Ә. Назарбаев «Отансыз адам – қай жерде жүрсе де бейшара адам. Өзіңнің еліне, 
Отаныңа, жеріңе, ата-бабаңның төккен қаны мен теріне адал болуың керек. Қайда жүрсе де, не істесе де 

қазағын-елін ойлап, осыны көркейтсем, кіндік қаным тамған елім аман болып, оның дәрежесі жоғары 

болса, қай мемлекетке барсам да мені сыйлайды деген түсінікте болу керек», – деп атап өткен болатын. 

Елбасы өз жолдауында: «Біздің балаларымыз бен немерелеріміз сырт елден гөрі Отанында өмір 
сүргенді артық көретіндей,өз жерінде өзін жақсы сезінетіндей болуға тиіс. Біздің еліміздің әрбір 

азаматы өзін өз жерінің қожасы ретінде сезінуге тиіс. Егер мемлекет әр азаматтың өмір сапасына, 

қауіпсіздігіне, тең мүмкіндіктеріне және болашағына кепілдік беретін болса, біз елімізді сүйеміз, 
онымен мақтанамыз. Өз бойымызда және балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық патриотизмді 

тәрбиелеуіміз керек. Бұл ең алдымен елге және оның игіліктеріне деген мақтаныш сезімін ұялатады» 

деген болатын. 

Бауыржан Момышұлының «Лениншіл жас», 3 қараша, 1967 жылғы жазған «Отан» атты 
мақаласында: «Отан деген түсінік адамның ұғымына ананың ақ сүтімен бірге сіңеді. Ата баласын 

әлдилейді. Ағалары мен апалары баланы аймалайды. Тіл үйретеді. Сүйінуді үйретеді, күйінуді 

үйретеді. Бұл – ұя. Ұяда не көрсең – ұшқанда соны аласың. Отан – ошақ басынан басталады. Менің 
Отаным әуелі – менің зергерлікті кәсіп еткен әкем, мені ана орнына арқасына салып көтеріп өсірген 

әпкелерім еді. Ауылдас ағайындар. Көкпар тартысқан шалдар. Айнала асқар таулар. Сылдырап аққан 

бұлақтар. Азынап соққан ақ боран. Көмкерілген кемпірқосақ. Бұл – менің туған ауылым. Бұл менің 
Отаным еді. Ес білгенде мен осыны түсіндім.Еңбектеуге жараған балаға ит жейдесі тар болады. 

Тірлікте де сондай той. Туған ауылдан басқа жерлер барын біле бастайсың. Туған аудан, облыс, 

республика... ұлы Отан», – деп түсіндіреді.  

“Отан” арабтың “ватан”, яғни “өлке” деген сөзiнен шыққан [1]. 
Асыл дініміз Исламда бес нәрсені: Отаныңды, дініңді, ұятыңды, жаныңды, дүниеңді қызғыштай 

қорғау – салиқалы һәм сауапты амал, ізгі іс, – деп атап көрсетеді. Тәлімі мол бір хадисінде 

пайғамбарымыз Мұхаммед (Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын): «Екі көз ақыретте тозаққа 
күймейді: біріншісі, күнәсына өкініш білдіріп, оңашада егіліп жылаған көз, екіншісі, Отанды қорғап, 

шекара күзеткен көз», – деген. Бірде сахаба пайғамбарымыз Мұхаммедтен (Алланың оған игілігі мен 

сәлемі болсын): «Уа, Расулалла, ең абзал амал не?» – деп сұрағанда, Алла Елшісі: «Шекараны, 
Отанды қорғау үшін бір күн, бір түн күзетте тұру…», – деп жауап берген [2]. 

Профессор Құлбек Ергөбектің «Туған жердің топырағы» тақырыбында namys.kz. порталында 

жарияланған мақаласында туған жердің қадіріне жету үшін эфиопия елінің дәстүрін баяндайды: 

Еуропалық екі оқымысты Эфиопияға арнайы сапармен келіпті. Олар Эфиопияның тау-тасын қалдыр-
май аралап танысыпты. Асқар тауын, жосылған жолын, өзен-көлдерін мұқият картаға түсіріпті. 

Қауесет жерде жатқан ба, хабар императорға жетіпті. Еуропалықтардың өз елін картаға түсіріп 

жүргенін білген император олардың қасынан екі елі қалмайтын қосшы қосыпты. Еуропалықтар араға 
жылдар салып ісін аяқтайды. Сол сәтте баяғы қосшы императорға келіп, мән-жайды баяндайды: 

– Оқымыстылар бар көрген-білгенін қағазға түсірумен болды, – дейді ол. – Ніл өзені бастауын, 

өзендердің таудан қалай құлап ағарын бақылады. Тауда алтын мен күмістің қаншалық екенін 

байқады. Жосылған жолдар түгілі соқыр соқпақтарға дейін картаға түсіріп алды. 
Император қонақтардың қандай іс тындырғанын түсінді. Елдеріне аттанғалы тұрған еуропа-
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лықтарды көргісі келгенін айтып, шақыратын шапқыншы жіберді. Оқымыстыларды жылы жүзбен 

қарсы алған император оларды аста-төк дастарханда күтіп, қонақ етіп, баға жеткісіз қымбат 
сыйлықтар тартады. Жағалауға дейін олардың аяғын жерге тигізбей император қызметшілері аса зор 

құрметпен жеткізіп салды. Қонақтардың да көңілі шат еді. 

Еуропалықтар корабльге отырар сәтте оларды императордың қызметшілері тоқтатты. Аз аялдап, 

аяқ киімдерін шешуді өтінді. Сөйтті де қонақтардың бәтеңкелерін қағып-сілкіп, мұнтаздай етіп 
тазалап, өздеріне қайтарды. Ғаламда жоқ тосын дәстүрге таңқалған қонақтар: 

– Бұларың қандай дәстүр? – деді. 

– Сіздер мұнда алыс та алып мемлекеттен келдіңіздер, – дейді сонда императордың қызметшісі, – 
Эфиопияның әлемдегі ең сұлу ел екенін көздеріңізбен көрдіңіздер. Туған жер – біздің асылымыз. 

Туған жер топырағына егін егіп, тіршілік етеміз. Малымызды туған жер нәріне жаямыз. Шаршап-

шалдықсақ туған жер төсіне аунап-қунап демаламыз. Бауырлар көз жұмса – туған жер қойнына 
тапсырамыз. Сіздер тау-тасты аралағанда, орман-тоғайды кезгенде көрген жолдар мен сан түрлі 

соқпақтарда ата-бабаларымыздың ізі жатыр сайрап. Біз де, біздің ұрпақтарымыз да сол жолдармен 

жүреді, сол соқпақтармен армандарға беттейді. 

Эфиопия жері – біздің Анамыз. Эфиопия жері – біздің Атамыз. Туған жер – біздің Бауырымыз. 
Эфиопия топырағы – соның бәрінен де жоғары, бәрінен де асыл, біздегі бар байлықтан да қымбат. 

Туған жер топырағына баға жетпейді. Сондықтан да туған жер – туған топырақтың титімдей 

қиыршығын да жат жұрттықтарға қимаймыз. Бәтеңкелеріңізді қағып-сілкіп жатқанымыз сол…[3]. 
Ұлы педагог В.А. Сухомлинский «Патриоттық сезім мен моральдық ерік-жігерлік қасиет – Отан 

идеяларын түсіну, оның бүгінгісі мен болашағын ойлау, оған деген сүйіспеншілік, мақтаныш, алғыс 

сезімі, жауына деген өшпенділік, Отаны үшін жанын беру сезімі арқылы жасөспірім шағында өзін-өзі 
таниды, өз беделін бекітеді осы арқылы тәрбиеленеді», – деп есептейді. 

Қорыта келгенде, Отансүйгіштік сезім жеке адамда өмір бойы қалыптасып, Отанды қорғаудан 

және қоғамда алатын өз орныңның маңыздылығын сезінуден басталады. Адамға жеке құндылық-

тардан басқа да жалпы азаматтық құндылықтар қажет. Соның бірі отансүйгіштік қасиет болып 
табылады. Бүгінгі күні біз Қазақстан Республикасының тәрбиелік білім беру жүйесінде бұл бағытсыз 

болашақ жоқ екеніне көзіміз жетіп отыр. Бұл біз үшін жастардың келешекте қандай азамат және 

қандай патриот болып шығатыны толғандыратын мәселе. Патриотизмді халықтың табиғатына жақын, 
өмір сүру салтымен ұштастырғанда ғана ол сіңімді, әрі әсері мол болады. Халқымыздың ғасырлардан 

бергі тарихы, қалыптасқан салт-санасы бар, патриотизм сонымен үйлескенде ғана қазақ елінің 

жастарының отансүйгіштік қасиеті артады. Осы орайда Елбасымыздың «Қазақстан жаңа жаһандық 

нақты ахуалдар: өсу, реформалар, даму» атты Елбасы жолдауынан үзінді келтірсек: 

Қымбатты қазақстандықтар! 
Дағдарыстардың бәрі өткінші, өтеді де кетеді. Ел тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы сияқты 

ұлы құндылықтар ғана мәңгі. Мен айтып өткеннің барлығы жеңуге болатын, біз жеңе алатын 
бөгеттер. Біз көлденең шыққан кедергілерге кідірмей, дамыған 30 елдің қатарына қосылу мақсатына 

қадам басамыз.  

Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым Мәңгілік Ел болу үшін бізде бәрі бар. Тәуелсіздіктің туын 
желбіретіп, тұғырын нығайтқан біздің тарих алдында жүзіміз жарқын! Біздің тірегіміз – тәуелсіздік, 

тілегіміз – тұрақтылық, білегіміз – бірлік! 

Мен халқыма сенемін. Көк байрағымыздағы алтын қырандай еліміз қанатын кеңге жайып, асқар 

биіктерден көрінсін! Барды бағалап, жоқты жасай білген жасампаз жұртымыздың көк байрағы 
әрдайым биікте желбіресін! Алға, Қазақстан [4]! 

К.Маркстің ойынша, әрбір дүниеге келген жаңа ұрпақ бұрынғы бабалардан қалған қоғамның 

материалдық өмірімен кез болады. Ол өндіргіш күштерді жаңа ұрпақ өз еркімен ысырып тастап, 
өмірді "таза беттен" әрі қарай жалғастыра алмайды. Ол сол материалдық игіліктерді игеруге және өз 

өмір шеңберінде оны әрі қарай дамытуға мәжбүр болады. Сол өндірістік қатынастарды игеруде жаңа 

ұрпақ өз сана-сезімін соған сәйкес қалыптастырады. Яғни, қоғамдық болмыс қоғамдық сана-сезімнің 
қалыптасуына шешуші ықпал жасайды, – деп атап өткен болатын. 

Қорыта келгенде, Отан деген не? Ол халықтың өткені, бүгіні және келешегі. Өткенімізді бағамдап, 

бүгінімізді жаңғырта алсақ, келешектен жарқын болашақ қана көре аламыз. Өз еліңнің саяси, 

экономикалық, әлеуметтік, мәдени саладағы жетістіктерін мақтан ету, өз Отаныңның бостандығы мен 
тәуелсіздігін қорғау, ата-бабаларың мен Отаныңның тарихына құрметпен қарау, сондай-ақ, өзіңнің 

табанақы, маңдай теріңді туған еліңнің гүлденуіне арнау – бұлардың барлығы да қазақстандық 
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патриотизм деген ұғымның ішіне сыяды. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Резюме 
В статье автор рассматривает вопросы формирования любви к родине, объясняет важность патриотического 

воспитания в развитии личности. В статье говорится о роли патриотизма в духовно-нравственном воспитании 

личности. Целью данной статьи является определение специфики преподавания литературы в казахских 

школах, повышение читательской культуры учащихся, прежде всего это связано с подбором материала и 

национальным своеобразием учеников казахских школ, определением путей анализа литературных 

произведений в школе: чтение и анализ, читательское восприятие и способы его выяснения, разбор «вслед за 

автором», изучение системы образов произведения, проблемный анализ как путь школьного разбора. Также 

подчеркивается особое значение учета знаний, умений и навыков. Рассматривается и отношение к 

художественной литературе как к своеобразной иллюстрации, особому способу познания действительности. В 

статье исследуются принципы научности, историзма, народности, единства формы и содержания, системности 

и планомерности, роль учителя, доступность, наглядность, прочность и действенность результатов обучения. 

Ключевые слова: художественная литература, методика преподавания, читательский интерес, читательская 
культура, анализ, принципы, интерес к чтению, процесс обучения 
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PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNGER ONES 

 
Summary 

In the article an author examines importance personality importance concept of motherland, motherland education. 

Love, that said, on social time of problem examines lines increase into place, on Motherland. Personality on to bring up 

мotherland quality spiritual morality quality place on develops examined. The purpose of this article is to define the 

specifics of teaching literature in Kazakh schools, increase readership culture of pupils. Above all this is due to the 

selection of material and national originality of of pupils of Kazakh schools find ways to analyze literary works in the 

school. Reading and analysis of reader's perception and how to find out the analysis "after the author", the study of 

images of the system work, problem analysis as a way to parse the school. 

Also emphasizing the special importance of accounting knowledge and skills. Consider the attitude to literature as a 
kind of illustration, a special way of understanding reality. 

The article explores the principles of science, historicism, ethnic, unity of form and content, systematic and planned 

development, the role of teachers, accessibility, clarity, strength and effectiveness of the learning outcomes. 

Keywords: literature, teaching methods, the reader's interest, the reader's culture, analysis, principles, interest in 

reading, learning 
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ОЙШЫЛ ҒАЛЫМНЫҢ ӨМІРШЕҢ ТҰЖЫРЫМДАРЫ 
 

Аңдатпа 

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің ғылым ретінде дамып, қазіргі дәрежеге жетуі жолында елеулі еңбек еткен, 

өз заманының дәрежесіне, талабына сай үлес қосқан ғалымдардың еңбектеріне, ғылыми тұжырымдарына қайта 

оралу әдістеме ғылымының бүгінгі қалпын түсінуге, бағалауға мүмкіндік береді. Оның үстіне, озық дәстүрлерді 

табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажеттігі туындап отырған кезеңде ғылыми 

мұралардың өміршеңдігін көрсету – елеулі міндет. Осы ретте қазақ тіл ғылымында өзіндік елеулі орны бар, 

көрнекті ғалым, профессор А.Ысқақовтың еңбектеріне арнайы тоқталу қажет деп есептейміз.  

А.Ы. Ысқақов – 1940 жылдардағы алғаш мектеп оқулықтарының авторы, түркологияда ғылыми грамматика 

жасаудың алғаш үлгісі жоғары оқу орындарының филология факультетінің студенттеріне арналған “Қазіргі 

қазақ тілі морфологиясының” авторы. 1964 жылы жарық көрген «Қазіргі қазақ тілі» (морфология) жоғары оқу 
орны студенттеріне арналған оқулығы – қазақ тілі ғана емес, түркологияда сөздердің морфологиялық 

құрылымы, сөз таптары теориясы жөніндегі құнды туынды. Ғалым қазақ тіл білімінің теориялық жағынан ғана 

емес, әдістемелік жағынан да қалыптасуына көп еңбек сіңірді. Бұл мақалада А.Ысқақовтың әдістемелік 

көзқарастары сөз болмақ. 

Түйін сөздер: әдістемелік мұра, жаңғыру, оқулық, оқу бағдарламалары, әдістер 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында «Жаңа 
тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Жаңғыру атаулы 

бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана 

сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына 

айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға 
бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, 

жарастыра алатын құдіретімен маңызды. Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн мен жарқын 

болашақтың көкжиектерін үйлесімді сабақтастыратын ұлт жадының тұғырнамасы» [1], – деген сөзі 
қазақ тілін оқыту әдістемесіне де қатысты деп есептейміз. Сондықтан қазақ тілін оқыту әдістемесінің 

қалыптасуында өшпес із қалдырған аға буын ғалымдардың еңбектерін бүгінгі мәдени жаңару 

кезеңіне орай білім алушы жастар назарына ұсыну – бұл әдістеме ғылымының даму жолының 
тарихын білу үшін де маңызды. Оның үстіне, университетіміздің 90 жылдық мерейтойы қарсаңында 

Ахмеди Ысқақұлы Ысқақовтың 1942-47 жылдар аралығында Абай атындағы ҚазПИ-де проректор, 

ректор қызметін атқарғандығын да айта кеткіміз келеді. 

Қазақ тіл білімінің дамуында өзіндік орны бар көрнекті ғалым, ҚазССР ҒА-ның корреспондент-
мүшесі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, ҚазССР-нің еңбек сіңірген ғылым қайраткері, профессор 

Ахмеди Ысқақов екі жүзден астам ғылыми еңбек жазған. Ғалымның қазақ тілінің морфология, 

лексика, тіл тарихы, қазақ тілінің орфографиясына қатысты еңбектері бар. Ахмеди Ысқақұлы тек 
қана тілдің теориялық мәселелерімен ғана айналысып қойған жоқ, қазақ тілін оқытуға да көңіл бөлді. 

Біз бұл мақалада ғалымның «Ана тілін оқытуды жақсартайық», «Ана тілін оқытудың түйінді 

мәселелері» атты мақалаларындағы ой-тұжырымдарына тоқталмақпыз. Ғалымның аталған 

мақалаларында мектепте қазақ тілін оқытудың жағдайы туралы ой-пікірлері көрініс тапты. 
Орта мектепке арналған бағдарламаны жетілдіру жайына арналған «Ана тілін оқытуды 

жақсартайық» атты мақаласында Ахмеди Ысқақұлы «ана тілі халқымыздың саяси-экономикалық, 

қоғамдық-тұрмыс және мәдени-рухани өміріне лайықты қызмет ететін негігі қатынас құралы екендігі 
баяндалғаны жөн... Сонда ғана оқушы тілдің және тіл жайындағы білімнің өмірде қандайлықты 

маңызы, орны, қызметі барлығы туралы тыңғылықты ұғым алатын болады» [2, 77], – дей келіп, 

дағдыларды меңгерту ісінде балалардың логикалық ойын дамытуға ерекше зер салу, сондай-ақ 
оқушылардың ауызша, жазбаша тілдерін жетілдірумен бірге, мәнерлеп оқу дағдыларын қалыптас-

тыру қажеттігін көрсеткен. «Осыншалық мол мәліметті программаға тарамдап беру де, оны саралап 

білдіріп шығу да жеп-жеңіл жұмыс еместігін» ескерте келіп, программада және жалпы ана тілін оқы-

ту жұмысындағы кемшіліктерді де атаған: «программада, оның үлкен-үлкен, түйінді-түйінді тақы-
рыптары я арнайы тексеру арқылы, я эксперимент жүргізу арқылы сыннан өтіп көрген емес» [2, 78]. 

Ғалымның бұл ойлары қазіргі жаңартпалы білім бағдарламасын және соған сай оқулықтарды жазуда 
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да ескерілуге тиісті жайт. 

Профессор А.Ысқақов «бағдарламада білім де таныстығы мен таныс еместігіне, жеңілдігі мен 
ауырлығына, оңайлығы мен қиындығына қарай баспалдақталып, өлшеніп берілуі қажет», – деп 

түйіндейді. Одан әрі ғалым бағдарламаға қойылар негізгі талап тіліміздің өзіндік табиғатына, өз 

заңына лайық және сол заңдардан туып қалыптасқан табиғи ерекшеліктерін дұрыс танып, дұрыс 

түсіндіру болуы керектігін басты назарда ұстаған. 
Осы мақаладағы тағы бір көңіл бөлерлік мәселе техникалық құралдар, әдіс-тәсілдерге қатысты. 

Техникалық құралды пайдалану сабақты жандандырудың тілегінен туғаны, бірақ «бұрынғы 

үйреншікті әдіс-тәсілдерді біржола жоя я қолданбау деген ұғым тумасқа тиіс, керісінше, оны 
балалардың белсендігін көтерерліктей, тез түсінуге жәрдемші боларлықтай дәрежеде қосымша 

дәнекер етіп пайдалану қажет», – деген әдістемелік пікір айтады. Қайткенде де,мұғалімнің «берген 

білімі берік және байсалды болуын», «білім беретін нәрсе техникалық құрал да емес, басқа құрал да 
емес – мұғалімнің өзі, оқулық екені аян», – деп ескертеді. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің негізін 

қалаған әдіскер ғалым А.Байтұрсынұлы да кезінде «Бала оқытатындар бала оқытуын жақсы білерге 

керек. Бала оқытуын жақсы білейін деген адам әуелі балаларға үйрететін нәрселерін өзі жақсы 

білерге керек, екінші, баланың табиғатын біліп, көңіл сарайын танитын адам боларға керек. Баланың 
ісіне, түсіне қарап, ішкі халынан хабар аларлық болу керек» [3, 334], – деп, бала өміріндегі мұғалім 

рөлін жоғары бағалаған еді. Олай болса, ғалымдар пікірлеріндегі сабақтастықтан үлкен жүректі 

мұғалім мен сапалы оқулықтың мектеп өміріндегі орны айқындала түседі. 
А.Ысқақов мұғалімдердің республикалық педагогикалық оқуларында жасаған «Ана тілін 

оқытудың түйінде мәселелері » атты баяндамасын: 

- ана тілі және баланы өмірге баулу мәселесі; 
- ана тілі оқулықтары жайында; 

- ана тілі және методикалық жұмыс; 

- ана тілі және мұғалім, – деген төрт мәселеге арнаған. Ғалым: «...ұлт мектебінің негізі де, арқауы 

да – ана тілі. Олай болса, ұлт мектептеріндегі жұмыстың нәрлі, нәтижелі болуы ана тілін оқытуды 
ұйымдастырудың дәрежесіне, оның дұрыс жолға қойылуына байланысты», – дей келіп, ана тілінің, 

сондай-ақ ана тілінде оқытылатын өзге де пәндердің сабақтарында балалардың тілдеріндегі әр қилы 

кемшіліктер қырналып, түзетіліп, олар әдеби тілді еркін меңгерулеріне мүмкіндік болатындығын 
айтқан [4, 17]. Оқушыларды өмірге баулу жөніндегі міндеттерді тілдің негізгі қоғамдық қызметінен, 

яғни «түпкіліктік коммуникативтік (байланыс, қатынас құралы болу) қызметі мен экспрессивтік 

(әсер, ықпал етуге дәнекер болу) қызметінен тууға тиісті де, соған орай жүзеге асырылуға лайықты» 

екендігін атап көрсеткен. 
Одан әрі ғалым бағдарламалардағы «тіл дамыту» деп аталатын жұмыстың да өмір талабынан, 

тұрмыс қалауынан туған нәрсе екендігін, қауымның жалпы мәдениеті көтерілген сайын өмірдің сала-

саласында қолданылатын тілдің мәдениетін де көтеріп, сөйлейтін я жазатын адамнан ойды әрі айқын, 
әрі жатық, әрі әуезді етіп құруды қалайтындығын, бұл үшін әрине, оқушының тілін ауызша да, 

жазбаша да дамытуға тоқтала келіп, «грамматиканы дұрыстап оқытудың өзі де балаларға ана тілінің 

негізгі заңдарын білдірумен бірге, ережелерін оқу, түсіну, талдау үстінде олардың логикалық ойын 
кеңейтуге, дамытуға жетекші болады», – деген тұжырым жасайды. Ал профессор А.Ысқақовпен 

үзеңгілес, әріптес болған ғалым М.Балақаев: «Ғылым салалары мен тіл дамыту арасында тұрақты әрі 

табиғи байланыс болуға тиіс. Бұл – өскелең жаңа өмір мұқтаждығы» [5, 77], – деген пікір айтады. 

Ғалымдардың бұл пікірлері қазір де орта мектептегі оқу үдерісінде басты назардағы мәселелердің 
бірі, өйткені грамматикалық тақырыптарды оқыту мен тіл дамыту жұмыстары бір-бірімен тығыз 

бірлікте жүргізілгенде ғана, оқушы білімінің сапалы болатындығы кейінгі зерттеулерде де жалғасын 

тапты. Мысалы, әдіскер ғалым Б.Кәтембаева: «... мектеп балаға терең білім берумен қатар, олардың 
ауызекі тілде ойын шебер айта білуін және жүйелі сөйлей білуін талап етеді» [6, 3], – дей келіп, тіл 

дамытудың ойды жүйелеп айтуға, айтқанды жазбаша түрде жеткізе білуге дағдыландыру жолындағы 

амал-тәсілдерді қарастыратын және осы мақсатта мұғалімдердің шеберлігін аса қажет ететін күрделі 
процесс екендігін ескертеді. Ал Н.Құрманова «Грамматикалық тақырыпты оқыту барысында 

оқушылардың тілін дамыту дегенміз – тіл білімінің теориялық заңдылықтарын оқыту мен тіл дамыту 

жұмыстарын тығыз бірлікте жүргізу» [7, 23], – деп есептейді. 

А.Ысқақов сондай-ақ «балаға берілетін (материал) аясы балаға түсінерліктей болумен қатар, оны 
ойландырарлықтай, түсіну үшін іждаһат қоярлықтай болуы керек. Олай болмаса, оқу да, оқыту да, 

білім беру де үдеп отырарлықтай болмайды» [4, 20], – деген пікір айтады. Бұдан ғалымның қазіргі 
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айтылып жүрген жаңа технологиялардың бірі – дамыта оқытудың мақсатын сол кезде-ақ 

ескергендігін байқауға болады. Жаңа технологияларды, әдістерді орынды пайдалана білу мұғалімнен 
үлкен жауапкершілікті талап етеді [8, 227]. 

Профессор А.Ысқақовтың әдістемелік көзқарасының тағы бір қыры – оқулықтарда берілген 

анықтамалар мен грамматикалық ережелерді байыбына бармай, ұғынбай, тек құрғақ жаттамаға 

салатын формализмге қарсы күресе отырып, тілдің өзін, рухын, сырын, қызметін жетік білуді саналы 
оқу деп, ал ережелерді «жинақтайтын, жүйелейтін топшылама» деп есептейді. Ғалымның осы бір ойы 

сабақтың талапқа сай сапалы өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты екендігін аңғартады. Ғалым 

бұл мәселеде мұғалімдерге методикалық жағынан жәрдем беру керектігін, ол жәрдем курс, семинар, 
методикалық кеңес, консультация түрінде ғана емес, оқулыққа қосымша методикалық нұсқаулар, 

дидактикалық материалдар, көрнекі құралдар т.б. қажеттігін де ескертеді.  
А.Ысқақовтың тағы бір көңіл аударғаны – ана тілі оқулықтары жағдайы. Ғалым оқулыққа «жер-

жердегі мектептерде оқитын оқушылардың бәріне де бірдей, белгілі бір жүйе бойынша белгілі бір 
көлемде берілетін білімнің нақтылы мазмұнын, көлемін, жүйесін тағайындайтын жетекші құрал», – 
деген анықтама бере отырып, «қандай жақсы оқулық болса да, білім шебері, ой өрісі, түсіну қабілеті 
қилы-қилы, білімге ынтықтығы, еңбекке құнттылығы түрлі-түрлі шәкірттердің ондағы материалды 
ұққанын я ұқпайтынын есепке алмайды...», – дей келе , тағы да мұғалімге қойылар талаптың жоғары 
екендігін, «осылардың бәрін атқаратын адам – тек мұғалім ғана»,- деп түйіндейді. Талапқа сай 
жазылған оқулық, өз ісін жетік меңгерген, әдіс-тәсілдерді орынды да тиімді пайдаланып сабақ өткізетін 
шебер мұғалім қай уақытта да оқу үдерісінің негізгі күші екендігі белгілі. Олай болса, ғалымның өткен 
ғасырдың жетпісінші жылдарында айтылған пікірлері қазір де құнды екендігі даусыз. 

Кезінде Ы.Алтынсарин атындағы Педагогика ғылымдары ғылыми-зерттеу институтында басшы 
болған А.Ысқақов қазақ тілін сапалы оқытудың бір тетігі – ғылымның соңғы табысына орай жүргізу 
үшін, әрі мұғалімнің еңбегін жетілдірумен қатар, эффектілі ету үшін, методикалық, дидактикалық, 
техникалық құралды да, эксперимент материалдарын да бір ортадан жоспарлы түрде шығаруды қолға 
алу қажеттігін ескерткен. Әрине ғалым бұл жерде мектепке арналған жаңа оқу бағдарламаларына 
қатысты эксперимент жайында айтып отырса, егемендік алғалы қазақ тілін оқытуға қатысты жүргі-
зілген эксперимент бойынша қаншама диссертациялық жұмыстар жазылып, қорғалуда. Сол қорғал-
ған диссертациялардың нәтижелерін, әдістемелік тұжырымдарын мектеп мұғалімдерінің күнделікті 
ісінде пайдаланатындай жағдай жасау қажеттігі де – ойланарлық жағдай, ғалымның өз сөзімен 
айтқанда, «ғалымдар еңбектерін кабинеттің жемісі ғана етпей,... айналаларына тәжірибелі мұға-
лімдерді шоқтандыра отырып, ана тілінің түйінді-түйінді мәселелерін тезірек шешуді, методикалық, 
дидактикалық материалдарды жедел құрастыруды түпкі мақсат тұтса екен дейміз» [5, 26]. 

Ғалым осы баяндамасында әлі күнге дейін күн тәртібінен түспей келе жатқан тағы бір мәселеге 
көңіл бөлген: «Егер қазақ тілін оқыту жұмысын жақсартуды, көтеруді мақсат тұтатын болсақ, бұл 
жұмысты бастауыш мектептен бастау қажет. Өйткені бастауыш мектептің жұмысын жолға 
қоймайынша, біз жоғары кластардағы жұмысты, қанша тырыссақ та, ойдағыдай ілгері бастыра 
алмақшы емеспіз», – деген пікір айтады. Шындығында да, бастауыш мектепте дұрыс меңгерілген 
білім – келесі сыныптарда оқушылар білімінің тиянақты болуының алғы шарты. 

Бағдарлама жақсы тізілгенімен, оқулық көңілдегідей болып жасалғанымен, мектеп методикалық, 
дидактикалық, техникалық құралдармен ойдағыдай жабдықталғанымен, оқушылардың көкейіне білім 
өздігінен құйыла салмайтындығын, оларға білім ана тілін толық игеруді ауызша да, жазуша да 
мүдірмей дұрыс сөйлеуді, шетінен сауатты етіп шығаруды қамтамасыз ететін мұғалім арқылы 
берілетіндігін айта келіп: «Мұғалім ізденсе, үнемі білімін көтерсе, оқудың да сапасы көтерілетіні 
аян... арқа тұтып, сабақты әйтеуір «өткізіп» жүретін мұғалімдер де кездеседі», – деп қынжылады 
ғалым. Мұндай келеңсіз жағдайды болдырмау үшін жұмыстану – қазіргі мектептер ұжымы алдында 
да тұрған жауапты, негізгі мәселе екені белгілі жайт. 

А.Ысқақовтың баяндамасындағы тағы да бүгінгі күннің талабына тікелей қатысы бар мынадай 
маңызды мәселені кездестіреміз: «ана тілінен мұғалімдер даярлайтын оқу орындары да өз 
студенттерін мұғалімдікке бейімдеуді күшейтулері керек» [4, 27]. Студенттерді болашақ мамандық-
тарына бейімдеуде кейінгі кезде мемлекеттік білім стандарттарында үздіксіз педпрактикаға сағат 
бөлініп, студенттер бірінші курстан бастап мектептерге барып, болашақ мамандықтарына қатысты 
мәліметтер алып, мектеп өмірімен танысады. Сондай-ақ мемлекеттік педпрактикада да өздерінің 
теориялық білімдерін сарапқа салып, мұғалімдік мамандықтың сырларымен танысады. Осы ретте 
педпрактиканың талапқа сай, ойдағыдай ұйымдастырылуы басты міндет болып табылады. Қысқасы, 
ғалым Ахмеди Ысқақовтың ана тілін оқыту жайындағы идеялары, ой-тұжырымдары қазір де өз 
көкейкестілігін жоғалтпаған пікірлер деп есептейміз. 

Ойшыл ғалымның айтқан әдістемелік пікірлерін өз сөзімен түйіндеуді жөн көрдік: «мектепте қазақ 
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тілін оқытуды жақсарту талаптары – өмір талабы. Қазақ тілінен жүйелі білім беру – оқушылардың 
өзге пәндерді дұрыс игеруіне, осылардың негізінде дүниетанымын, күрделі ұғымдар туралы түсінігін, 
пайымдауын дамытуға жүйелеуге көмектесу». 
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ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ ВЫВОДЫ УЧЕНОГО-МЫСЛИТЕЛЯ 
 

Резюме 

Возвращение к научным трудам, научным выводам ученых, внесших значительный вклад в становление и 

развитие методики обучения казахскому языку как науки, достижение ее современного уровня, в соответствии 

со степенью и требованиями современности, способствует пониманию, оцениванию сегодняшнего облика 

науки методики в целом. К тому же в период, когда возникает необходимость превращения передовых 

традиций в важнейшие предпосылки успешного обновления , показать жизнеспособность научного наследия – 

это дело чести. Поэтому в данной статье анализируются методические взгляды известного видного ученого 

Ахмеди Искакова, внесшего существенный вклад в становление казахского языкознания как с теоретической, 

так и с методической стороны. У ученого есть большое количество ценных методических статей по вопросам 
обучения казахскому языку. 
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VIABLE CONCLUSIONS OF THE THINKER SCIENTIST 
 

Summary 

The return to scientific works, scientific conclusions of scientists who made a significant contribution to the 

formation and development of the methodology of teaching the Kazakh language as a science, the achievement of its 

modern level, in accordance with the degree and requirements of the present, contributes to understanding and assessing 

the current appearance of science in general. Moreover, at a time when it becomes necessary to turn advanced traditions 
into the most important prerequisites for successful renewal, to show the viability of the scientific heritage is a matter of 

honor. Therefore, this article analyzes the methodological views of the prominent scientist Ahmedi Iskakov, who made 

a significant contribution to the formation of Kazakh linguistics both from the theoretical and from the methodological 

approach. The scientist has a large number of valuable methodological articles on the teaching of the Kazakh language. 

Keywords: methodical heritage, updating, textbook, curricula, methods 
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ИНТЕГРАЦИЯЛЫЛЫҒЫ 
 

Аңдатпа 

Бейнематериалдармен жұмыс жасаудың өзіндік қиындықтары мен артықшылықтары бар. Мақалада кәсіби 

тілдік дағды қалыптасырудағы бейнематериалдардың маңыздылығы қарастырылған. Бұл мәселе Қазақстанда 
мемлекеттік тілді оқыту жүйесінде толық жетілдірілмеген. Тіл үйретуге қатысты арнайы оқу-үйрету 

бейнематериалдар қоры жасалмаған. Осы зерттеу мақалада бейнематериалдарды тіл үйретуде қолданудың 

тәжірибеде сынақтан өткен ерекшеліктері айтылады. Бейнематериалдарды тілді оқытуда пайдаланудың жаңа 

технологияға негізделуі сөз болады. Осы саланы зерттеуші ғалымдар теориясы басшылыққа алынып, өзіндік 

тәжірибеде дамытып, түрлендіріп, болашақ маманды кәсіби тілмен қамтамасыз етудің тиімді жолдарын 

ұсынған. Сондай-ақ, сабақ барысындағы нақты қызметтері де айқын көрсетіледі. 

Тіл үйретуде бейнефильмді қолданудың нәтижелері нақтыланған: белсенділіктің артуы; зейіннің жоғарғы 

дәрежеде шоғырлануы; бірлескен танымдық қызметтің оянуы; лексикалық минимумның ұлғаюы, баюы; 

жағдаяттарды есте сақтау арқылы түрлі оралымдар мен клишелерді есте сақтап қалу. 

Бейнематериалды қолдануда әрекет түрлері қатар жүріп отыратындықтан, естіп-көру синтезі сияқты 

бірнеше процесстің тоғысуы болатыны айтылады. 

Түйін сөздер: кәсіби тілдік дағды, бейнематериалдар, естіп-көру синтезі, тыңдалым, бәсекеге қабілетті 
маман, құзіретті маман 

Жаңа заман әкелген оң үдерістер білім жүйесінің барлық салаларына қатысты. Инновациялық 

технологиялар тек күнделікті сабақ мазмұнын ғана өзгертіп қоймай, жаңаша әдіс-тәсілдермен сабақ-

тың жаңаша формаларын тудырып жатуы заңдылық. Нарық заманында тіл үйрету мәселесі тек білім 
беру саласының обьектісі емес, сондай-ақ нарықтағы қызмет көрсетудің бір түріне де айналып отыр. 

Қазақ тілін үйрету мәселесі сөз бола қалса, бұрынғы кеңес одағы елдеріне жаппай тараған орыс тілін 

үйрету әдістемесі емес, міндетті түрде шет тілдерін оқыту әдістемесінің жетістігі алға тартылып, үлгі 
ретінде ұсынылады. Шет тілдерін оқыту әдістемесі әкелген белсенді әдістің бірі –сабақта үнтаспа 

материалдарын, бейнематериалдарды, мультимедия құралдарын пайдалану. Қазіргі қазақ тілін оқыту 

әдістемесінде сөйлесім әрекетінің 5 түрлі: оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым және тілдесім 
деген қалыптасқан түрлері бар. Бұл әрекеттердің адамның басқа да түрлі тілдік әрекеттер сияқты 

жұптасып, қатарласып орындалатын сәттері бар. Солардың бірі – естіп-көру әрекетінің бір уақытта 

қатарласа орындалуы. Осы әрекеттер арқылы тіл үйренеді, тілді үйретеді. Адамның жанды қимыл-

қозғалысынан бөлек, бейнетаспа материалдары арқылы да тіл үйренуге және үйретуге болады. 
Бейнематериалдар арқылы тіл үйрету әдістемесі де жалпыдидактикалық қағидаға негізделетіні бел-

гілі. Әрекет түрлері қатар жүріп отыратындықтан, естіп-көру синтезі деп атасақ болады. Бұл жерде 

бірнеше процесстің тоғысуы болатыны белгілі: бірінші кезекте – көріп-тамашалау, екінші – есту, сезу 
т.б. Осылардың ішінде естіп-көру әрекеті әрекеті де бар. Өйткені екі әрекеттің де қатарласып 

отыратын тұстары басым. Бұл процесті зертеуші ғалымдардың «семиотикалық жүйелер тоғысы», 

ғалымдар сөздерімен беретін болсақ, В.А. Толоконников: «Синтез двух повествовательных тенден-

ции – изобразительной и словесной, соединение двух принципиально отличных семиотических 
систем» [1, 20] дейтін болса, Ю.М. Лотман: «слова начинают вести себя как изображения, а 

изображения приобретают свойства слов...» [2, 52] деп әдеби тіл формасындағы нақты анықтамасын 

берген. Бейнематериалдармен жұмыс жасаудың өзіндік қиындықтары мен артықшылықтары бар.  
Шет ел әдіскерлері (R.Cooper, M.Lavery, M.Rinvolueri, M.Allan, C.Leany, P.Viney, S.Stempleski, 

J.David) бейнематериалдармен жұмыс жасауда тапсырмалардың төмендегіше үш негізгі түрін ұсынады: 

● белсенді түрде көріп-тамашалау (active viewing); 
● өз бетінше бейнематериалдар түсіру, дайындау (making your own videos); 

● негізгі оқу құралына бейнематериал қосымшасын жасау (video your coursebook) R.Cooper [3, 5]. 

Республикада мемлекеттік тілді үйретуде бейнематериалдарды пайдалану мәселесі әлі де 

кенжелеп, дамымай отырғаны белгілі. Оған екі түрлі себеп бар, деп ойлаймыз. Бірінші – арнайы 
бенетаспа материалдары мен оқу фильмдерінің, оқу дискілерінің аздығы. Екінші – оқу 

аудиторияларының техникалық жағынан әлі де болса толық жабдықталмауы.  

Күнделікті тәжірибе көрсетіп жүргендей, біздің тілдік курстарға тіл үйренуде машығы қалып-
тасқан, лингвистикалық тәжірибесі бар студенттер келеді. Тыңдаушының жоғарғы деңгейдегі сұра-

нысы, белсенді ынта-ықыласы, арнайы мақсаты бар. Бұл дегеніміз – өткізілетін сабақтарға деген 

талапты күшейтіп қана қоймай, тіл үйрету әдістемесінің жаңаша технологияларын қолдану талап-
тарын алға тартады. Осы тұрғыдан келгенде, сабақта бейнематериал түрлерін қолдану осы жаңаша 

технология жетістіктері әкелген әдіс деп айта аламыз. Тіл үйретуде бейнематериалдардың кәсіби 

тілдік дағды қалыптастыруда өзіндік ерекше үйретушілік мүмкіндігінің жоғары екендігін де ай-
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туымызға болады. Ол техникалық жетістік арқасында болатын – ести отырып, көре алу мүмкіндігі 

және сезіндіру, әсер ету ерекшелігі. Біз өз тәжірибемізде осы мүмкіндіктерді сабақ барысында 
мүмкіндігінше пайдалануға тырыстық. Бұл жұмыс түрі оң нәтижесін берді. Бейнематериалдармен 

тәжірибелер арнайы ақпараттық сипаттағы материалдар, компания тарихы мен қызметі, жарнамалық 

роликтер, кәсіби маман интервьюлері, сұхбаттары, көркем фильмдерден тақырыпқа сай эпизодтар 

және студенттердің өздері түсірген бейнематериалдары негізінде жүргізілді. Осы саланы зерттеуші 
ғалымдар тәжірибесі басшылыққа алынды. Атап айтқанда, бейнематериалдарды қолдану бойынша 

жан-жақты ғылыми зерттеу жүргізген В.Г. Писаренконың [4, 124] ғылыми негізде дәлелденген 

ұсыныстары негіз болды. Ғалымның өз зерттеуі бойынша, тіл үйретудің бастапқы кезеңінде мульт-
фильмдерді пайдалануды ұсынады. Бұл әрине, ересек болып қалған студентті бір сәтке болса да 

балалық шаққа қайта оралтады, тіл үйретудегі жағымды әсерді қалыптастыру деп айта аламыз. 

Кәсіби дағды қалыптастыру барысында студенттерге ұысынылатын материалдар арасында бейне-
материалға деген белсенділік, зейіннің шоғырлануы ерекше екенін арнайы атап кеткеніміз жөн. Оған 

себеп – басы артық ақпараттардың болмауы. В.Г. Писаренконың бастапқы деңгейлерде мультфильмді 

ұсынуы – мультфильм кейіпкерлерінің әрекетінің, мінезінің нақты бір іске бағыттала отырып 

танылуы. Оған қоса, мультфильмдердің студенттер үшін жағымды эмоция туғыза алу қасиеті. 
Ғалым біз қарастырып отырған кәсіби тілді үйретудегі ұсыныстарын төмендегіше бірнеше топқа 

бөліп, топтасырып ұсынуды дұрыс деп тұжырымдайды: 

Бірінші топтағы жаттығулар: бейнематериалды көруге деген ынта мен қызығушылық тудыру 
мақсатын алға қоюы тиіс. Бұл мәселе екінші топтағы жаттығуларға да қатысты.  

Аталған автор және басқа да зерттеушілер пікірі бастапқы кезеңде студент бенематериалдың 

сюжетін толық біліп алмағанын дұрыс көреді. Себебі, студент қызығушылығының бәсеңдеуіне 
немесе мүлдем қызықпауына алып келіп, тіл үйрету нәтижесіне кері әсер етуі мүмкін. 

Екінші топтағы жаттығулар: бұл жаттығуларға бейнематериалдың келесі көріністерін ұсыну 

кезеңі кіреді. Көріністі көру, қабылдау алдында қатысымдық тапсырма анық қойылуы қажет: 

студент қалай және қандай мақсатпен осы көріністі қарауы, тамашалауы тиіс. 
Үшінші топтағы жаттығулар: тілдік дағды қалыптастыруға бағытталуы қажет. Фильмге 

комментарий жасай алу; талдау жасау; пікір білдіру.  

Бұл топтағы жаттығуларда: 
● арнайы жоспар бойынша бейнематериал мазмұнын рет-ретімен жалғастықта айту; 

● алдағы қойылмақшы бейнематериал мазмұнына, оқиғасына болжау жасау; 

● қызықты, қызықсыз тұстарына комментарий беру, студент үшін жаңа нәрсе бар ма? 

● тірек сөздерге сүйене отырып, оқиғаға баға беру, кейіпкерлер қылығы, мінезі әрекеті, ісі т.б.; 
● фильм көре отырып, сұрақтарға жауап беру: кесте бойынша, ассоциограмма т.б. 

Төртінші топтағы жаттығулар: фильмде көтерілген мәселелерге комментарий жасау, тал-

қылау. Бұл жаттығулар тобына сондай-ақ, интервью жасау, дискуссия, «дөңгелек стол», рөлдік ойын-
дар, драматизация, фильмде көтерілген мәселеге өз пікірін білдіру сияқты жаттығулар кіреді [4, 86]. 

Біз де өз тәжірибемізде аталған жаттығу түрлерін жүйелі және қажет жағдайда әр топтағы 

жаттығуларды өзара жүйелі байланыста пайдалануға тырыстық. Оған қоса өз тарапымыздан деңгей 
ыңғайына қарай бейнематериалдармен сабақтарды өз тарапымыздан түрліше жаттығулармен 

түрлендірдік. Студент үшін бейнематериалдар қолданылған сабақтардың жағымды әсері мен берер 

нәтижесінің ерекше екенін айтуымызға болады. Студенттер түрлі компанияларға барып, өз кәсіби 

саласындағы арнайы маман-қызметкерлерімен сұхбат жүргізіп, сол бейнематериалдарды аудиторияда 
бөлісуі ерекше қызықты және лексикалық қордың толығуына жағымды әсер етті. Өз болашақ 

мамандығына деген қызығушылық пе жауапкершіліктерін оятты. Бұл жұмыстар қатарында «Кәсіби 

қазақ тілі» курстарының барлық деңгейлерінд бағдарлама аясында күнделікті сабақ тақырыптары 
бойынша, сабақтан тыс уақытта орындауы тиіс студенттің түрлі өздік жұмыстары бойынша, 

тұсаукесерлері бойынша арнайы түсіріліп, жинақталған бейнематериалдар тәжірибеден өтті.  

«Іскерлік қазақ тілі-1-2» сияқты жоғарғы деңгей курстарында бейнематериалдар үшін түрлі теле 
және радиоарналардың біздің қолданысымызда «Хабар», «Қазақстан» арнасы, «NS радиосы», «Қазақ 

радиоларының» ақпараттық, танымдық бағдарламалары пайдаланылды. Ақпараттық және танымдық 

мазмұндағы тікелей эфир материалдары да қолданылғанын айта кетуімізге болады. Тақырыптық 

қамту аясы сан алуан салада, атап айтқанда, саяси, қоғамдық, қаржы, менеджмент, маркетинг, эконо-
микалық, әлеуметтік, мәдени т.б. Сондай-ақ түрлі көркем фильмдерінен үзінділер де қолданылды. 

Кәсіби тілдік дағды қалыптасыруда арнайы ғалымдар зерттеулері әрқашан негізгі ұстанымыз 
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болды. Естіп-көру синтезі кезеңіне көптеген ғалымдар арнайы зерттеу эксперименттерін жасаған, 

атап айта кетер болсақ, С.Л. Рубинштейн[5], И.А. Зимняя [6], Дж.Гибсон [7], Н.И. Жинкин [8],                   
В.П. Зинченко [9] т.б. Естіп-көру кезеңінің тіл үйренуде маңызы зор. 

Тіл үйрену дегеніміз де – есте сақтау. Есте сақталған сөздерді, тіркестерді келешекте 

коммуникацияда қолдану. Зерттеуші ғалымдар Beyer [10, 10] есте сақтауға байланысты мынандай 

мәліметтерді мысалға келтіреді: 
10% – оқығаннан есте сақталады; 

20% – тыңдағаннан есте сақталады; 

30% – көргеннен есте сақталады; 
50% – естігеннен және көргеннен есте сақталады; 

70% – өзіміз айтқаннан, сөйлегеннен сақталады; 

90% – өзіміз жасағаннан дейтін болса, В.А. Бухбиндер [11, 57]: адам өз әсерінің 80%-нан көбін 
көру арқылы, 20%-ын естігені арқылы есте сақтайтынын айтады. Е.И. Фокина [12, 172]: өз 

эксперименттерінде көру сезімдері арқылы сыртқы әлемнің немесе қоршаған ортаның 80-90%-ы есте 

қалатынын дәлелдейді. В.А. Толоконников [1, 85] – мәліметті өңдеуге қатысты өз зерттеулерінде 85-

90% адамның ми қабатындағы көру анализаторы арқылы есте сақталатынын дәлелдеген.  
Бұл сандық мысалдар естіп-көру әсерінің психологиялық жақтары. Қабылдаудың барлық мәні оны 

қандай жағдайда өтіп жатуына тікелей байланысты. Сабақ мақсатына негізделген динамикалы 

түрдегі дыбыспен қоса /мүмкін әуен, мүмкін сөз/ ұсынылатын көркем дүниенің, бейнематериалдың 
студент үшін әсері күшті екені белгілі. Кей жағдайда алғашқы кезең әсері де әр түрлі болуы мүмкін 

екенін де естен шығармаған дұрыс: 

- бейнематериалдың ұнауы – бірден баурай тартып, қызықтырып әкетуі; 
- ұнамауы – кері әсері. 

Психологтар терминімен айтар болсақ, бұның бәрі апперцепцияға байланысты. Демек, ми 

қызметінің толықтай сол материалды қабылдауға бағытталуы. Апперцепция – материалды белсенді, 

саналы түрде қабылдау. Ол алдын ала дайындық нәтижесінде ғана болады. Бұдан шығатын 
қорытынды – бейнематериалдарды ұсынуда да арнайы дайындық, жақсы іріктеп таңдалған, кәсіби 

бағытталған материал қажет. Бейнематериалдар қызметінің әмбебаптық сипаты да бар.  

Сабақ процесінде бейнематериал қандай қызметтер атқара алады: 
● Ақпараттық-танымдық қызмет; 

● Иллюстративтік-көрнекілік қызмет; 

● Білімдік қызмет; 

● Тәрбиелік қызмет; 
● Интеграциялық қызмет; 

● Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметі. 

Ақпараттық-танымдық қызметі – фильмнің сюжеттік желісі бойынша мол ақпараттың болуы, ол 
материалды сабақ процесінде пайдалану. 

Иллюстративтік-көрнекілік қызметі – қатысушы /ойнайтын/ тұлғалардың көркем формада 

ұсынылатын образы немесе рөлдер, оқиға орны, табиғат. 
Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметі – студент зейінін шоғырландыру, назарын фильм 

сюжеті желісі арқылы тарта алуы. 

Тәрбиелік қызметі – студенттің көркем формада ұсынылған түрлі идеяларды сабақта өзіндік 

пікірімен, сыни көзқарасымен талдауы. 
Интеграциялық қызметі – тілдік қызмет түрлерінің интеграциялануы: тыңдалым, тілдесім, 

жазылым, оқылым,сөйлесім. Тілдің түрлі аспектідегі көрінісі: фонетикалық, лексикалық т.б. 

Ал білімдік қызметі осы аталған қызметтердің бәрі бірігіп, білімдік қызметті толықтырады.  
Оқу процесінде бейнефильмді пайдалану кезеңдері қалай болуы мүмкін? 

Өз зерттеуімізде бейнематериалдарды пайдаланудың 4 кезеңі бар екенін анықтадық:  

● дайындық кезеңі; 
● көру /қабылдау/ кезеңі; 

● негізгі мазмұнды, кәсіби түсінгенді бақылау кезеңі; 

● ауызекі тілдік дағдыны қалыптастыру кезеңі. 

Дайындық кезеңінде – фильм аты, қай жерде өтетін оқиға, оқиғаға қатысушылар. Жаңа лексика, 
фразеологизмдер /міндетті түрде/, фраза-клишелер, елтанымдық, дүниетанымдық түсініктемелер 

ұсыну – бұл материалдар фильмді белсенді түрде көру мақсатында /түсініп-ұғынып қабылдау 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология ғылымдары» сериясы №4(62) 2017 ж. 

249 

мақсатында/. Жаңа сөздер әр көрініс бойынша бөлек болғаны дұрыс деп есептейміз. 

Көру /қабылдау/ кезеңінде /көрініс бойынша/ – фильмнен көріністі көріп болған соң көріністі 
тамашалар алдында қандай сұрақтарға жауап берілу керектігі немесе қандай тапсырмалар орындау 

керектігі ұсынылуы. 

Негізгі мазмұнды түсінгенді бақылау кезеңі – түрлі тапсырмалар ұсыну арқылы. 

Мысалы: қатысушылар кімдер? Сөйлемдерді фильм сюжеті желісі бойынша орналастыру; Кімнің 
сөзі? т.б. 

Ауызекі тілдік дағдыны қалыптастыру кезеңі – қатысымдық белсенділікті түрлі тапсырмалар 

арқылы: 
- Оқиғаның өту орнын суреттеңіз; 

- Басты кейіпкерлерді суреттеңіз мінездеме беріңіз; 

- Фильм оқиғасына ары қарай өз болжамыңызды жасаңыз; 
- Сіз режиссер болсаңыз, бұл көріністі немесе оқиғаны қалай құрар едіңіз? 

- Фильм жайлы өз пікіріңізді білдіріңіз 

- Фильмдегі көтеріліп отырған мәселеге көзқарасыңыз т.б. 

 
Оқу процесі барысында қолданылатын, пайдаланылатын бейнематериалдар қандай талаптарға 

жауап бере алуы керек? 

- оқу бағдарламасы талаптарына жауап бере алуы; 
- курс тыңдаушсының талап-тілектеріне жауап бере алуы; 

- кәсіби тілдік құзірет қалыптастырушылығы; 

- кәсіби функционалдылығы; 
- қолданыстағы бейнематериалдардың арнайы кәсіби салалық лексиканы қамтамасыз етуіне ба-

сымдық берілуі. 

Тіл үйретуде бейнефильмді қолдану қандай нәтиже бере алады?  

Қорыта айтқанда, бейнематериалдарды қоданудың кәсіби тілдік дағды қалыптастыруға төмен-
дегіше көмегін тигізе алатынына өз тәжірибемізде көз жеткізе алдық: 

● белсенділіктің артуы; 

● зейіннің жоғарғы дәрежеде шоғырлануы; 
● бірлескен танымдық қызметтің оянуы; 

● лексикалық минимумның ұлғаюы, баюы; 

● жағдаяттарды есте сақтау арқылы түрлі оралымдар мен клишелерді есте сақтап қалу; 

● бейнематериалдағы тілдік ситуацияны болашақ кәсіби қызметінде өз қажетіне қарай икемдей, 
модельдей алуы;  

● функционалдылығы: біздің қолданысымыздағы бейнематериалдардың басым көпшілігі оқыту, 

үйрету мақсатын көздемей түсірілген, шынайы өмірден алынған. Осы шынайылық кәсіби тілдік 
қатысымдық сәттілікке жетелеп, болашақ бәсекеге қабілетті маманның арнайы салада кәсіби тілдік 

қажеттілігін қамтамасыз ете алады; 

● болашақ маманды жаңа біліммен толықтыра алады; 
● видеоматериалдардың дидактикалық функцоналдылығы; 

● ұсынылған бейнематериалдардың лексикалық қорының әмбебаптылығы. 
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АКТИВИЗАЦИЯ, МОТИВИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО НАВЫКА 

 
Резюме  

Работа с видеоматериалами имеет свои преимущества и недостатки, иначе говоря, трудности. В статье 

рассматривается важность использования видеоматериалов в формировании профессиональных языковых 

навыков. В Казахстане данная проблема не до конца усовершенствована в системе обучения государственому 

языку. Не создан фонд учебно-обучающих видеоматериалов по изучению языка. В этой исследовательской 

статье рассматриваются преимущества и трудности, встречающиеся в работе с видеоматериалами, а также 
говорится об использовании новых технологий в работе с ними. Руководствуясь теорией ученых 

исследователей, в статье приводятся апробированные на практике проблемы данной сферы.  

Уточнены результаты использования видеофильмов в обучении языку: активность; внимательность; позна-

вательность; расширение лексического минимума; сохранение в памяти ситуативно-речевых оборотов и клише. 

А также в статье упоминается о том, что наряду с видеоматериалами применяются все виды речевой дея-

тельности, поэтому на практике могут встретиться несколько процессов, таких как: визуально-слуховой синтез. 

Ключевые слова: профессионально-языковой навык, видеоматериалы, визуально-слуховой синтез, аудиро-

вание, конкурентноспособный специалист, компетентный специалист 
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ACTIVATION, MOTIVATION AND INTEGRATION OF THE USE OF VIDEO MATERIALS  

IN THE FORMATION OF A PROFESSIONAL LANGUAGE SKILL 
 

Summary 

Working with the video materials has its own difficulties and advantages. It is said about the importance of the use 

of video materials in formulation of professional language skills in this article. This issue is not developed in 

Kazakhstani teaching state language system. There is no fund of language teaching special video materials. It is 
considered the use of video materials in language learning based on new technologies in the research. Guiding the 

theory of the scientists in this sphere, it is discussed experienced issues. It is shown specific functions during the lesson 

procedure. It was refined the outcomes of the video material use in teaching language: increasing of activity; focusing 

on a high attention level; the increasing of cognitive joint activities; expanding vocabularythrough situations memorize 

different phrases and clichés. The use of video materials can give the chance of using the confluence of several 

synthesis processes as listening, seeing. 

Keywords: professional language skills videos, listening, watching synthesis, listening, competitive specialist, 

competent professional 
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ЛИРИКАНЫ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 
 

Аңдатпа 

Мақалада лирикалық шығармаларды орта мектепте оқытудың сын тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы 

оқыту әдістері қарастырылған. Келтірілген дәлелдер мен лирикалық шығармалардың табиғатын ашу арқылы, 
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болашақта ақын лирикасын оқытудың жолдары нақты белгіленген. Мақалада сонымен қатар лирикалық 

шығармаларың түрлері топтастырылып берілген: саяси-азаматтық лирика, махаббат лирикасы, көңіл күй 

лирикасы, табиғат лирикасы, философиялық лирика, сатиралық лирика. 

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» кезеңдері: қызығушылықты ояту кезеңі оған қызмет ететін 

«Топтау», «Түртіп алу», «Ойлану», «Жұпта талқылау», «Болжау», «Әлемді шарлау» стратегияларын 

пайдаланады. Ал мағынаны тану (түсіне білу). INSERT стратегиясы – оқығанын түсінуге, өз ойына басшылық 

етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Тақырып туралы ой-толғаныс – сабақтың үшінші кезеңі. Бұл 

сатыда оқушылар бір-бірімен әсерлі түрде ой алмастыру, ой түйістіруге үйренеді.  

Түйін сөздер: сын тұрғысынан ойлау технологиясы, қызығушылықты ояту, мағынаны тану, тақырып тура-
лы ой-толғаныс, лириканы оқыту, лириканың түрлері, лирикалық шығарма 

 Лирика жанрының қазақ әдебиеттану ғылымында әдеби үдерістегі алатын орнына, поэтикасына, 

жалпы лирика табиғатына қатысты әртүрлі ғылыми еңбектер жазылғаны белгілі. Атап айтсақ, 
А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Әуезов, Қ.Жұмалиев, Е.Ысмаилов, М.Дүйсенов, М.Базарбаев, 

З.Қабдолов, З.Ахметов, Ә.Нарымбетов, Ә.Тәжібаев, Т.Әбдірахманова, Б.Көрібаева, Ж.Дәдебаев,                                   

Қ.М. Пазылов, Т.Шапай және тағы басқа ғалымдар еңбектерінде [1] қазақ өлеңінің мәселелері әр 
қырынан жан-жақты зерттеу нысанына айналып, қазақ лирикасының тарихи даму жолдары, ақындық 

өнердің сыры мен сипаты қарастырылып отыр. 

 Академик Қ.Жұмалиев пікірінше: «Лирика – өмір құбылысына ақынның көзқарасы, түсіну, сезімі, 

күйініші-сүйініші, онда адам өмірінің асқақтығы да кейде қоңыр күйі де көрінеді» [2, 69]. 
Қазақ әдебиетінде небір майталман сөз зергерлері болды. Олардың шығармашылығын оқытудың 

қазіргі қазақ әдебиетінде түрлі жолдары ұсынылуда. Біздің мақаламызға арқау болған қазақ лири-

калық шығармаларын сын тұрғысынан ойлау арқылы оқытудың әдістерін пайдалана отырып оқы-
туды көрсету. Әдебиеттанудың жанрларының ішінде лирика жанры ерекше ықшамды әрі айтуға 

ыңғайлы, сонымен қатар өмір сүріп отырған қоғамдағы келелі мәселелерге ақынның көзқарасы, 

сезімі, қабылдауы, жалпы қабілеті көрінетін поэзияның түрі.  

Лириканың басты ерекшелігі – адамның көңіл-күйін, сезім дүниесін тікeлей бейнелеп көрсетеді. 
Лирикалық шығармалар өлеңмен жазылады, онда автордың немесе кейіпкердің дүниеге көзқарасы, 

оның сезімін, нақты ойы, көңіл-күйін суреттеу, әсерлеп бейнелеу арқылы көрсетіледі. Кез келген 

сезіну мен толғаныс лирика тудыра алмайды, әлеуметтік-толғаныстар лирика тудырады. Эпика 
жанры баяндауға негізделсе, лирикалық шығарма адамның түрлі құбылыстан алған әсерін бейнелеп 

жеткізу шеберлігімен ұштасады. Әр халықтың лирикалық өлеңдері оның ауыз әдебиетінен басталған. 

Мәселен, қазақ лирикасының басы тұрмыс-салт өлеңдерінде – тойбастар мен жар-жарда, сыңсу мен 
беташарда немесе мұңшер өлеңдерінде, қоштасу мен көңіл айтуда, естірту мен жоқтауда жатыр. Онан 

бергі қазақ поэзиясында Шалкиіз, Махамбет толғауларында лирикалық толғаныстар арқылы бүкіл 

қазақ халқының аңсаған арман-мұраттары көрсетілген. Лириканың бас қаһарманы – ақынның өзі. 

Ақын ең алдымен, өз жайын, мұңын, арманын, қуаныш сезімін жыр ету арқылы халықтың тағдырын, 
қайғысын, күйзелісін, қуаныш-шаттығын, тілек-мақсаттарын білдіреді. Нағыз лирикалық туындылар 

жеке адамның жан дүниесін, толғанысын, тағдырын бейнелеп, сол арқылы бүкіл бір ортаны, қоғам-

ды, заманды сипаттап береді. Лирика көлемі жағынан өте ықшам келеді. Оқиғадан гөрі отты сезім 
басымдау, күллі сурет сол сезім маңына, бас-аяғы тұжырымды бірер философиялық ой маңына жи-

нақталады. Лирикалық шығармалар кейде шығарманың тақырыбына, мазмұнына қарай бөлінеді:                            

1. Саяси-азаматтық лирика. 2. Махаббат лирикасы. 3. Көңіл күй лирикасы. 4. Табиғат лирикасы.                   
5. Философиялық лирика. 6. Сатиралық лирика. 

Қазақ ақындарының ішінде сатиралық лириканы көп жазған адам Абай болды. Ол елдегі болыс, 

билерді шенеп-мінеп, сынға алып, мысқылдап жазған «Дүтбайға», «Болыс болдым, мінекей» деген 

өлеңдері сатиралық лирикаға жатады. Енді «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» кезеңдерін 
қарастырайық.  

1. Қызығушылықты ояту. Үйрену үдерісі – бұрынғы білетін және жаңа білімді ұштастырудан 

тұрады. Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді, өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен толық-
тырады, кеңейте түседі. Сондықтан да, сабақ қарастырылғалы тұрған мәселе жайлы оқушы не біледі, 

не айта алатындығын анықтаудан басталады. Осы арқылы ойды қозғату, ояту, ми қыртысына тітір-

кенгіш арқылы әсер ету жүзеге асады. Осы кезеңге қызмет ететін «Топтау», «Түртіп алу», «Ойлану», 

«Жұпта талқылау», «Болжау», «Әлемді шарлау» т.б. деген аттары бар әдістер (стратегиялар) 
жинақталған. Қызығушылықты ояту кезеңінің екінші мақсаты – үйренушінің белсенділігін арттыру.  

2. Мағынаны тану (түсіне білу). Бұл кезеңде үйренуші жаңа ақпаратпен танысады, тақырып 

бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. Оның өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік 
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көрсетуіне жағдай жасалады. Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауына көмектесетін оқыту 

стратегиялары бар. Соның бірі INSERT. Ол оқығанын түсінуге, өз ойына басшылық етуге, ойын 
білдіруге үйрететін ұтымды құрал.  

Адамның психологиялық көңіл-күйі өзіңен-өзі құбылып өзгермейді. Көңіл-күйдің, шаттық 

сезімнің, қуаныштың, мысқыл кекесін, ашу-ызаның, адам бойын билеген ой-арманның пайда болуы 

өмірдің оралуан көрінісіне, жағдайға, табиғатқа, әлеуметтік ортаға байланысты туады. Мәселен, 
«Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны» хан-сұлтандарға деген кекті ашу-ызадан туған сөздер. Өлеңді 

оқығанда ақынның қандай көңіл-күйінен туындаған не сол сөзді айту үстінде оның жанын тербеген 

сезімнің көрінісі байқалғандай болады. 
Өзекті жанға бір өлім, 

Орданды талқан қылып шабармын... 

Күндердің күні болғанда, 
Бас кесермін, жасырман...  

деген жолдарынан Баймағамбет сұлтанның алдында тұтқын дәрежесінде тұрып-ақ қаймықпай, 

көтеріліс бағдарламасьша сай халықтың қайнаған кегі мен өшпеңділігін білдіретін ерлікті айқын 

аңғаруға болады. Сол дәуірде бұл мәселеге Махамбетпен ешкім таласа алмайды. Академик 
З.Қабдолов лириканы: «Нұрлы ой, ішкі сырлы дүние жанры. Бір өленде бірнеше сөз болуы мүмкін. 

Лирикадағы бас қаһарман -ақынның өзі. Лирикалық кейіпкер, әдетте ұнамды кейіпкер. Лирикада 

тартыс та болады. Лирикада негізінен мінез болады» [3, 70] – деп бағалайды. 
3. Тақырып туралы ой-толғаныс – бағдарламаның үшінші кезеңі. Күнделікті оқыту үдеріснде 

оқушының толғанысын ұйымдастыру, өзіне, басқаға сын көзбен қарап, баға беруге үйретеді. 

Оқушылар өз ойларын, өздері байқаған ақпараттарды өз сөздерімен айта алады. Бұл сатыда 

оқушылар бір-бірімен әсерлі түрде ой алмастыру, ой түйістіруге үйренеді 5.  

Зерттеуші-ғалым С.Мақпырұлының «Әдебиеттің тектері мен түрлері» атты әдістемелік талдау 
еңбегінде лирикалық шығармалардың түрлерін (жанрларын) ақынның қоршаған орта, қоғамдық 

шындық туралы толғаныс сезімдерін, оны танып, бағалауын, жалпы көңіл-күйін таныту тәсілдерінің 

сипатына қарай талдап көрсетеді: ән өлеңі, ода, элегия, сонет, сатира, арнау, эпиграмма [4].  
Адамзаттың тіршілік әрекеттерінің негізгі тұғырнамасы – білім. Қазіргі заман педагогі білім 

беруде тек өткен тарих пен бүгінгі күннің проблемаларын емес, болашақтың жайын ойлауға, 

болжауға, алдың алуға, тиісті шешімдер қабылдап, оған өзінің оң үлесін қосуға қалыптастыруда үлесі 

зор болса керек. 
Мәтін талдау барысында лириканың күрделі ішкі құрылымына, стильдік бітіміне, өлең сырына 

бойлату, ондағы философиялық-эстетикалық, поэтикалық ой арқауын оқушыларға түсіндіру, шынайы 

адамдық сезім биігін ұғындыру арқылы оқушыларға эмоциялық, эстетикалық ләззат, әсер беру 
жолдарын қарастыру.  

Лириканы оқыту байланысты зерттеудің басты мақсаты – ақынға рухани жақындау, оны сезіну, 

ақынның сезім мен ой тереңдігіне бойлау, сол арқылы оқушының оқырмандық сапасын арттырып, 
көркем сөздік құдіретін түсіне білуге тәрбиелеу, оқушылардың өлеңге деген қызығушылықтарын 

оятып, құмарлығын арттыру арқылы олардың жан дүниесін байыта отырып, эстетикалық, 

адамгершілік, ізгілік, инабаттылық тәрбие беру. 

Лирикалық шығармалардың әрқайсысы жеке құрылымдық жүйе екендігін белгілі. Оларды оқыту-
да қолданатын әдістерді жинақтап айту күрделі. Солай бола тұра біздің тарапымыздан, лирикалық 

шығармаларды талдауда, оқытуда жүйеленген жұмыс түрін ұсынамыз: 1. Шығарманың басты және 

қосалқы тақырыптарын табу. 2. Шығармадағы күрделі сөздер мен күрделі ұғымдарды анықтау, сөздік 
жұмысын жүргізу. 3. Өлеңнің құрылысын талдау. 4. Өлеңдегі көркем сөз айшықтарын (троп, 

фигураның түрлері) табу, мәтіндегі қызметін айқындау. 5. Шығарманың композициялық құрылымын 

анықтау, жоспар құру. 6. Шығарманың синтаксистік құрылым жүйесіндегі ой ағынын, тірек ұғымдар 

арқылы айқындау. 7. Шығарма идеясын тану. 8. Авторлық ұстанымды аңғарту. 
Я.А. Коменский оқу үдерісіндегі оқушыға білім мен тәрбие беру жұмысын мынадай төрт кезеңге 

бөледі: 1. Сыртқы сезімді тәрбиелейтін жаттығулар. Бұл мақсаттағы жаттығулар арқылы бала өзін 

қоршаған ортаны, өмірді танып, олармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйренеді. 2. Ішкі сезімді ой-
қиял арқылы елестету мен есту, қол мен тілді тәрбиелейтін жаттығулар. 3. Нақты зат пен нәрселердің 

көлемі мен барлық заттық нәрселерді, құбылыстарды сезіну, осы сезіну арқылы жиналған 

материалдар негізінде ой-пікір мен түйсікті дамыту. 4. Ерікке қатысты; ұстамдылық, еңбек құмарлық, 
қабілетті дамытуға бағытталған жұмыстар. Осы бағыттағы жаттығулардың барлығын да лирикалық 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология ғылымдары» сериясы №4(62) 2017 ж. 

253 

шығармаларды оқытқанда қолану маңызды. М.Мақатаевтың «Мен таулықпын» өлең мәтініндегі ойды 

айқындау, жинақтау, жүйелеу, қорыту үшін төмендегідей тапсырмалар ұсындық: 1. Өлеңдегі тауды 
сипаттайтын сөздерді белгіле, сол сөздерді теріп жазып жүйеле. 2. «Асқар шыңдар желпиді бесігімді, 

Бір орамын ағытып сәлдесінің», деген тармақтарды қайталап оқы, көз алдарыңа қандай бейне 

елестейді? «Сәлде» сөзі қай заттық ұғымның орнына жұмсалып тұр? Асқар шыңның түсі қандай? Сөз 

образын, көріністі, бейнені сипаттап айтып көр. 3. «Күн алғашқы сәулесін маған шашып, Маған келіп 
түнейді қара тұман» – деу арқылы ақын нені меңзейді? Осы тармақтарда уақытқа қатысты сөз 

қолданыстары бар ма? Тауып белгіле, өз түсінігіңді айт. 4. Мәтіндегі Ана сөзінің қолданысына назар 

аудар. Өлеңде ақын Ана сөзін қандай ұғымда қолданған деп ойлайсыңдар? 5. Өлеңде табиғаттың тағы 
қандай перзенттері аталады. 6. Өлеңді тұтас қайталап оқи отырып, тауға деген ақынның қарым-

қатынасы мен сезімін түсінуге күш сал. 7. Таудың қай қасиетін ақын ерекше қастарлейді? 8. «Тау 

ұлы» тақырыбына ой толғау жаз. Мектеп оқулығында осы өлең мәтініне қатысты мынадай тапсырма 
берілген екен: «Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал», «Ақынның ой-арманын әсірелеп, ақын қиялын 

қалықтататын бейнелі сөдерді дәптерлеріңе жазып алып, есіңе сақтауға тырыс», «Өлеңнен тау 

ұлында болуға тиіс қандай қасиеттерді аңғаруға болады» [4]. Бұл тапсырмалар дәстүрлі талдауларда 

мақсат етіліп жүрген мәтіннің тақырыбы мен өзекті ойын танытуға да жетімсіздік етеді. Оның үстіне 
ақын тау ұлының қасиеттерін сипаттауда басты мақсат етпейді. Тау ұлыны қатысты сындық 

ұғымдағы сөздер, эпитеттер мәтінде жоқтың қасы. Бұндай дидактикалық жағынан кемшін сұрақ-

тапсырмалар оқушыны мейлінше тығырыққа тіреп, ой-қиялын шектейді [5].  
Құзырлы тұлғаны дамыту және оған жан-жақты терең білім беру мақсатында көптеген білім беру 

технологиялары ұсынылуда. Соның бірі – Сын тұрғысынан ойлау («СТО») технологиясы. 

«СТО» технологиясын тәрбиеге енгізген американдық ғалымдар Женни Стил, Куртис Мередит, 
Чарльз Темпл. Бұл технологияның философиясы мен теориясы ресейлік ғылым Л.С. Выготский мен 

американдық ғалым Джон Дьюидің еңбектеріне сүйеніп жасалынған. Бұл озық педагогикалық 

технология қазіргі әлемнің 52 мемлекетінде жүзеге асуда. 

Сын тұрғысынан ойлау сабақтары және кез келген осы бағдарлама негізіндегі жасалатын шаралар 
білім алушылардың өз бетінше тұжырым жасау, қорытындыға келу, құбылыстар арасынан тиімдісін 

таңдай білу, мәселені шеше білу, пікірталас жүргізе білу, басқалармен қандай деңгейде болса да 

қарым-қатынас жасай білу, қажет жерде өз көзқарасын өзгерту, топ алдында өз тұжырымын айта 
білу, ойын қорғай білу қабілетін дамытады. Осының бәрі әрбір білім алушының өздігімен білім ала 

білуін, сын тұрғысынан ойлау іскерлігін, зерттеу жұмыстарын жасауға мүмкіндік ашады. Білім 

алушы мен оқытушы арасындағы ынтымақтастық орнайды. 

Оқытушы:1) Оқушының дербес таным іс-әрекетін кіргізуші. 2) Коррекция жасайды. 3) Ықпал 
етуші, көмекші, ақылшы. 4) Психологиялық жағымды ахуал. 5) Эмоция тудырушы. 6) Мадақтаушы. 

Білім алушы: 1) Ізденуші, зерттеуші. 2) Табушы, жаңа өнім жасаушы. 3) Білімді өз бетімен алушы. 

4) Өзін-өзі, достарын тексеруші. 5) Бағалаушы, сараптаушы. 
Қызығушылықты ояту кезеңінде қолданылатын әдістер білім алушылардың тақырыпқа 

байланысты бұрынға алған білімдерін қолданып, қайта жаңғыртып, естеріне түсіруін қажет етеді. Бұл 

кезеңде ассоциациялар жүйесін құрастыру – «кластер» стратегиясы, «ой шақыру» т.б. 
стратегияларды қолданамын.  

Тіл – адамдар арасындағы қарым-қатынастың аса маңызды құралы ғана емес, ойлаудың, 

дүнитанымның, рухани мәдениетті жасаудың, ұлттық ұжымдық тәжірбиесін жинақтаудың, сақтаудың 

құралы. Жас ұрпақты тәрбиелеу, оларға білім мен ғылымды үйрету тіл арқылы жүзеге асады. 
Білім алушының өзін жеке тұлға ретінде сезінуіне, елінің сенімді азаматы болуына, алға қойған 

мақсатын білуіне көмектесетін бұл ойлау процесінен тұратын жобаның алатын орны ерекше. Ал 

құзіреттілігі дамыған оқушы келешекте дарынды тұлға болатына анық. 
Әрбір сабақ басынан аяғына дейін балаға деген мейірімге толы болу керек. Осы бағытта                      

Ш.А. Амонишвили: «Білім ошағындағы әрбір күн, әрбір сабақ мұғалім тарапынан оқушыға сыйлық 

болуы керек. Әрбір білім алушының мұғалімімен тілдесуі бала бойына қуаныш пен құлшыныс беруі 
тиіс» деген. Сондықтан да сабақты жоспарлау кезінде қолданылатын көрнекіліктерді эстетикалық 

талаптарға сай, білім алушы қызығатындай дәрежеде даярлауы қажет. Тірек плакаттарды топтық 

жұмысқа қолдансақ, тірек схемалары жасалған парақтар жеке білім алушымен жүргізілетін жұмыс-

тарға арналып жасалады. Яғни бұл тірек схемалары жеке оқушыларға үлестіріліп беріледі. Білім 
алушы схема бойынша ауызша, жазбаша түрде жұмыс жасайды. 

Сын тұрғысынан ойлау сабағы: 
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1. Ой ашар (ассоциация, ми шабуылы, кубик және т.б. әдістер арқылы орындалады). 

2. Іске асыру (инсерт, кластер әдістері арқылы іске асады). 
3. Рефлексия (қорытындылау және білімдерін бағалаудан тұрады). 

Қорыта келгенде, «Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы әдебиет пәніне қызығушылықтарын 

дамыту» жобасын қолдану тиімді, өйткені білім алушылар өз ойын ашық айтады және осы ойын айту 

үшін жаңа сөздерді үйренуге талпынады. Оқушылар өзара пікір алмасу арқасында сабаққа деген 
қызығушылықтары артады. Әрбір білім алушы шығармашылық тұрғыда жұмыс істейді, себебі олар 

қорытынды кезеңде рефлексия түрінде өз ойларын не ауызша не жазбаша күйінде жеткізеді. Әдіскер 

Қ.Бітібаева өзінің «Педагогикалық технология талаптары» деген мақаласында: «Педагогикалық 
технология деген не?» деген сұраққа педагог-ғалым В.П. Беспальконың «Оқу тәрбие үдерісінің 

алдын-ала жүйелі түрде жоспарлануы және оның тәжірибеде жүзеге асуы – белгілі бір педагогикалық 

жүйенің тәжірибеде жүзеге асу жобасы» – деген анықтамасымен жауап береді [6].  
Қорыта келгенде, «Өркениеттіліктің басты міндеті – адамды ойлай білуге үйрету» – деп Эдисон 

айтпақшы, оқушылардың әдебиет сабақтарында ойлау іс-әрекеттерін дамытуда сын тұрғысынан 

ойлау технологиясының маңызы ерекше, себебі бұл технология оқушыларды дербез ізденіске, білімді 

өз бетімен алуға тиімді ықпал етеді еп ойлаймыз. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИРИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНЕМ  

ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

Резюме 

В статье рассматриваются методы преподавания лирической поэзии с использованием технологии крити-

ческого мышления в старшей школе. Благодаря открытию природы этих аргументов и лирических произве-

дений, четко определены способы преподавания поэтических текстов в будущем. В статье также представлены 

различные лирические произведения: политико-гражданская лирика, лирика любви, лирическая лирика, фило-

софская лирика, сатирическая лирика. 

Этапы технологии критического мышления: период осознания пробуждения использует стратегии группи-

рования, обнаружения, мышления, пар, прогнозирования и глобальной навигации, которые его обслуживают. 

Стратегия INSERT – это рациональный инструмент, который учит вас понимать, что вы изучаете, руководить 

своими мыслями и выражать свои мысли. Мысли о теме – это третий этап урока. На этом этапе студенты учатся 

эффективно взаимодействовать друг с другом. 
Ключевые слова: критическая технология мышления, осознание пробуждения, распознавание смысла, 

разговоры о предмете, преподавание текстов, типы лирических текстов, лирические произведения 
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Summary 

In the article methods of teaching lyrical poetry with use of technologies of critical thinking in the senior school are 
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considered. Thanks to the discovery of the nature of these arguments and lyrical works, the ways of teaching poetic 

texts in the future are clearly defined. The article also presents various lyrical works: politico-civic lyrics, love lyrics, 

lyrical lyrics, philosophical lyrics, satirical lyrics. 

Stages of critical thinking: the period of awareness of awakening uses the strategies of grouping, detection, thinking, 

pairs, forecasting and global navigation that serve it. And knowing (understanding). The INSERT strategy is a rational 

tool that teaches you to understand that you are learning, guiding your thoughts and expressing your thoughts. Thoughts 

about the topic are the third stage of the lesson. At this stage, students learn how to effectively interact with each other. 

Keywords: critical technology of thinking, awareness of awakening, recognition of meaning, talk about the subject, 

teaching texts, types of lyrical texts, lyrical works 
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CONTEMPORARY TECHNOLOGIES FOR TEACHING ENGLISH LANGUAGE IN KAZAKH 

AND RUSSIAN-SPEAKING GROUPS OF UNIVERSITY STUDENTS  
 

Abstract 

Kazakhstan is a multilingual area. There is a growing tendency to pay more attention to the English language taking 

into account its developmental and scientific significance. The article is focused on Kazakh and Russian-speaking 

students, who learn English language at the universities. We argue that the modern approaches, methods and techniques 

should be realized in teaching English language. On the basement of S.S. Kunanbayevas’s cognitive linguacultural 

methodology, we presented four stages of communicative competence formation in teaching English language. Each 

stage fulfills its own specific functions and the set of certain skills are formed on each stage, which is equipped by the 
most effective methods and techniques. Experiment showed that the usage of contemporary methodology promoted the 

effective acquisition of English language by Kazakh and Russian-speaking students of university. 

Keywords: еnglish language, Kazakh and Russian-speaking students, universities, modern methods, techniques, 

competency-based language teaching, communicative, person-centered, lingua-cultural, approach  
 

INTRODUCTION. The special importance of this article is determined by the fact that there is an 

interest in studying English language by Kazakh and Russian-speaking students of the universities. It should 

be mentioned that approaches, methods and techniques being chosen proclaim an integrated philosophy of 
teaching and never clash with each other, representing a very strict hierarchy. Approach is a set of correlative 

assumptions dealing with the nature of language teaching and learning,whereas method is an overall plan for 

the orderly presentation of language material, no part of which contradicts, and all of which is based upon, 
the selected approach. To speak further, a technique is a particular trick, stratagem, or contrivance used to 

accomplish an immediate objective. Techniques must be consistent with a method, and therefore in harmony 

with an approach as well [1, 18]. 
The integrity of these three notions must be realized in teacher’s classroom management when he 

organizes the classes of English language, which is considered as a foreign one, for Kazakh and Russian-

speaking students. Classroom management is characterized as the actions taken to create an environment that 

supports and facilitates academic and social-emotional learning. Toward this goal, teachers must develop 
caring, supportive relationships with and among students; organize and implement instruction in ways that 

optimize students’ access to learning; use group management methods that encourage students’ engagement 

in academic tasks; promote the development of students’ social skills and self-regulation [2, 32]. 
THE IDENTIFICATION OF THE APPROACHES. Several approaches will help us to see how far 

they influence the final stage of teacher’s classroom management. Communicative approach starts from a 

theory of language as communication and originated as a result of change in the British language teaching 
tradition dating from the late 1960s. The desirable goal here is a communicative competence that 
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presupposes correct and adequate use of linguistic system. Thus, learning occurs through interaction between 

students and teacher. The range of exercises and activities compatible with a communicative approach is 
unlimited [3]. Competency based education stipulates the successful functioning in the real world of work. 

Competency-Based Language Teaching approach had been widely adopted by the end of the 1970s, 

particularly as the basis for the design of work-related and survival-oriented language teaching programs for 

adults. Competencies consist of a description of the essential skills, knowledge, attitudes, and behaviors 
required for effective performance of a real-world task or activity. In organizing learning process, all 

competencies are described in terms of elements that break down the competency into smaller components; 

criteria that specify the minimal performance required to achieve a competency; examples of texts and as-
sessment tasks that relate to the competency. The group of scientists of Kazakh Ablai Khan University of 

International Relations and World Languages under the supervision of S.S. Kunanbayeva [4, 43] suggested 

the set of the competences for those who acquire foreign language. Linguistic competence provides 
acquisition of language means and rules with the purpose to create linguistically correct utterances in oral 

and written forms of intercultural communication. Speech-communicative competence provides the 

formation of the ability and readiness to realize communicative intention in different situations of oral and 

written communication on the basement of listening, speaking, reading and writing. Linguo-cultural 
competence reflects the correlation of culture and language in the process of communication. It provides 

linguo-culturally adequate communication with the representatives of other society inserting the foundation 

of the secondary conceptualization of the world. Socio-cultural competence is understood here as an ability 
to reflect environment by means of a language; to form the background of a foreign picture of the world 

taking into consideration the position of the native speakers; to generate secondary cognition.  

The main reason, supporting the importance of lingua-cultural approach is that language is not an 
autonomous construct but social practice both creating and created by the structures and forces of the social 

institutions within which we live and function. Culture and communication are inseparable because culture 

not only dictates who talks to whom, about what, and how the communication proceeds, it also helps to 

determine how people encode messages, the meanings they have for messages, and the conditions and 
circumstances under which various messages may or may not be sent, noticed, or interpreted. Culture is the 

foundation of communication [5]. This approach will help students to understand the fact that all people 

exhibit culturally conditioned behaviors and social variables such as age, sex, social class, and place of 
residence influence the ways in which people speak and behave. It will help to increase their awareness of 

the cultural connotations of words and phrases in the target language, to develop the necessary skills to 

locate and organize information about the target culture. Finally, it stimulates students’ intellectual curiosity 

about the target culture and encourages empathy towards its people. The person-centered approach was 
developed from the concepts of humanistic psychology. The humanistic approach views people as capable 

and autonomous, with the ability to resolve their difficulties, realize their potential, and change their lives in 

positive ways. The psychologist Carl Rogers (1902-1987), who proposed new humanistic ideas for 
counseling, developed the person-centered approach [6].  

DISCUSSION AND FINDINGS. Having analyzed some of the most popular approaches, we concluded 

that a single approach, even a very effective one, could not satisfy the multifaceted demands of modern society. 
In other words, we can speak of integrated character of the above-mentioned approaches, which satisfies the set 

of multiple demands of today’s society and makes a qualified English language teaching available.  

Taking into account S.S. Kunanbayevas’s cognitive linguacultural methodology of the effective 

organization of English language teaching for Kazakh and Russian-speaking groups we present four stages 
of communicative competence formation. Each stage fulfills its own specific functions and as a result, the set 

of certain skills are formed on each stage. Each stage must be equipped with particular means of teaching 

with the help of various visual Internet resources that teacher can use during the lesson. There should be 
mentioned that visualization plays a very important role in what we call cognitive learning. Moreover, it can 

give the learners a chance to perceive correctly and memorize the necessary material and interpret the 

meaning of the conveying message expressing their own creativity and individuality.  
The first two stages of methodology (perceiving basic notions and accumulating relevant data) are 

equipped with thematic units, which are presented in the form of text to read or track to listen to. However, 

teacher can vary an organization of data perception with the help of video. The advantages of using videos 

on the first two stages are the following: it is more action-packed and eventful than any reading or listening, 
so it helps to keep your students attentive; the most important fragments of information that need to be 

memorized are usually accompanied by voice shades and different facial expressions, which facilitates the 
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process of memorizing necessary material. The third stage is a stage of quasi-communication. It is 

characterized by implementing images, videos and speech paradigms. Quasi-communication stage 
presupposes the modeling of typical communicative situations. In other words, students are being prepared to 

free, spontaneous communication by role-playing typical communicative acts with the help of speech 

clichés. During this stage, students train both monologue and dialogue speech; the communicative tasks are 

conveyed by means of images and video tracks. Students are offered to watch the video and afterwards, 
teacher provides them with a set of communicative tasks to fulfill. To provide an example, we have chosen 

the video track that shows students the procedure of E-tandem method of learning language. Video track [7] 

deals with the peculiarities of E-tandem method of learning foreign languages. Speech paradigms can be 
usedon the third quasi-communication stage. Speech paradigms can be defined as handouts that provide 

learners with necessary speech clichés that help them to sound natural and be aware of native speakers’ 

norms of starting /continuing/ concluding their speech in different situations.In other words, they can be 
defined as linking words and phrases that are grouped for usage in a particular case (discussion, argument, 

etc.) and presented in a compact form so as to be a constant helper for a learner till he/she memorizes it well. 

The third stage of quasi-communication prepares students for the next stage of free communication where 

they should be able to participate in a free spontaneous discussion, debate, etc.  
On the stage of free communication the case study could be implemented. The term ‘case study’ covers a 

wide range of problems posed for analysis, but most types include several key elements. Most cases are based 

on real or constructed events, which could reasonably take place. They tell a story, one involving issues or 
conflicts needed to be resolved – though most case studies do not have one obvious or clear solution. The 

information contained in a case study might be complex (including charts, graphs, and relevant historical 

background materials) or simple – a human story that illustrates a difficult situation requiring a decision [8]. 
With case-based teaching, students develop skills in analytical thinking and reflective judgment by 

reading and discussing complex, real-life scenarios [9]. The case method is a student-centered, highly 

interactive pedagogy that changes the classroom process. 

Problem-based learning can also be used on the stage of free communication. It consists of carefully 
designed problems that challenge students to use problem solving techniques, self-directed learning 

strategies, team participation skills, and disciplinary knowledge. In problem-based learning (PBL) courses, 

students work with classmates to solve complex and authentic problems that help develop content knowledge 
as well as problem-solving, reasoning, communication, and self-assessment skills [10]. The first class 

meetings in a PBL course include brainstorming sessions in which issues central to the course are identified. 

Alternatively, the instructor can create an extensive list of topics and ask students to focus on those topics 

that seem most interesting. Based on student input about course topics, the instructor develops ill-structured 
problems. Students then work on the problems in groups of three to eight students, depending on the number 

of students in the course and the number of available instructors or tutors. Regardless of how topics were 

selected, the instructor presents the problems to student groups before providing any formal instruction on 
the topic. However, problems are introduced with “minilectures” that provide some context for the problem 

and identify areas of potential difficulty.  

Conclusion. In order to check the effectiveness of the methodology described in article we organized an 
experiment in control and experimental groups of students at the Kazakh Ablai Khan University of Inter-

national Relations and World Languages. The students of the control group had the traditional classes of En-

glish language while the students of experimental groups had classes of English language based on presented 

methodology. All group shad equal number of class hours. The students of experimental groups showed the 
growth according to all parameters. To conclude, it should be said that an approach, being a general 

guideline for teacher, provides a set of principles to follow in the class. However, the realization of the prin-

ciples depends on teacher’s methodology. We presented four stages of communicative competence formation 
and showed how the teacher can expand the guideline model of learning process with the help of innovative 

methods and techniques. Therefore, following the guidelines of general approach, the teacher should stay 

creativemodifying the already set model of teaching with his own innovations and personal research.  
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УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕ ОҚИТЫН ТОП СТУДЕНТТЕРІНЕ 

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 
 Түйіндеме 

Қазақстан бүгінгі таңда көп тілді аумақ болып табылады. Елдің ғылыми әлеуетін дамыту маңыздылығын 

ескере отырып, ағылшын тілін үйренуге үлкен назар аударылады. Мақалада қазақ және орыс тілдерінде оқитын 

студенттер үшін заманауи технологиялар негізінде мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілікті қалыптас-

тырудың әмбебап үлгісін ұсынылады. Бастапқыда, әдістер,тәсілдер және технологиялар сынды ұғымдарға 

түсінік берілді. Одан кейін С.Құнанбаеваның заманауи когнитивтік лингвомәдениеттану әдістемесі негізінде 

төрт кезеңнен тұратын мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру моделі ұсынылды. 

Әрбір кезең үшін функциялардың жиынтығы, ішкі құзыреттіліктер және технологиялар көрсетіледі. Тәжірибе 

қазіргі заманғы әдістемені қазақ және орыс тіліндегі топтарға пайдалану ағылшын тілін тиімді меңгеруге ықпал 

ететінін көрсетті. 
Түйін сөздер: ағылшын тілін меңгеру, қазақ және орыс тілдерінде оқитын топтар, қазіргі заманғы әдістер, 

технологиялар, құзыреттілік негізінде шет тілін оқыту, коммуникативті, тұлғаға бағытталған, лингвомәдени тәсіл 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРУППАХ  

С КАЗАХСКИМ И РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Резюме 

Казахстан на сегодняшний день является полиязычной территорией. Большое внимание уделяется изучению 

английского языка, принимая во внимание его важность в развитии научного потенциала страны. В статье 

предлагается универсальная модель формирования межкультурной коммуникативной компетенции на базе 

современных технологий для студентов с казахским и русским языком обучения. Изначально дано разграни-

чение таких понятий, как подходы, методы и технологии. Далее на базе современной когнитивной лингвокуль-
турологической методологии С.С. Кунанбаевой представлена модель формирования межкультурной коммуни-

кативной компетенции, состоящая из четырех стадий. Для каждой стадии обозначен набор функций, 

субкомпетенций и технологий. Эксперимент показал, что использование современных технологий в группах с 

казахским и русским языком обучения способствует эффективному овладению английским языком. 

Ключевые слова: овладение английским языком, группы с казахским и русским языком обучения, 

современные методы, технологии, компетентностно-базируемое иноязычное образование, коммуникативный, 

личностно-центрированный, лингвокультурологический подход 
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ТІЛДІ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ТҰЛҒАНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ БАҒДАРЫ МЕН 

АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 
 

Аңдатпа 

Заман қойып отырған жаңа талаптар икемді жүйе құрып, тілді оқытудың мақсатынан бастап білім 

мазмұнын, оқыту тәсілдерін, қалпын, құралын, түрлі әдістемелік жүйелерді жетілдіруді керек етуде. Бұл үшін 

оқу талабында тілді практикалық тұрғыдан да, құндылықтық және дүниетанымдық тұрғыдан да меңгерту 

жолдарын іздеу және табу маңызды саналып отыр. Мақалада жалпы білім беретін мектептерде қазақ тілін 
оқыту үдерісінде тұлғаның құндылықтық бағдарын арттыру мен оқушының ақпараттық құзіреттіліктерін өзара 

бірлікте жүргізу мәселелері қарастырылады. Білім алушының тіл туралы дүниетанымын қалыптастыруда 

оқушының мәтіндермен жүргізетін жұмыстардың маңызы көрсетіледі.  

Оқушының тілдік сезгірлігін дамыту жұмыстарының мазмұны мен құрылымы тұлғаның құндылықтық 

бағдарын арттырудың әдістемелік аспектілері бойынша талданады. Қазақ тілін теориялық тұрғыдан да, 

практикалық жағынан да қатар меңгертудің мүмкіндіктері ажыратылады. Осы арқылы қазақ тілі сабақтарында 

білім сапасын арттырудың тетіктері жайлы тұжырымдар беріледі. 

Түйін сөздер: тұлғаның құндылықтық бағдары, лингвистикалық дүниетаным, ақпараттық құзіреттілік, 

тілдік сезгірлік, қалыптастыру, тілді оқыту әдістемесі 

 
Мектептің қай сатысында болса да, тілді, оның ішінде ана тілін меңгерту тек грамматиканы 

меңгертумен немесе сөйлеу тілін жетілдірумен шектелмейді. Өйткені ана тілі мектептегі оқу пәннің 

бірі ғана емес, тіл дүниені танудың кілті, білім алу дағдыларын: оқылым, тыңдалым, жазылым, 
айтылым, тілдесім секілді сөйлеу әрекетіне қажетті қатысымдық дағдыларды да, сонымен қатар 

оқушының ұлттық болмысын қалыптастырудың, әлеуметтендірудің бірден-бір негізі болып 

саналады. Сондықтан да тілді оқыту үдерісі қиындығымен, көп аспектілігімен және көп 
факторлығымен ерекшеленеді. Әсіресе, ана тілі ретінде меңгертілетін «Қазақ тілі» сабақтарындағы 

оқу үдерісінде тілдік біліммен бірге оқушылардың тұлғалық қасиеттерінің, жалпы дүниетанымының 

қалыптасуы бір мезгілде өзара сабақтастықта қатар жүріп отырады. Мысалы, оқушы тұлғасының 

құндылықтық бағдарын айқындайтын лингвистикалық дүниетанымды немесе көзқарасты қалып-
тастыру пәннің оқу бағдарламасында көрсетілген тіл туралы жалпы мағлұматтарды, тілдік құры-

лымдарды, сөйлеу стильдерін меңгерумен іштей үндестікте жүзеге асырылуы тиіс. Оны дамытудың 

негізгі ұстанымы – бағдарлама материалдарында берілген тілдік бірліктерді дүниетанымдық, қаты-
сымдық, қызметтік, мағыналық және қолданымдық тұрғыдан біртұтас меңгерту, оны оқу-танымдық 

мәтіндермен жұмыс барысында бекітіп отыру. 

Алған білімді жаңа жағдайларда қолдану тікелей оқушының тіл туралы көзқарасымен байла-
нысады. Бұл деңгей тұлғаның құндылықтық бағдарының бір көрсеткіші болып саналады. Оқушының 

өзі алған білімін кездейсоқ, тосын жағдайларда қолдана алуы – оның лингвистикалық дүние-

танымының қалыптасқанының маңызды белгісі. Ол баланың тілдің бойында тоғысқан морфоно-

логиялық, семантикалық, құрылымдық, сөзтудырушылық ерекшеліктердіөздігінен аңғаруымен, оны 
дұрыс қолдана алу қабілетімен тығыз байланысты қаралады. Меңгерілген білім оқушының санасында 

әртүрлі формада, оның ішінде тілдік құбылыстың мәнді белгілері мен оны таңдау шартын құрайтын 

ережелер мен анықтамалар түрінде көрінеді. Меңгерілген білім оқушының жаңа материалды игеруіне 
тікелей де, жанама да әсер етуі мүмкін. Сондықтан білімнің ауысу да осы екі формада көрініс табады.  

Білімнің тікелей ауысуы – біртектес құбылыстарды қолдану арқылы жүретін үдеріс. Мысалы, 

орфографиялық дағдыларды қалыптастыруда орфографиялық ережелерді қолдануы; туынды сын есім 

жасау жолдары туралы білімін туынды есімшелерді түсінуде қолдана алуы. Бірақ соның қай-
қайсысында да оқушы өз ана тілінің құрылымдық, мағыналық ерекшелігін тануға үйренеді. Бұл да 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филологические науки», №4(62) 2017 г. 

260 

лингвистикалық құндылық компоненттерінің құрамдас бөлігі болып саналады. 

Білімнің жанама ауысуы – тіл білімінің бір саласы бойынша алған білімін басқа саланы оқу 
барысында қолдана алу құбылысы. Мысалы, грамматика саласы бойынша игерген білімдерін сөз 

мәдениетіне қатысты қолдана алуы. Атап айтқанда, сөздерді дұрыс тіркестіру заңдылығын білмейтін 

оқушының дұрыс сөйлеуі мүмкін емес. Ал, сөз дұрыстығын игермеген жағдайда сөйлеу шеберлігі 

хақында сөз болуы мүмкін емес. Әрине, бұл екі ауысуда да өзіндік қиындықтар кездеседі. Бірақ 
осылардың барлығы да тұлғаның құндылықтық бағдарын дамытуды оның ақпараттық құзірет-

тіліктерімен өзара сабақтастықта жүргізу қажеттігін бекіте түседі. Ақпараттарды түсіну, талдау, 

ондағы қажет мәліметтерді өз орнымен қолдану талаптары әрі баланың дүниелік білімін толық-
тырады, әрі оның ақпараттық құзіреттіліктерін жетілдіреді. Осы орайда оқушының тілдік сезгірлігі 

мәселесі алға шығарылады. 

Тілдік сезгірлікті дамыту – тілді оқытуда тұлғаның құндылықтық бағдары ретіндегі лингвис-
тикалық дүниетанымның бір арнасы. Тілдік сезгірлік – айналасындағы адамдардың сөзінен үйренген, 

өзі оқыған мәтіндерден түйіндеген немесе мұғалімнің басшылығымен меңгерген білімдеріне сүйене 

отырып, өзінің сөзін сезінуі, өз тілін өзі бағалауға бейімділігі, «сөйлеу нормаларын түсінуі мен 

қатесіз қолдана білу қабілеті» [1, 104]. 
Мұндай қабілет саналы да, санадан тыс та көрінуі мүмкін. Саналы түрде ол ауызша немесе 

жазбаша мәтін құрауда белгілі бір тілдік нормаларға сүйенген кезде көрінеді. Онда оқушының тілдік 

сезгірлігі мәтіннің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, стилистикалық жақтарына теңдей 
назар аударуын қажет етеді. Сонымен қатар мәтін аясындағы негізгі және қосалқы ақпаратты 

саралауға,саналы меңгеруге ықпал етеді. 

Мәтінмен жұмыс үстінде мектеп оқушысының тілдік сезгірлігінің екі жағы болады: норманы 
сезінуі, стильді сезінуі. Біріншісінде оқушы ол нәрсені басқаша айтуға болмайды деген қағиданы 

ұстанса, екінші жағдайда бірнеше мүмкін нұсқалардың ішінен ең тиімдісін таңдай алуға үйренеді. 

Бұл орайда оқушының мәтін бойынша алған ақпаратты сол қалпында қайталауы емес, оны өңдеп, өз 

мақсатына орайластыра меңгеруіне басымдылық беріледі. 
Норманы сезіну тілдің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық нормаларын білумен 

бағаланады, оған тіл білімінің сәйкес салаларын оқу үдерісінде қол жеткізеді. Стильді сезінуі тілдік 

құралдарды таңдауға негіз болатын сөздің қолданылу аясын, сөздің тақырыбын және жанрын сезінуі 
арқылы көрінеді. Бұл шығармашылық, өзіндік ізденіс бағытында жүргізілетін тіл дамыту, тіл ұстарту 

жұмыстарында, тіл стильдерін өткен кезде дамытылады. Ол үшін ақпараттық сипаты терең, 

тағылымдық маңызы жоғары мәтіндер іріктеліп отырады. 

Оқушының тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру үшін оның тілдік сезгірлігін қалыптастыру 
әдістемесі екі бағытта:  

а) оқушылардың назарын үнемі сөйлеу нормаларына, мәтіннің стиліне аударту жұмыстары 

арқылы;  
б) оқушының өзі жазған жұмыстарын сол бағыттағы, тақырыптағы шебер жазылған өзге 

мәтіндермен салыстырып отыру арқылы қатар жүреді. 

Тілді қолдануда өзіне-өзі бақылау жасай білу дағдылары да тұлғаның құндылықтық бағдарын 
қалыптастыруға ықпал ететін лингвистикалық дүниетанымның бір көрсеткіші болып саналады. 

Балаларды өз әрекетіне өзі бақылау жасай білуге үйрету, соның ішінде өзінің ауызша немесе жазбаша 

сөйлеу тіліне жауапкершілікпен қарауға үйрету – мектептің басты міндеттерінің бірі. Өз сөзін 

бақылай алу екі жағдайда жүзеге асады: біріншіден, сөйлеу талаптарын сақтай білгенде; екіншіден, өз 
сөзіне өзі түзету жасай алғанда. Бұл жердегі негізгі қағида, халық мақалында айтылғандай «сөз 

қадірін білгенің – өз қадіріңді білгенің» болуы шарт. Өйткені ақпараттық құзіреттіліктің 

қалыптасуының бір тетігі – оқушының өз сөзіне өзі «қарауыл» қойып, сана сүзгісінен үнемі өткізіп 
отыруы. Әрине, мұндай деңгейге жету үшін ол мәтіндегі идеяны түсінуден бастап, сол идеяның 

таралуына мүмкіндік беріп тұрған тілдік құралдардың функционалдық қызметін тани білуі керек. Бұл 

өз кезегінде идея мен стильдің бірлігін тануға әкеледі. Осы бірлік арқылы оның кез келген мәтінді 
талдау дағдысын жетілдіруге қол жеткізеді. Мысалы, ақпаратты өңдеу білігі бойынша оқушыберілген 

күрделі құрылымға сәйкес өзі іріктеген ақпараттарды жүйелеуге; бір тақырып бойынша берілген 

ақпараттарды жинақтауға қажетті қарапайым құрылым жасауға; құрамы бойынша күрделі (көп 

аспектілі) ақпаратты графикалық немесе формальдық түрден мәтіндік түрге немесе керісінше 
ауыстыруға қажетті дағдыларды меңгеруі қажет. Бұл ақпараттық құзіреттіліктің орта деңгейінің 

көрсеткіші болып саналады. Өздігінен жұмыс жасауға негзделгендіктен, ол оқушыдан өзін-өзі 
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үздіксіз дамытуды қажет етеді. Ал, даму арқылы ғана бала өзінің барлық қабілеттерін нақты мақсатқа 

жұмылдыруға, ерік-жігерін жұмсай алуға ынталана түседі. Яғни білімнің мәнін, орындалатын 
жұмыстардың өзі үшін қажеттігін сезінуі нәтижесінде оқу мотивациясы қалыптасады. Мотивация – 

саналы білімнің тетігі. 

Адамның сөйлеу тілі сан қырлы болып келеді: тілдік қыры (фонетика, лексика, грамматика), 

мазмұны, стильдік сипаты. Ал бұлар білім алушыдан өз сөзін өзі бақылауды талап етеді. Оқушының 
өз сөзін өзі бақылауына база қалайтын екі себеп, түрткібар: біріншісі – қазақ тілінің әдеби тіл 

нормаларын жетік білу; екіншісі – өзінің сөйлеу тілін жетілдіруге деген мүдделілік. Сол себепті тіл 

пәні мұғалімі оқушы бойынша осы негіздердің қалануына жауапты. Өйткені бұл екі мәселеге назар 
аударылмаған жерде өзін-өзі бақылау дағдылары қалыптаспақ емес. Өзін-өзі бақылау үшін де 

оқушының тілге деген саналы көзқарасы қалыптасуы тиіс. Саналы қатынас түпкі нәтижеде білімнің 

құндылықтық маңызына барып саяды. 
Өз сөзін өзі бақылаудың екі міндеті бар. Алғашқысы – тілдік тұрғыдан да, сөз мазмұны 

тұрғысынан да қате болдырмауға тырысу, ал қате бола қалса, оны тез түзете алу. Қатені түзетудің 

уақыт жағынан алғанда екі түрі бар: тікелей бақылау жасау (сөйлеп тұрған сәтте-ақ өз сөзін қайта 

түзету); соңыра бақылау жасау (араға біраз уақыт салып барып өз сөзіне түзету енгізу). Тікелей 
бақылау жасау айтып не жазып отырған кезде бірден жүзеге асады да, соңыра бақылау жасау тек 

жазу жұмысына қатысты орындалады. 

Егер оқушының өз сөзіне өзі бақылау жасай білуі оның өз деңгейіне қарай, кездейсоқ жүргізілетін 
болса, оның түпкі нәтижеге жетуі, яғни тұрақты дағдыға айналуы өте баяу жүреді. Сол себепті 

мұғалім оның өзін-өзі бақылауын қалыптастыруды мақсатты түрде жүзеге асырып отыруы шарт. Бұл 

орайда әртұрлі қайнаркөздерден қызықты әрі мазмұны терең ақпараттар қамтылған мәтіндермен 
жұмыс жүргізу, ақпараттық құзіреттеліктерді шыңдауға керекті жұмыстарды жүйелі жүргізу тиімді 

болмақ. Дайын мәтіндер негізінде оқушыға өз сөзін түзетудің түрлі тәсілдерін үйрету тиімді тәсіл 

болып саналады.Оқушыға қатесін тікелей емес, ұтымды мәтіндер арқылы көрсетіп, оны қалай түзеу 

керектігін үйретіп отырған абзал. Қатесіз сөйлеудің мәнін түсінуі оқушының тілге деген құрметін 
арттырумен қатар, өз сөзіне жауапкершіліктің өз тіліне деген жауапкершілікке ұласуына әкеледі. Бұл 

да өз кезегінде оқушының ақпараттық құзіреттіліктерін сатылап жүргізуге ықпал етеді де, соңында 

олардың тіл туралы дүниетанымын кеңейте түседі. 
Мектеп тәжірибесінде оқушының өз сөзіне бақылау жасауы көбінде орфографиялық және 

пунктуациялық қателерге қатысты жүргізіледі. Дұрыс жазу ережелері дегенде де осы мәселелер алға 

шығарылады. Осының барлығының да түп төркінін түсіну лингводидактиканың талаптарын білу 

арқылы жүзеге асады. 
Соңғы жылдары көптеген ғалымдарзаманауи әдістемелік ғылымдағы«әдістемеліктің күрделілігі» 

туралы көп айтып жүр,оның ішіне ғылымның аумағындағылингводидактика мәселесі кіреді.  

Мысалы, ғалым Л.В. Щербаның көзқарасы бойынша, «көптеген ғылымдардың күрделілігіне байла-
нысты тілдерді оқыту үдерісінде де ғылыми білімді жоғарылату керек» [2, 34]. Бұл пікірдің мәні, 

біздің ойымызша, тілді оқыту үдерісінде оқушының логикалық ойлауын, дүниетанымын қалыптас-

тыруға көңіл бөлу керек дегенді білдіреді. Өйткені жалаң білім беретін оқу үдерісінің қазіргі 
өркениетті елдер тәжірибесі көрсетіп отырғандай, балаға ешқандай пайдасы жоқ. Бүгінгі талап 

бойынша, білім балаға қызмет етуі керек, оның тұлғалық қабілеттерін дамытуы, білімнің құнды-

лықтық мәнін арттыруы шарт. Сондықтан оқушының функционалдық сауаттылығын дүниетаныммен 

өзара бірлікте қалыптастыру маңызды. Егер функционалдық сауаттылық оқушының өмірлік дағды-
ларын жетілдіруге қызмет етсе, тіл туралы дүниетанымды қалыптастыратын білімнің құндылықтық 

сипаты оқушының тілге деген қатынасын, көзқарасын тудыру арқылы тілді өзінің өміріндедұрыс, 

сауатты қолдануға алғышарт қалыптастырады. Сондықтан оқушының тіл туралы дүниетанымын 
қалыптастырудың лингводидактикалық негіздерін кеңінен зерделеу қажеттігі туындайды.  

Дәл осы кезеңде өркениетті елдерде, оның ішінде ТМД елдерінің бірқатарында жаңа әлеуметтік-

экономикалық және саяси жағдай өзгерді, қоғамның түрлі салаларында инновациялық тенденциялар 
пайда болды. Соның бірі тілді меңгеруге деген талап пен мақсаттың өзгеруінен көрінеді. Ендігі жерде 

тілді ұлттық құндылық, оны білуді бәсекелестікке қабілеттіліктің бір шарты деген түсінік қалыптаса 

бастады. Мұндай талаптарда көптеген адамдар үшін туған тілді жетік білу тілдік қажеттілікке 

айналды әрі оның рухани мәдениетінің, азаматтық позициясының, елжандылығының көрсеткіші деп 
саналатын болды. Заман қойып отырған мұндай талаптар мен қажеттіліктерді қанағаттандыру икемді 

және нұсқалы жүйе құрып,тілді оқытудың мақсатынан бастап білім мазмұнын, оқыту тәсілдерін, 
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қалпын, құралын, түрлі әдістемелік жүйелердіжетілдірудікерек етуде. Тілді оқытудағы нұсқалардың 

және үйрету құралдарының көп түрлілігі мұғалімге жаңа талаптар қоя бастады, ондай жаңа 
педагогикалық талаптарда қатал тәртіппен,тек жазылғандармен ғана жұмыс істемей, өзіңнің ой-

санаңмен сай келетін жүйедегі мүмкін әдістерді таңдап алып, яғни, оқу талаптарына сай келетін 

әдістермен жұмыс істеу қажеттігі арта түсуде. Бұл үшін оқу талабында тілді практикалық тұрғыдан 

да, құндылықтық және дүниетанымдық тұрғыдан да меңгерту жолдарын іздеу және табу маңызды 
саналып отыр. Сол себепті оқушының танымы мен білігін бірдей дамытуға мүмкіндік беретін 

ақпараттық ресурстарды ұтымды пайдалану, оны оқушының өзін-өзі жетілдіруінің тетігі ретінде 

қолдануға үйрету күн тәртібіне қойылады.  
Жаңа білім «идеологиясы» әдістемелік қиындықтарды түрлі оқу талаптарында оқушылардың тілді 

оқыту жолдарын қайта құруды, жаңа ізденістер жасауды талап етеді. Бұл жерде тілді оқытуда, 

үйретуде тілдік материалдарды эмпирикалық тұрғыдан ғана емес, теориялық жағынан да әрі түсі-
нікті, әрі жүйелі меңгертуге назар аударудың жолдарын табу қажет. Мұндай жаңа бағыт оқушы 

тұлғасының құндылықтық бағдарын олардың лингвистикалық дүниетанымдарымен өзара бірлікте 

зерделеудің өзектілігін арттыра түседі. Басқаша айтқанда, шетелдік және отандық әдістемелік 

ғылымда жүргізілген лингводидактикалық зерттеулерде тілді оқытудың теориялық базасын күшей-
туге жалпы бағыт берілген. Бұл теориялық тақырыптардың санын көбейтуге емес, олардың оқытылу 

сапасын арттыруға бағытталуы тиіс екендігін дәлелдейді. Расында, мұндай талап ғылымдардың 

интеграциясын қажет ететіні белгілі. Мысалы, тілді оқыту үдерісінде оқушының тілдік дүниета-
нымын қалыптастыру мәселесін шешу психологтардың, психолингвистердің, лингвистердің, әдіскер-

лердің бір бағытта ізденуін керек етеді. Л.В. Щербаның пікірі бойынша, «тек лингводидактика жаңа 

ғылым бола отырып,тілді меңгеру механизмін жан-жақты сипаттай алады, сонымен қатар, оқу талап-
тарындағы осы механизмдерді басқарудың ерекшелігін де көрсетуге қабілетті бола алады» [2, 28]. 

В.Райникенің тілді оқытуконцепциясының негізінде үш тәуелсіз және өзара бір-бірімен тығыз 

байланыстағы ғылыми пәндердің бар екені туралы тың ойы жатыр, олар «ана тілін оқытудың жаңа 

теориясын құрайды: 
- тілдерді оқыту теориясы немесе лингводидактика; 

- лингвистика дидактикасы; 

- нақты бір тілді оқыту әдістемесі немесе жеке пәндік әдістеменің өзара бірлігі негізінде оқыту» [3, 11]. 
Жоғарыда аталған ғылыми пәндердің ортақ нысанасыадамның қарым-қатынас мақсатында тілдік 

кодты қолдану қабілеті болып саналады. Айта кететін жайт, адамның тілдік қабілеттерінің,сөйлеу 

қарым-қатынасының алғашығарылуы тілді оқыту үдерісіне жаңаша леп әкелді. Өйткені бұлардың 

әрқайсысыда тілдік тұлғаны қалыптастыруды көздейді. Біздің зерттеу нысанымыз болып отырған 
тұлғаның құндылықтық бағдарын қалыптастыру мен лингвистикалық дүниетанымын кеңейту 

мәселелері сол тілдік тұлғаны қалыптастыруға бірден бір қызмет ететін, оқушы бойындағы адами 

қасиеттерін жетілдіретін аса маңызды шарт болып табылады. 
Қорыта айтқанда, лингводидактикалық зерттеулердің қайсысы болса да тіл теориясымен 

сабақтасады, олар түрлі тілдік қарым-қатынастармен байланыста болады, олардың әрқайсысы 

зерттеудің басты категориясы – сөйлесімге, тілдік қарым-қатынасқа қабілеттіліке келіп тіреледі. 
Мысалы, лингводидактика оқушының алған білімін өзінше талдап, түсінуін қарастырады, тілді 

меңгеру үдерісіндегі басқару және үлгілеу қиындықтарын зерттейді. Осы кезде тілді меңгерудегі ішкі 

құрылымдық-бейнелік үдерістер мен механизмдердің түсіндірілуі маңызды саналады. Дидактикалық 

мәселемен айналысатын маман үшінсөйлеуге, қарым-қатынасқа қабілеттілік оқытудың стратегиялық 
мақсаты ретінде алынса, жеке тіл пәнінің әдістемесінде бұл оқудың нақты талабы ретінде қойылып, 

оқушының сол тілдеқарым-қатынасқа қабілеттілігін зерттеу мен соның жолын табу үдерісі маңызды 

қадам болып табылады. Сондықтан тілді оқыту үдерісінде тұлғаның құндылықтық бағдарын арттыру 
арқылы оқушының лигвистикалық дүниетанымын қалыптастыру үдерісінде тілдің тәрбиелік мәні мен 

танымдық-практикалық бағытын ұштастыру жолдары бірге қаралады. Осының қай-қайсысы да 

оқушының ақпараттық құзіреттіліктерін жетілдірудің өзектілігін айқын танытады. 
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Резюме 

В статье рассматриваются научно-методические аспекты инновационного подхода языкового обучения в 

контексте формирования ценностных ориентаций личности и информационной компентенции учащихся 

обшеобразовательной школы. Анализированы составляющие компоненты методической системы обучения 

родному языку в процессе совершенствования языкового чутья личности. Содержание и структура понятия 

«ценностная ориентация личности» рассмотрены в разных аспектах и в связи с проблемами формирования 

информационной компетенции современных школьников в целом. Определены возможности расширения 
языкового сознания учащихся в процессе изучения теоретических материалов и анализа разных учебно-

тематических текстов на уроках казахского языка. Рапределены механизмы повышения качества знания и в 

теоретическом и в практическом уровнях. Характеризована методика работы над текстом.  
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Summary 

The article deals with the scientific and methodological aspects of the language learning innovative approach in the 

context of the value orientations formation of the individual and the information compensation of pupils of the general 

education school. The methodical system components of native language teaching in the process of improving the 

language instinct of the individual are analyzed. 
The content and structure of the concept of "value orientation of the individual" are considered in different aspects 

and in connection with the problems of the formation of schoolchildren information competence as a whole. The possi-

bilities of expanding the student’s linguistic consciousness in the process of studying theoretical materials and analyzing 

different educational and thematic texts in the Kazakh language lessons are defined. The mechanisms for improving the 

knowledge quality are defined in both theoretical and practical levels. The method of text working is described. 
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Abstract 

Children are more motivated andstimulated in the foreign language classroom when authentic materials (rhymes, 

songs, realia) are used. Authentic materials increase the children’s levelof involvement and concentration. Exposing 

students to such language forms will enable them to cope with genuine interaction, whether it is inside or outside the 

classroom. There is an important reason is that rhymes make up a powerful means of teaching English at primary ages. 

With help of rhymes the lexical aspect of communication is formed. Rhymes make it possible for students to learn 

appropriate set of words, which later might be constructed into simple sentences. Rhymes are useful to enlarge the 

vocabulary background of children, todevelop pupils’ listening and speaking skills. In addition, they show many aspects 
of the culture of each society as they occur in allphases of our life, from birth to death. Since they play an important role 

inthe process of learning and using our mother tongue, they are also quite important in the learning of foreign language, 

and especially for young learners. Along this article, we aim to describe the importance of using rhymes in the teaching 

of English as a foreign language at aprimary level. 

Keywords: rhymes, teaching foreign languages, primary level, secondary school, classrooms, listening and 

speaking skills 

 

 
INTRODUCTION. A nursery rhyme can be defined as a short poem or song for children, usually 

composed by an anonymous poet; these verses are “highly rhythmic, tightly rhymed, and popular with small 

children” [1, 171]. Considered traditional poems for young children in Britain, their usage in North America 
the older “Mother Goose Rhymes” are still often used in primary classrooms. Betsy Hearne emphasizes the 

appeal of these rhymes and notes that “Nursery Rhymes are only a step away from song in their changing 

cadence and compressed story elements”. Whereas lullabies are considered sleep songs, nursery rhymes are 

waking songs; they are engaging verses for an adult to sing to or chant with children. Many of these 
anonymous verses, with their rich oral tradition, have traveled from generation to generation and one can 

often find the echoes of these poems in collections by later poets [2, 1138]. One of the goals of silly verses 

known as nursery rhymes is to entertain young children and soothe babies. It is believed that the earliest 
nursery rhymes were created before the 1600s. Although writing new nursery rhymes is not common, today 

the old ones continue to be recited repeatedly by children and teachers around the world. Nursery rhymes 

take no consistent form. Some are short, with four or fewer lines. Others are long and contain many verses. 
Most nursery rhymes are musical, with a strong sense of rhyme and rhythm. These characteristics make 

nursery rhymes easy and delightful to remember [3, 12]. Some nursery rhymes follow the scheme of using 

couplets – the last words of the first two lines rhyme; the last words of the last two lines rhyme – or the use 

of “a a b b” rhyme structure. This type of rhyme scheme is presented in the following example:  
Little bird of paradise,  

She works her work both neat and nice; 

She pleases God, she pleases man, 
does the work that no man can [4, 5]. 

Exaggeration along with rhyme, repetition, and humor are combined to create attractive topics, events and 

characters for young children [6, 160]. Another quality that makes nursery rhymes attractive is the witty and 
whimsical characters that appear in these rhymes. The humorous aspect appeals to the children as well as to 

the adults who share the verses with them [7, 169].  

MAIN PART. All children are delighted to use rhymes and songs. Besides, many different educators 

have continuously written about benefits of rhymes in the teaching of a foreign language [8, 41-42]. These 
benefits can just be summarised under two main factors or headings: linguistic factors and affective factors. 

Among the linguistic factors, rhymes and songs are useful to enlarge the vocabulary background of children, 

to develop pupils’ listening and speaking skills, and to introduce and familiarize children with the foreign 
language culture, to improve the children’s pronunciation, to teach different language functions, and develop 

auditory discrimination. Among theaffective factors, rhymes and songs favour children to add fun to 

learning, to motivate them to participate, to help teachers get closer to their children, to stimulate children’s 

interest in the foreign language, and to create a lively atmosphere in the language classroom. Besides these 
factors, the use of rhymes and songs provides both students and teachers with many other benefits, which 

smooth the classroom atmosphere and learning environment.  

Rhymes present a lot of linguistic material in a natural linguistic context. Words in rhymes are 
meaningful to the learner, which influencethe acquisition in a positive way. In general, they use simple 

conversational language with a lot of repetition [9, 7]. Therefore, songs and rhymes stick in the learner’s 

mind and the words and expressions used are memorized more easily. Besides, songs and rhymes provide 
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many possibilities for constant repetition and revising as important mechanisms of the language acquisition.  

Poems, rhymes, chants and songs could be used to give a feeling for the rhythm of the spoken language. Ma-
ny well-known rhymes make use of the iambic pentameter, the natural rhythm of the English language [9, 9]. 

Practicing intonation through reciting rhymes and poems is mostly funny and very effective. Clapping songs 

– some nursery rhymes are actually songs, meant to be accompanied by hand-clapping between parent and 

child that marks out the rhythm of the poem. The original of these is, of course, “Pat-a-cake, Pat-a-cake, and 
Baker’s Man”. Finger and toe games – some nursery rhymes are accompanied by a tactile sequence of 

motions, making a game with the baby’s toes as in “This Little Piggy” (1760) or teaching finger dexterity to 

a toddler as in “The Itsy Bitsy Spider” (1910). Counting songs – these nursery rhymes teach children how to 
count by using rhymes as the mnemonics for the names of the numbers – like “One, Two, Buckle My Shoe” 

and the song “This Old Man”. Riddles – many traditional nursery rhymes come from old riddles, describing 

their answer in puns and metaphors – as, for instance, “Humpty Dumpty” (1810), whose subject is, of 
course, an egg. 

Humpty Dumpty sat on a wall, 

Humpty Dumpty had a great fall. 

All the king's horses and all the king's men 
Could not put Humpty together again [10, p. 213]. 

Fables – like riddles, fables deal in puns and metaphors, but instead of describing a subject meant to be 

guessed by the hearer, fables are narratives, telling stories that often teach a moral (like Aesop’s original 
fables) or use animals to represent people. Even a rhyme as brief as “The Itsy Bitsy Spider” (1910) might be 

considered a fable teaching the virtue of perseverance. There are many different types of rhymes and songs, 

which can be usedfor Primary Education [11, 23]. 
It is necessary toestablish criteria for choosing rhymes to be used in teaching English, taking into account 

their content, the accompanying illustrations and the language used. Within these three categories, the 

rhymes should be scrutinized from a moral, linguistic and psycho-pedagogical point of view. Apart from 

carefully inspecting the representation of power relations and the characters in the storyline of the rhymes to 
be used in a language classroom, the content of the rhymes needs also to be examined from the point of view 

of its relevance to the children’s world; in terms of how well it corresponds to children’s interests. Is it age 

appropriate, whether it provides material for encouragement of discussion and exploration of values, as well 
as the means for overcoming a variety of problems children may encounter in their daily lives. 

Relevance is the case that ‘children’s literature features themes and content that are relevant to young 

learners and addresses their concerns, fears and aspirations and thus can provide a motivating and engaging 

medium for instruction [12, 52]. However, while doing research on poetry preferences of children in the 
fourth, fifth and sixth grades of primary school, Terry (1974) found that teachers’ selection of poetry was 

often in discrepancy with the pupils’ preferences [13, 53]. Because of this, it is important not to limit 

children’s repertoire of texts to only the teacher’s choice andto build upon the out-of-school interests of the 
children themselves [14, 28]. Mc.Clure (2003) makes a recommendation to teachers to begin expanding their 

poetry selections, moving beyond what they think children should like; to choosing poetry they think 

children would like [15, 78].  
Age is a significant factor that needs to be taken into account when deciding on children’s interests, as 

well. Fisher and Natarella examined poetry preferences of first, second and third graders, and found that they 

preferred traditional over modern poetry [16, P.106-109]. However, nuances in their development should be 

paid attention to as well, and one should not use the rhymes that are either above or below the developmental 
stage of the children. On the other hand, very young learners, being in the pre-operational stage characterized 

by egocentrism in Piagetian sense of the word, the inability to distinguish one’s own view from the 

viewpoints of others [17, 317], would have a hard time understanding the main point of the following rhyme: 
A wise old owl lived in an oak; 

The more he saw the less he spoke; 

The less he spoke the more he heard. 
Why can’t we all be like that wise old bird [10, 403]. 

When choosing rhymes to use in a young learner classroom, teachers should pay attention to how well 

they lend themselves to the exploration of different values through their content. Power relations, for 

example, are a frequent issue in all of literature, and they play their role within the realm of nurseryrhymes as 
well. Thus, for example,if a society has racist tendencies, its nursery rhymes might also contain them, in an 

effort to produce new, well-conformed members of that society [18, 431].  
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CONCLUSION. It is understood that rhymes promote the acquisition of the foreign language. To 

conclude we present the following recommendations for the teachers of foreign languages at school. 
Accompanying illustrations represent an important part of children’s experience of a rhyme, especially when 

it is in a foreign language, as pictures support understanding and can serve the purpose of scaffolding. 

Therefore, because of the huge potential of learning by looking [19, 79], criteria for illustration use should 

also be set, concerning the representation of characters, both human and animal ones, the settings and 
activities they engage in, and synchronization of illustrations with the text [20, p. 69]. Color use is also a 

significant factor in presenting characters of different races and ethnicity. Wherever the text of the rhyme 

does not limit the representation, illustrations should feature a diverse set of characters, regardless of whether 
or not children in a given country do or do not have the opportunity to actually meet the representatives of 

the races or nations concerned [21, 432], as such a practice would broaden their views and help develop 

tolerance towards those groups within their immediate surroundings that differ from themselves. It goes 
without saying that any stereotypical or negative representations should be avoided here as well. The same is 

true for images of old or disabled people, or those that belong to a lower socio-economic class, since some 

popular rhymes, often reprinted in modern collections, do feature characters that belong to these groups. 

Therefore, if these criteria are observed, the illustrations that accompany the rhymes can serve as a tool for 
developing a solid base for tolerance in the classroom, which is especially important in environments with 

special needs students. Nursery rhymes frequently feature animal characters, and can therefore be a useful 

asset when teaching children animal-related words, contextualizing new vocabulary in a fresh way and 
providing children with new possibilities of applying the acquired knowledge. Research has shown that 

‘children’s learning from picturebooks is facilitated by realistic illustrations and should be used more 

frequently in teaching, at least during the beginning stages of instruction.  
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ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН 

МЕҢГЕРУ ҮРДІСІНДЕ РИФМДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ 
 

Түйіндеме 

Мақала жалпы білім беретін мектепте ағылшын тілі сабақтарында балалар рифмдерін пайдалануды талдауға 

арналған. Балалар шынайы материал (рифмдер, әндер және т.б.) негізінде шет тілін ерекше ынтамен үйренеді. 

Шынайы материалдар балалардың оқу материалына ойын шоғырландырады. Шет тілі сабағында рифмдерді 

пайдалану сыныпта немесе сыныптан тыс балалардың өзара қарым-қатынас жасауына мүмкіндік бере отырып, 

шынайылықты қалыптастырады.Авторлар жалпы білім беру мектебінің бастауыш деңгейінде оқушыларды шет 
тіліндегі қарым-қатынасқа дайындауда рифмдерді пайдалану тиімді технология деген қорытындыға келеді. Ең 

алдымен, қарым-қатынастың лексикалық аспектілері қалыптасады. Қабылдаудың ыңғайлылығы үшін рифмдер 

қарапайым сөйлемдермен берілуі мүмкін. Рифмдер оқушылардың лингвистикалық және мәдени көзқарастарын 

кеңейтеді, сонымен қатар шет тіліндегі лексикалық дағдыларды, тыңдау және сөйлеу дағдыларын дамытады. 

Күнделікті өмірде кездесетін тіркестер болғандықтан, рифм негізінде екі мәдениеттің (отандық және шетелдік) 

салыстырмалы талдауын жүргізуге болады. Осылайша, біздің зерттеуіміздің мақсаты жалпы білім беру мектебінің 

бастауыш деңгейінде ағылшын тілі сабақтарында рифмді қолдану тиімділігін көрсетуде жүзеге асырылды.  

Түйін сөздер: рифм, шет тілін меңгеру, бастауыш деңгей, жалпы білім беретін мектеп, тыңдау және сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИФМОВОК НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

НА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Резюме  

Статья посвящена анализу использования детских рифмовок на уроках английского языка в 

общеобразовательной школе. Дети с удовольствием изучают иностранный язык на основе аутентичного 

материала (рифмовки, песенки и т.д.). Аутентичный материал помогает им концентрироваться на изучаемом 

материале. Использование рифмовок на уроках английского языка способствует общению как внутри классной 

атмосферы, так и за ее пределами. Авторы приходят к справедливому выводу в отношении того, что рифмовки 

являются эффективной технологией в подготовке учащихся к иноязычному общению на начальной ступени 

общеобразовательной школы. Прежде всего, формируются лексические аспекты коммуникации. Для удобства 

восприятия, рифмовки могут быть разделены на коллокации и сконструированы в простые предложения. 

Рифмовки расширяют лингвокультурологический кругозор учащихся, помимо иноязычных лексических 

навыков развиваются умения аудирования и говорения. На базе рифмовок можно осуществлять сравнительный 
анализ двух культур (родной и иностранной), поскольку там представлены фразы из обиходной жизни. Таким 

образом, цель нашего исследования реализовалась в демонстрации эффективности использования рифмовок на 

уроках английского языка на начальной ступени общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: рифмовки, овладение иностранным языком, начальный уровень, общеобразовательная 

школа, формирование умений аудирования и говорения 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының тіл саясатына социолингвистикалық ұстанымдар негізінде талдау 

жасалады. Тіл саясаты белгілі бір мемлекетте өмір сүріп жатқан азаматтар еркін сөйлей алатын, рухани және 

материалдық қажеттіліктерді өтейтін, әкімшілік, әлеуметтік, білім беру, денсаулық сақтау, ғылым салаларында 

кеңінен қолданысқа ие, мемлекет тұтастығының іргетасын қалаушы негізігі коммуникативтік фактор ретінде 

қызмет атқарады. Тіл саясатының негізгі қағидасы – бір мемлекеттегі азаматтарды ұлтына, діни ұстанымы 

мен наным-сеніміне, лауазымына, жасына, жынысына, әлеуметтік топтық жіктелісіне қарамай ел мұраты 

мен ортақ мақсатқа топтастырып біртұтас идеологияға қызмет ететін нысанды ұстану.  

Тіл саясаты – тілдік жоспарлау, тіл туралы заң, тілдік ахуал, тілдік статус, тілдік жағдаят, тілдік құқық, 
тілдің өміршеңдігі, тілдік қақтығыстану, тілдік теңсіздік, көптілділік, қостілділік сияқты социолингвистикалық 

іргелі ұғымдар жүйесімен құрылымдық-мазмұндық сабақтастықта сараланады.  

Мақалада көпұлтты мемлекеттердің тілдік жағдайы біртілді немесе қостілді мемлекеттермен салыстырғанда 

күрделі екені нақты мәліметтер негізінде ғылыми айналымға түседі. 

Түйін сөздер: тіл саясаты, саяси ұтымды шешім, тілдік мәртебе, тілдің өміршеңдігі (витальность языка), 

үштілділік, тіл туралы заң 

«Патриотизммен тығыз байланысты мемлекеттік маңыздағы мәселе – мемлекеттік тіл мәселесі. 

Мемлекеттік тіл – бұл Отан бастау алатын Ту, Елтаңба, Әнұран секілді дәл сондай нышан. Және ол елдің 

барша азаматтарын біріктіруі тиіс» 

Елбасы, Н.Ә. Назарбаев 

 

Тіл саясаты – мемлекет нығаюы мен бақуаттылығы артуына айрықша әсер ететін мемлекет 

ұстанымдарының маңыздысы. Тіл саясаты – мемлекеттік саясат, ол егеменді еліміздің берік арқауы, 

демографиялық, әрі саяси ахуалдың тұрақтылығын қамтамасыз ететін ықпалды күш. Мемлекет біртұ-
тастығы мен ынтымағын ұйытқы ретінде қалыптастыруда, әсіресе көпұлтты мемлекеттер үшін тіл 

саясаты шешуші мәселе. «Сөзі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады», – деп А.Байтұрсынұлы айтпақ-

шы, аласапыран заманда кез келген халық өз ана тілін сақтап қалуға барынша тырысады. Тіл ұлтпен 
бірге өмір сүруші, рухани құндылықтарды қайсар тамырына ғасырлар бойы сіңіруші, ұлттық сана 

мен болмысты тәрбиелеуші сарқылмас қазынасы немесе Гумбольдше айтсақ, «Тіл – халықтың рухы».  

Тұрақты даму барған сайын қазіргі әлемдегі қоғамдық процестердің ұтымды жүруінің негізгі 

өлшеміне айналып келеді. Ал тұрақты дамудың шарттарының бірі – ұлтаралық қатынастардың 
тұрақтылығы болып табылады. Көпұлтты мемлекетте этностардың жарасты өмір сүруіне, ұлтаралық 

бейбітшілік пен келісімнің сақталуына тіл саясаты ықпал етуге тиіс [1, 176].  

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың: «Тәуелсіздік – Алтын күмбез дейтін болсақ, сол күмбезді тіреп тұрған 
төрт белгіміз бар, оның біріншісі – Елтаңба, екіншісі – Әнұран, үшіншісі – көк байрақ, төртіншісі – 

қазақ тілі» деген сөзі кім кімді болмасын, ойға қалдырады. Тіл саясаты – мемлекеттің саясаты, ол 

егеменді еліміздің берік арқауы.  

Жаһандану заманында тіл үшін күрес өте белсенді түрде жүріп жатыр. Тілдік талас, ана тілді 
сақтап қалу, алпауыт тілдердің ұсақ тілдерді жұтып қою үрдісі ХХІ ғасырдағы тілдік жағдаяттың 

шынайы көрінісі. Сол үшін әрбір мемлекет неғұрлым жақсы, саяси ұтымды тіл саясатын ұстануды 

көздейді. Ал тіл саясаты өздігінен жасалмайтыны белгілі. Дамыған елдерде әлеуметтік 
лингвистиканың талдаулары мен зерттеулерінің нәтижесінде тіл туралы заң қабылданады. Қазақстан 

Республикасында тiлдердi қолданудың құқықтық негiздерi, еліміздегі тіл саясатын құқықтық 

тұрғыдан реттеп, оны тиімді жүргізуге қатысты қабылданған заң актілері, бағдарламалар және қаулы-
қарарлар топтастырылған. Тіл туралы заң – тіл саясатының ең негізгі іргетасы, сүйенетін тірегі. 

Себебі түрлі тілдік қақтығыстар мен проблемалар, тіл туралы заң жүзінде шешіледі. Тіл туралы заң 

мемлекетте өмір сүретін барлық этникалық топтардың наразылығын тудырмайтындай болуы тиіс. 

Американдық әлеуметтік лингвистикасының көрнекті өкілі Дж.Фишманның пікірі бойынша, «қандай 
да бір мемлекетте өмір сүріп жатқан этникалық топтар өздерін толыққанды ұлт ретінде емес, 

мемлекет тарапынан бақылаулы сезіне бастаса, мемлекетте ынтымақтық қалыптық құлдырай 

бастайды», – дейді [2, 39]. 
Қандай да бір тілдің көсегесін көтертіп, сол тілдің қоғам өмірінің барлық саласындағы қызметін 

мүлтіксіз атқара алатындай дәрежеде болуын көздейтін мемлекеттің тіл саясаты өте ұтқыр болуы 

қажет. Бұл – өте күрделі мәселе.  
Мемлекеттің тілдік саясат тұрғысынан көздейтін басты мақсаты – сол мемлекетте өмір сүріп 

жатқан әрбір азамат еркін сөйлей алатын, рухани және материалдық қажеттіліктерін өтей алатын, 

білім-ғылым мен шығармашылығын дамыта алатын, мемлекет тұтастығының іргетасын қалаушы, 

қоғамның барлық салаларында коммуникативтік қолданысқа ие бір тілді қалыптастыру. Мемлекеттік 
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тіл саясатын жүргізудегі қарқынды дамуларға мемлекеттің өзі тікелей ықпал етеді.  

Білім-ғылым, мәдениет пен өркениет, эмиграциялық қоныс аударыстар, одақтас мемлекеттер мен 
империялардың құрылуы мен құлауы, соғыс-бейбітшілік келісімдер, түрлі тарихи-қоғамдық, саяси-

экономикалық жағдаяттарға байланысты, бір мемлекетте бірізді этникалық топ өкілдері кездеспейді. 

Десе де бір ұлттың негізінде құрылған мемлекеттер ретінде Жапония, Оңтүстік және Солтүстік 

Корея, Италия, Португалия, Бангладеш, Дания, Бразилия, Польша, Исландия және Венгрия танылады. 
Көп жағдайда этникалық топтар мен олар шоғырланған жердің тілдік типологиясы бір-бірімен сәйкес 

келе бермейді. Сол үшін кейбір мемлекеттердің тілдік саясаты осындай жағдаяттарға байланысты саяси 

ұтымды шешім тауып жатса, енді біреулері тілдік қақтығыстардың орын алуына себеп болып жатады.  
Көпұлтты мемлекеттердің тілдік жағдайы біртілді немесе қостілді мемлекеттермен салыстырғанда 

күрделі. Ондай мемлекеттер барлық ұлттарды біріктіруші ортақ, бірізді идеяны іздейді.  

Көптілді мемлекет деп танылуы үшін, мемлекетте үш немесе одан да көп тіл қоғамның барлық 
салаларында тең дәрежеде қызмет етуі керек. Мәселен Европадағы Бургенланд дейтін мемлекетте 

хорват, венгер, сыған, словен тілдері; Швейцарияда неміс, француз, итальян, ретороман тілдері; 

Үндістанның астанасы Делиде – хинди (бірінші ресми тіл), панджаби және урду (екінші ресми 

тілдер) тілдері; Сингапурда – малай (ұлттық), ағылшын, қытай, тамиль (ресми) тілдері; Зимбабвда 
– ресми тіл ретінде 16 тіл бекітілген; Конго Республикасында – француз (ресми), китуба (конго; 

ұлттық), лингала (ұлттық) тілдері бекітілген [3]. 

Көптілді мемлекеттер сол мемлекетте өмір сүретін этникалық топтардың пайыздық үлесі мен 
негізгі ұйытқы халықтың негізінде «мемлекеттік», «ресми», «ұлтаралық» т.б. тілдерді бекітеді. 

Тілдерге берілген мәртебелерге сәйкес, мемлекет ішінде ұлтаралық қақтығыстар та мәселені айналып 

өтпейді. Десе де Швейцария мемлекеті заң жүзінде 4 мемлекеттік тілді қатар алып жүрген үлгілі 
мемлекет ретінде танылып отыр: неміс тілі (сөйлеушілер көрсеткіші 64%), француз (18%), итальян 

(10%) және реторман (0,8%) [2, 43]. Мұндай тілдік саясаттың ар жағында, көптілді мемлекеттерде 

екінші, үшінші тілді мойындау мәселесі тікелей сол халықтың өзін мойындауымен астасып жатыр.  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіл саясатына қатысты ғалым Д.Әлкебаева мынандай 
пікір айтады: «1989 жылдан бері қазақ тілінің тәуелсіздік алған уақыт ішінде тіл саясатының екі 

үлкен кезеңін атап өтуге болады. Алғашқысы – тілдің мемлекеттік статусына ие болған кезеңі. Бұл 

кезең тіл саясатының заң арқылы толық мақұлданып, ұлттық идеологияның нағыз мәнін 
айқындайтын шын мәніндегі міндеті – тіл заңы болып есептелінді… Екінші кезеңі – ХХІ ғасырдың 

басындағы тіл заңы болып есептеледі. Бірақ бұл кезеңдегі тіл саясаты алғашқы тіл саясатының 

күшіне ие бола алмады» [4, 66]. 

Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында «қазақ тілін мемлекеттік тіл деп», ал орыс тілін «ресми 
тіл» деп бекіттік. Себебі бұл еңсесін енді-енді көтеріп келе жатқан 130-дан астам этникалық топтарды 

біріктіріп отырған еліміздің ынтымақтастығы үшін жасалған саясат еді. 25 жыл өткеннен кейінгі 

қазақстандықтардың тіл мәселесіне көзқарасы біршама өзгергенін байқауға болады. Әлбетте, 
мемлекеттік тіл – қазақ тілі, ерте ме кеш пе түбінде қазақ тілінің тұғыры биік, мерейі үстем болатыны 

сөзсіз еді. Қазақстан Республикасының тіл заңнамаларында көрсетілгендей, мемлекетімізде өмір 

сүретін ұлттардың ана тілдерінің дамуына кері әрекет жасалған жоқ. Қазір 70% өзге ұлт өкілдерінің 
қазақ тілін оқуда бар күш-жігерін жұмсап, балаларын қазақ балабақшасы мен қазақ мектептеріне беру 

науқаны аса байқалады. Демек, тілдік сана өзгерген, мемлекеттік тілге деген құлшыныс пен сұраныс 

күннен-күнге артуда. Соған орай, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде мәртебесі айқын және 

болашағы зор деп айтуға толық негіз бар.   
«Үштұғырлы» тіл саясатын ұстанып отырған бүгінгі Қазақстан үшінші, тілдік-саяси кезеңді бастан 

өткеруде. Бүгінгі Жаңа Қазақстанның тіл саясаты «үштілділік» үдеріспен дамуға бет бұрып отыр. 

«Үштілділік» идеясы 1995 жылы Еуро Одақты құру кезеңінде сөз етіліп, арнайы баяндамалар мен 
алғашқы жобалар жасалынып, жүзеге асыру реформалары қарастырыла бастады. Ақпараттық ғасырда 

ортақ нарықты көздеген еуропа азаматтары үш тілді тең дәрежеде білу керек деген ұстаным жаппай 

енгізілді. Ал елімізде «үштілдідік» идеясын 2004 жылы елбасымыз Н.Ә. Назарбаев алғаш сөз етті. 
2006 жылы Қазақстан Халықтары Ассамблеясында «Үш тілді білу біздің болашағымыз үшін қажет. 

Әлем барған сайын жаһандана түсуде, келешек ұрпаққа үлкен тілдік орталарға бейімделе білудің 

маңызы зор», – деп атап өтіп, 2007 жылы «Жаңа замандағы Жаңа Қазақстан» жолдауында елбасы 

«Үштілділік» мәдени жобасын кезең-кезеңмен жүзеге асыруды ұсынды. Осыдан бастап, Қазақстан 
Республикасының жаңа тіл саясаты басталды. Көптілді білім алу «Қазақстан Республикасының 

Конституциясымен», «Тілдер туралы заңдармен», «Білім туралы заңдармен», «Тілдерді дамыту мен 
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қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламалармен» бекітілді.  

Әлем елдерінің техника, ғылым-білім, экономика, бизнестен алға озып кетулерінің бірден бір себебі 
– білімге деген көзқарас, талпыныс, қарым-қатынас басқаша болуында. Қазақ даласының ұлы перзенті, 

әлемнің екінші ұстазы әл-Фараби 77 тіл білді. Қостілділік пен үштілділік – Қазақстанға ежелден 

белгілі құбылыс. Әлбетте, еліміздегі Қазақстан аумағындағы қостілділік пен үштілділіктің бір 

сыңары ертеден келе жатқан қазақ тілі болды. Оның арғы атасы түркі тілдері, оның ішінде қыпшақ 
тілі болған. Қазіргі Қазақстан аумағындағы қалалар қай заманда да көптілді болған. Осыдан 10 ғасыр 

бұрын М.Қашғари қала тұрғындарының тілі қоспа, тіпті «бұзылған» деп атап көрсеткені белгілі. Сол 

бір тозығы жеткен «ұлы дәстүр» біздің заманаымызда дамыған жалғасын табуда [5, 29]. 
Десе де «үштілділіктің» идеясы зор болғанымен, оның формасын, жүзеге асыру стратегиясын 

жақсылап қарастыру қажет. Бірнеше тілдің бір мемлекетте қатар өмір сүруі тілдік қақтығысты 

тудыртпай қоймайды. Тіл «өз ішінде, өзі үшін» деп зерттелетін дәуір өтіп, антропоөзекті парадигмаға 
сәйкес тіл иесі субьект ретінде қарастырыла бастады. Субьект тілді қолданушы адам болса, адам 

санасы қалай өзгерсе, тіл де солай өзгереді деген тұжырымға ғалымдар бірауыздан келісіп отыр. 

«Үштілді» мемлекетте өсіп-өркендеуші жас ұрпақтың тілдік санасын қалыптастыру айтарлықтай зор 

еңбекті қажет етеді. Тұлға болып жетілудің тетігі туған тілі – қазақ тілінде екендігін жас ұрпақ 
жастайынан бойына сіңіріп өсуі қажет.  

Елбасының: «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, 

маңыздысы бола береді» деген ашық пікірін осы «үштілділік» саясатының басты қағидасы етіп 
алуымыз керек. «Мемлекеттік тіл үштұғырдың құрылысында қай жерінен орын алуы тиіс? Жауап 

– біреу: ол іргетасын қалауы тиіс. Неге? Біріншіден, мемлекетке үш тіл де керек, бірақ тірегі 

мемлекеттік тіл болуы шарт [5, 26], – деген ғалым Б.Хасановтың пікірі өте дұрыс. 
Көпұлтты мемлекеттердің қатарында Қазақстан ғана бар емес. Әлем бойынша Америка, Германия, 

Франция, Үнді, Ресей және т.б. ірі мемлекеттерді алайық, әр елдің мемлекеттік тілі бар және сол 

елдердің азаматтары сол мемлекет бекіткен тілдік заңға бағынады. Сол елдерге көшіп келген 

эмигранттар туралы айтпағанда, тұрғылықты халықтың өзі мемлекеттік тілді білмесе, жұмыс түгілі 
күнділікті өмір сүрулерінің өзі қиын. АҚШ-ты алайық, 2016 жылғы санақ бойынша мемлекетте 320 

млндай адам өмір сүреді және олардың бәрі біркелкі ағылшын тілінде сөйлейді. «Біз 

қытайлықтармыз, үндістерміз, африкалықтармыз» деп жатпайды, бірауыздан «америкалықтармыз» 
деп зор мақтанышпен айтады. Тіпті ағылшын тілі қос тіл ретінде бекітілген Канада, Ирландияның 

өзіңде француз, ирланд тілдеріне америкалық-ағылшын элементтерін қоспауды қадағалау 

мақсатында арнайы «тіл полициясы» жұмыс жасап қажет жағдайда шаралар қолданады.  

1991 жылы КСРО-дан өз егемендігін дербес алып кеткен, біз тәріздес республикалар – Грузин, 
Әзірбайжан, Армения, Латвия, Литва, Түрікменстан, Өзбектсан, Эстония туралы ғаламтордағы 

википедия сайтындағы мәліметтер бойынша, мемлекетік тіл деп өз ана тілдері көрсетіліп тұр.  

Сонда, «үштілділік» идеясы Қазақстан Республикасының Конститутциясында көрсетілгендей, 
«қазақ тілі – мемлекеттік тіліне» ешбір зиянын тигізбеу керек. Орыс тілі мен ағылшын тілі қазақ 

тілінің өміршеңдігіне ешбір қауіп төндірмеу керек. «Қостілділділіктен» «үштілділікке» ауысуымыз – 

Қазақстан Республикасының мерейін арттыратын сарабдал саясат деп елбасымыз айтып өтті. 
Ағылшын тілін білу – жаһандық экономикаға аса қажетті тіл болып отыр, ағылшын тілінде әлем 

сөйлейді. Білімнің кілті қазір орыстарда емес, ағылшындарда (ағылшын тілділерде) болып отыр. 

Ағылшын тілі – БҰҰ-ның бекіткен алты тілдерінің негізгісі, халықаралық қарым-қатынас жасаудың, 

экономика мен бизнестің, ғылым-білімнің тілі. 
Мемлекетіміздің өзге елдермен қарым-қатынасының арқасында қазіргі таңда жетіп жатқан 

жетістіктері қаншама... Ал сол жетістіктерге қол жеткізу үшін өзге тілді меңгеру қажеттілігі күннен 

күнге маңыздылығы артпаса кемімесі анық. Бүгінгі таңда үш тілден, яғни қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерінен өзге, тағы да басқа тілдерді білу біздің қоғамымызға, мемлекетіміздің өсіп-өркендеуіне зор 

үлес қосары сөзсіз. Ең бастысы көптілділік адамның есте сақтау, ойлау қабілетін арттырып, зейінді, 

тапқыр болуына тигізер әсері зор екені ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Көптілділік біздің елімізде 
Елбасының «үш тұғырлы тіл» саясатынан бастау алған. Осыған орай бүгінгі таңда қоғамымыздың 

қай саласы болмасын көптілді мамандардың қажеттілігі артуда. Оның өзіндік себептері бар [6, 17]. 

Бірақ мына нәрсені мықтап есте ұстаған дұрыс, академик, ғалым Әбдуәли Қайдар ағамыз 

айтпақшы: «Бір мемлекеттегі адамдарды бір мақсат-мұратқа топтастыратын, бір идеологияға 
қызмет еттіретін күш – тіл». Үш түрлі тіл халықты бір арман-мұратқа қаншалықты дұрыс жеткізе 

алады? Халықтың өзі үш жікке бөлініп кетпеу кепілдігі бар ма? «Қостілділіктің» бір ұшқыны «Ана 
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тілінен қол үзген әлеуметтік жіктің» (Ә.Қайдар) пайда болуына әкеп соқты емес пе? 

«Үш тілді бірдей білу керектігін, реформасын дұрыс түсінбей, түсінсек те, басымдықтың қай 
тілде екенін мойындамай жүргендер көп. Жалпы өзі «үш тұғырлы тіл» деген сөз тіркесінің өзі 

сәтсіз құрылған. Тұғыр сөзі тек қана қазақ тіліне қолданылуы тиіс. Қазақ тілі ана тілі ретінде бір 

жүк арқаласа, мемлекеттік тіл ретінде тағы бір жүк арқалайды. Тіл ортақ болмай, қоғамның 

ортақ проблемалары да шешілуі мүмкін емес» (Асылы Осман). «Үштілділік дегеніміз – бір тіл, яғни 
қазақ жеріндегі қазақ тілінің негізінде қалған орыс пен ағылшын тілін қоса пайдалану, тағы да 

қайталап айтамын, тек ана тіліміздің негізінде. Ал, үш тұғырлы тіл деген мүлдем басқа мағына 

береді. Тұғыр біреу ғана болуы тиіс, үш тұғыр болмайды. Ең бастысы қазақ тіліне басымдық берілуі 
керек, тек осы принципте ғана қосымша екі тіл қосалқы қолданыс тілдер ретінде қабылдануы тиіс» 

(Бақытжан Хасанов). «Не десек те, үш тілді үйрену, қолдану аясын бір сызықтың бойына емес, ең 

болмаса үш сызыққа, әрқайсысының өз орнын көрсетіп қоятын ереже керек. Мүмкін, ондай тілдік 
саясаттың да оң нәтижесі көрініп қалар» деп пікір ашық пікір білдірген қоғам қайраткерлеріміздің 

ұстанымдары ұлт үшін де, саяси тұрақтылық үшін де көп қолды қолдауды қажет етеді [7]. 

Сонда «үштілділіктегі» әр тіл өз қызметін адал атқаруы тиіс: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – 

ұлтаралық тіл, ал ағылшын тілі – жаһандық экономикаға кіру тілі. Мемлекет ішінде қоғамның барлық 
салаларында бір-ақ тіл, ол – мемлекеттік тіл қызмет ету керек те, ал мемлекет сыртында он тіл қызмет 

атқарса да дау тудырмайды. Расында мемлекет «үштілділік» пен «үштұғырлылық» деген ұста-

нымдарды бір-бірінен айқын ажырата алу керек. Себебі екі ұғымның жетелер түпкі идеясы екі басқа. 
Қазақ тілінің тағдырын А.Байтұрсынұлындай артық ойлаған азамат кемде-кем. «Қазақ» газетінің 

бір санында: «Арамызға әр түрлі жұрт кіріскенде солармен қатар атымыз жоғалмай, қазақ ұлты 

болып тұра аламыз ба? Осы – біздің төсекте дөңбекшітіп, ұйқымызды бөлетін нәрсе. Басқа 
жұрпен араласқанда өз алдына ұлт болып, өз алдына тілі бар, өз тілінде жазылған сөзі (әдебиеті) 

бар жұрттар тұрады. Өз тілімен сөйлескен, өз тілінде жазған жұрт еш уақытта жоғалмайды. 

Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл. Сөзі жоғалған 

ұлттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер, әуелі сол жұрттың тілін 
аздыруға тырысады. Егер де біз қазақ деген ұлт болуды тілесек, қарын ашпау қамымен бірге, 

тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлауымыз керек» – деп дабыл қаққан болатын.  

«Алайда Қазақстандағы жастар мынаны білуге тиіс: мемлекеттік тілді білмейінше, 
мемлекеттік органдарда, қызмет көрсету саласында, құқық қорғау органдарында немесе сот 

саласында жұмыс істеу мүмкін болмайды. Уақыт бар, мүмкіндік бар, мемлекеттің қолдауы бар – өз 

функцияларында қажетті деңгейде жүзеге асыру үшін тілді үйрену керек» [1, 206], – деп елбасы 

Н.Ә. Назарбаев 2006 жылы Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХІІ сессиясында ашық түрде, 
қатаң қолға алынуды тапсырған болатын. Арада 10 жылдан астам уақыт өтті. Уақыт бар, мүмкіндік 

бар деген елбасы сөзін тағы да негізге ала отырып, тек жастар емес, аға буынға да айтарымыз сол – 

әлі де уақыт бар. Себебі Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 2017-2020 жылдар аралығындағы үшінші кезеңіне 

сәйкес, мемлекеттік тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесін «Қазтест» тапсырудың нәтижесі 

бойынша 2020 жылға қарай – 95% құрау қажет. 
Соңғы 2-3 жыл еліміз үшін тарихи күрделі құбылыстарды бастан өткерген, жаңа бетбұрыстарға 

толы жыл болды. Елбасымыздың «Мәңгілік ел» идеясы, «Үштілділік» мәселесі – бір-бірімен бас-аяғы 

ұштасып жатқан жалпы халықтың, қазақ халқының жаңа белеске шығуына ықпал етуші, батыл 

қадамдардың ілгері бастауларына жол тартар сындарлы сяасат болып отыр. «Үштілділіктің» мақсаты 
Қазақстан Республикасының негізгі ұйытқысы қазақ халқының мүддесі үшін шешілу қажет. 

«Мәңгілік ел – қазақ халқының ұлттық идеясы» деп ұлтты ұлы идеяға ұйыстыратын елбасы 

үндеуінде қазақ халқымен бірге ажырамасыз өмір сүріп келетін ана тіліміз қазақ тілінің де идеясын 
мәңгіге меңзеді. 

 Бұл – тек қазақ халқының ғана емес, барша Қазақстан азаматтарын алға жетелейтін, жаппай 

«қазақстандыратын», «біріздендіретін» саясат деп түсінеміз.  
 Бұл – Қазақстанда өмір сүретін әр ұлт тарихы мен мәдениетін ұмыттыру деген сөз емес, 

керісінше, Қазақстанда тұратын этностардың тілдерін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың аса 

маңызды факторы ретінде мемлекеттік тіддің кең ауқымды қолданысын қамтамасыз ететін үйлесімді 

тіл саясатын жасау болып табылады.  
Бұл – тәуелсіз елдің барша азаматтарының ынтымақта, бірлікте, татулықта өмір сүрудің бірден-бір 

кепілі деген сөз.  
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Бұл – ұлт бірігейлігі мен ұлттық қауіпсіздіктің негізі нышаны. Ұлт бірегейлігін көксеген еліміздің 

ұстанып отырған саясаты тіл бірегейлігін де меңзейді. Себебі тіл бірегейлігі – барша қазақстан-
дықтардың өміршеңдік пен ынтымақтың берік кепілі.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Резюме 

В этой статье проводится анализ языковой политики с точки зрения социолингвитсических убеждений. 

Языковая политика – это основной коммуникативный фактор какого-либо государства, граждане которого 

свободно владеют государственным языком, язык этот свободно используется в административной, 

социальной, образовательной, здравоохранительной и научной деятельности, а также является 

фундаментообразующим составляющим языковой политики. Основной принцип языковой политики – 

придерживаться единой идеологии в отношении общей цели, несмотря на национальность, религиозные 

предпочтения, статус, возраст, пол и социальные различия граждан.  
Языковая политика в структурно-смысловом аспекте связана с такими основными социолингвистическими 

терминами и определениями, как: языковое планирование, закон о языке, языковая ситуация, языковое право, 

витальность языка, языковой конфликт, языковое неравенство, полилингвизм, билингвизм.  

В статье с помощью фактического материала показываются различие и сложность языковой политики 

многонациональных государств в отличие от государств, где привалирует двуязычие или моноязычие.  

Ключевые слова: языковая политика, политически выгодное решение, языковой статус, витальность языка, 

триязычие, закон о языке 
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STATE LANGUAGE POLICY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Summary 

This article analyzes language policy from the point of view of sociolinguistic convictions. Language policy is the 
main communicative factor of any state whose citizens are fluent in the state language, this language is freely used in 

administrative, social, educational, health and scientific activities, and is also the fundamental component of language 

policy. The basic principle of language policy is to follow a common ideology in relation to a common goal, despite 

nationality, religious preferences, status, age, gender and social differences of citizens. Language policy in the structural 

and semantic aspect is associated with such basic sociolinguistic terms and definitions as: language planning, language 

law, language situation, language law, language vitality, language conflict, linguistic inequality, polyilingualism, 

bilingualism. In the article, with the help of factual material, the difference and complexity of the linguistic policy of 

multinational states is shown, unlike states where bilingualism r monolingualism is brewing. 

Keywords: language policy, politically advantageous solution, language status, language vitality, trilingual, law on 

language 
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ЖАЗЫЛЫМ ӘРЕКЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ 
 

Аңдатпа 

Тілдік қатынас – тіл арқылы сөйлесім әрекеттерін игеру үдерісі болып табылады. Яғни, тілдік қатынас 

арқылы субьектілер бір-бірін түсінеді, өзара ақпарат алмасады, ой бөліседі. Ал, қарым-қатынас дегеніміз – 

сөйлеу мен сөйлесім әрекеттері арқылы көрінетін негізгі қатынастың түрі. Соған сай сөйлесім әрекеті әлеу-

меттік қоғамдағы белгілі бір ақпаратты, көзқарасты, пікірді, ойды саналы түрде екінші адамға жеткізу дегенді 

білдіреді. Сөйлесім әрекеті «оқылым», «жазылым», «тыңдалым», «айтылым» арқылы жүзеге асады. Сөйлесім 
әрекетінің ішіндегі ең қиыны да, күрделісі де – жазылым. Сол себепті жазылым әрекеті арқылы тіл дамыту жұ-

мыстарын нәтижелі жүргізу білім беру үдерісінде оқушының ойлау жүйесі мен функционалды сауаттылығын 

дамытады, сөздік қорын молайтады, өз ойын жүйелі, нақты, тұжырымды жеткізуге әкеледі, орфографиялық 

нормалардың қатаң сақталуын қамтамасыз етеді. Ал жазылым әрекеті арқылы оқушылардың тілін дамыту 

әдістемесі бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Өйткені қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың 

сөзді дұрыс қолдана білуі үшін, өз ойын тұжырымдап жеткізуі үшін тіл дамыту жұмыстары жиі жүргізіледі.  

Бұл мақалада жазылым әрекеті арқылы тіл дамыту жұмыстарын жүзеге асыру әдістемесінің жүйесі беріледі. 

Түйін сөздер: тілдік қатынас, жазылым, жазбаша жұмыстар, жаттығу, шығармашылық жазба жұмыстары 

 

Әлеуметтік қоғамда адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы тілдік қатынас арқылы жүзеге 

асады. Өйткені тіл – адамзаттың бірі-бірімен пікір алмасатын, өзара түсінісетін, ой бөлісетін басты 

құралы. Сол себепті әдіскер-ғалымдар өз зерттеулерінде тілдің қатынас құралы ретіндегі қызметін 

жан-жақты зерттеуде.  
Негізінен қарым-қатынастың түрлері өте көп. Ал тілдік қарым-қатынас екі формада жүзеге асады: 

ауызша және жазбаша. Ауызша тілдік қатынас сөйлеу арқылы игерілсе, жазбаша тілдік қатынас жазу 

арқылы жүзеге асады. Тілдің қатысымдық қызметін зерттеген әдіскер-ғалым Ф.Оразбаева қатынас 
теориясына мынадай анықтама береді: «Тілдік қатынас – адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, 

түсіну, айту, пікірлесу, т.б. әрекеттеріне тікелей қатысты құбылыс» [1, 15]. Ғалым тілдік қатынасқа 

сипаттама бере келе, оның әрқайсысын жіктеп көрсетеді. Мәселен, ауызша тілдік қатынас дыбыстық 
қатынас арқылы өрбиді, яғни айту және тыңдау арқылы иегеріледі, ал жазбаша тілдік қатынас 

таңбалық қатынас болып табылады. Ол жазу және оқу арқылы игеріледі. Ауызша қатынаста тілдік 

тұлғалардың естілуі басым түссе, жазбаша қатынаста тілдік тұлғалардың естілуінен гөрі, көзге 

көрінуі басым рөл атқарады. Ғалымның сөзімен айтар болсақ, «Мұндай қарым-қатынас таңбалардың 
жүйесі арқылы іске асады, оны адам өз бетінше өзгерте алмайды. Жазбаша тілдік қатынаста басты 

рөл атқаратын – тілдік тұлғалардың таңбалық көрінісі» [1, 48]. 

Дәстүрлі оқыту жүйесінде тілдік қатынас формалары тек бір жақты ғана қолданылып келді. 
Мәселен, жазбаша тілдік қатынас көп жағдайда оқушы үшін қолданылса, ауызша тілдік қатынас 

көбінесе мұғалімнің іс-әрекетінде ғана жүзеге асырылды. Қазіргі интербелсенді әдістеменің кең етек 

жаюына байланысты тілдік қатынастың осы екі түріне деген көзқарас түбегейлі өзгерді. Оқушы 

мұғаліммен бірлесе келе тілдік қатынастың екі түрінде де оқу үдерісіне белсенді араласа бастады. 
Сол себепті біз өз мақаламызда негізінен қазақ тілі сабақтарында жазылым әрекетін жүзеге асыруға 

қатысты ойымызбен бөлісуді жөн көрдік.  

Тілдік қатынас барысында мұғалім де, оқушы да белсенді рөл атқарады. Қарым-қатынасқа түсуші 
субъект+субъект ретінде, екеуі де жазады, дауыстап айтады, естиді, көзімен көреді, естіген нәрсені 

есінде ұзақ сақтайды. Ол туралы Ж.Аймауытовтың мына пікіріне жүгінсек болады: «Бір нәрсе туралы 

адамның саңлау мүшелері жапа тармағай қызмет етсе, соғұрлым ол нәрсені тезірек,нығырақ меңгеріп 
алмақ. Білімнің қиқымы бейне бір суда жүзген жеміс: бес бармақты батырып, шеңгелдемесең, 

уысыңа түк ілінбейді, іліксе де аз келеді. Ендеше, білім алуға қармақты тұс-тұсынан салу керек. Ол 

қармақтар – саңлау мүшелеріміз (көз, құлақ, тіл, мұрын, қол-дене). Балаға сөйлеңіз (тыңдасын), 

жазыңыз (көрсін), айтқызыңыз (тілімен қызмет етсін), жаздырыңыз (қолымен, денесімен істесін). 
Міне, тұс-тұсынан қармақ салған деп осыны айтады. Мүшелері жегілсе, оқушы тез меңгеріп, тоқып 

алады. Сабақ сайын оқушының есінде болатын бір мықты әдісі осы болу керек» [2, 196].  
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Сөйлесім әрекеттерінің ішіндегі ең күрделісі – жазылым. Негізінде жазбаша тілдік қатынас осы 

жазылым әрекеті арқылы туындайды. Ал жазылым әрекетінің басты қызметі – графикалық таңбалар 
арқылы өз ойын қағаз бетіне түсіру және қарым-қатынас орнату. Жазылым әрекеті арқылы 

оқушылардың тілін дамыту қаншалықты күрделі болса, нәтижесі соншалықты жоғары болады. 

Себебі, жазылым әрекеті – тіл дамытудың өзегі. Ал тіл дамыту – мектеп үдерісінде жүйелі түрде 

үнемі жүргізіліп отыратын оқу жұмысы. Жазылым әрекеті арқылы жүргізілетін тіл дамыту 
жұмыстары оқушының білімі мен білігін ғана жетілдіріп қоймайды, сонымен бірге оның өзіндік ой 

қорытуына, сыни тұрғыдан ойлауына, шығармашылық қабілетінің ұшталуына жол ашады. Тіл 

дамыту арқылы жан-жақты жетілген тілдік тұлға қалыптастыруға болады. Бұл туралы А.Бөгенбаева 
былай дейді: «Білім беру үрдісінде тілді дамыту көптеген сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен 

болатыны белгілі. Ең маңызды ықпал тілді дамыту ой арқылы жүзеге асады» [3, 43 б.]. Өз зерттеуінде 

Ф.Ш. Оразбаева жазылымға мынадай анықтама береді: «Жазылым – тіл үйретуге қатысты қиын да 
күрделі жұмыс. Жазылым тілдік тұлғалардың графикалық, фонемалық жүйесіне негізделген; 

лингвистикалық, психологиялық, физиологиялық, әдістемелік ерекшеліктерге қатысты тілдік 

материалдың мазмұны мен формасын бірдей қамтитын, адамдардың ұзақ мерзімдегі қарым-

қатынасына мүмкіндік жасайтын күрделі тарихи әрекет. Жазылым біріншіден, әріптің, сөздің 
графикалық таңбасы арқылы іске асады; екіншіден, бұл графикалық таңбалар белгілі бір фонемалық, 

мағыналық қасиетке ие болады, үшіншіден, жазылым құбылысында сөйлесім әрекетінің барлық түрі 

қатысады; төртіншіден, жазу үстінде тіл үйренуші адам сөйлемнің мазмұн-мағынасына ғана емес, 
формасына да көңіл аударуға мәжбүр болады; бесіншіден, жазылым қағаз бетіне тускен материалдың 

түсінікті, жүйелі болуына тікелей байланысты жүзеге асады» [1, 59]. Ғалымның ойын ары қарай 

сабақтар болсақ, жазылым бұл оқушылардың белгілі бір тақырыпты игеру барысында үйлесімді мәтін 
құру үшін көптеген күрделі білік-дағдыларды меңгеруді талап ететін міндеті болып табылады. 

Жалпы жазу – адамзат баласының ойлап тапқан ең ірі әрі маңызды жетістігі. Жазу тілі ауызша 

сөйлеуден кейін шықты. Жазудың құрамына әліпби, графика және орфография енеді. Жазба тілінің 

өзіне ғана тән ерекшеліктері де бар. Бұл туралы Н.Оралбаева былай деп ой қозғайды: «Жазу тілдің 
дыбыстық системасын белгілейді, сол арқылы ол сөз құрамындағы тілдік элементтерді, сөзді 

белгілейді, сөз арқылы сөйлем, абзац, мәтін, шығарма қағаз бетіне түседі. Тілдің сөз құрамындағы 

дыбыстарынан бастап, буын, морфема, сөз, сөйлем, абзац, мәтін сияқты тіл элементтерін жеткізуге 
арналғандықтан, жазуды тілдің көмекші құралы деп санау орынды... Жазу адамның ойды тиянақты 

жеткізуіне, ойланып түзетуіне, толықтыруына мүмкіндік береді [4, 281 б.]. Яғни, әлеуметтік 

қоғамның дамуы үшін жазудың атқаратын қызметі өте зор. Бұдан шығатын қорытынды: қазіргі 

мектептегі білім беру үдерісінде сабақ барысында жазылым әрекеті арқылы жүзеге асырылатын 
жазба жұмыстары оқушының ойын дамытады, өз ойын жеткізуде байланыстырып сөйлеуге 

машықтандырады. Түрлі жазба жұмыстарын орындау барысында оқушының пәнге деген қызы-

ғушылығы артады, жазу дағдысы қалыптасады. Соған сай мұғалім жаңа тақырыпты бекіту кезеңінде 
оқушының сабақ барысында алған мағлұматын одан әрі тереңдету үшін эссе, сурет бойынша әңгіме 

не суреттеме жаздыруына, болмаса аяқталмаған өлең жолдарына ұйқас тауып аяқтауларына 

тапсырма беруіне болады. 
Қазіргі кезде ғалымдар жазбаша жұмыстардың бірнеше түрлерін жіктеп көрсетіп жүр. Олар: 

1. Жазбаша жаттығу жұмыстары (талдау жаттығулары). 

2. Жүйелі жазба жұмыстары. 

3. Жазбаша бақылау жұмыстары.  
4. Диктанттар (жатжазу). 

5. Жазбаша ойындар. 

6. Шығармашылық жазба жұмыстары. 
7. Іс-қағаздардың үлгілері, т.б.  

Жазба жұмыстарының бұл түрлері оқушылардың алған теориялық ақпараты мен мағлұматын 

бекіту мақсатында жүргізіледі. Оларды әр тақырыптың мазмұны мен жүйесіне қарай мұғалім өзі 
іріктеп алады. Әсіресе, жазба жұмыстары бұрынғы өтілген грамматикалық материалдарды оқушының 

санасында қайта жаңғырту үшін, өткен тақырыптарды есіне түсіру үшін тиімді қолданылады. 

Берілетін жазба жұмыстарының қай-қайсысы да оқу сыныбының бағдарламасына, сағат санының 

көлеміне, оқушының жас ерекшелігіне сай даярланады. Соған сәйкес сабақ барысында жазылым 
әрекеті арқылы ұйымдастырылатын жазба жұмыстарына мынадай талаптар қойылады: 

1. Сыныпта орындалатын кез келген жазба жұмыстары оқушының жас ерекшелігіне сай болуы қажет. 
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2. Алынатын жазба жұмыстарының тәрбиелік мәні болуы тиіс (ұлттық құндылықтарды дәріптеуге, 

тұлғаның рухани жаңғыруына әсер ететін т.б. мазмұндағы мәтіндер).  
3. Жазба жұмысында берілетін тілдік тапсырма нақты, түсінікті, айқын болуы қажет (екіұдайлы 

тапсырмалар берілмеуі керек). 

4. Берілетін жазба жұмысы тіл дамытумен байланысты болуы керек. 

5. Берілетін жазба жұмыстары оқушының шығармашылық қабілетін арттыруға бағытталуы тиіс. 
Қазіргі кезде қазақ тілі сабағында көп көңіл бөлінетін жазбаша жұмыстардың бірі – жазбаша 

жаттығу жұмыстары. Әдіскер Г.Іскендір тілді үйретуде жаттығу жұмыстарының маңыздылығын 

былай атап өтеді: «Тілді үйрететін негізгі құралдардың бірі – жаттығулар. Әдетте, жаттығулар 
дидактика заңына сәйкес жеңілден басталып, барған сайын күрделене, қиындай береді. Жаттығу 

жұмыстарының мәні өте зор» [5, 345 б.]. Сабақта жүргізілетін жаттығу жұмыстары оқушылардың 

қандай грамматикалық материалды игеруіне де байланысты болады (фонетикалық, лексикалық, 
морфологиялық, синтаксистік, т.б.). Әрбір мұғалім оқушылардың алған білімін бекіту мақсатында 

жазбаша жаттығу жұмыстарын жүргізеді. Мұндай жұмыстарды өнімді жүргізу үшін мұғалім алдына 

мынандай талаптарды қоюы керек:  

1. Кез келген жаттығу жұмысы өтілген тақырыпты бекітуге, пысықтауға бағытталуы қажет. 
2. Белгілі бір жаттығуды орындату үшін оқушылардың сол жаттығуларды орындай алатындай 

білімі болуы шарт. 

3. Мұғалім тарапынан орындатылатын жаттығу оқушыны қызықтыра алатындай болуы шарт. 
4. Жаттығу жұмысы оқушының өз бетімен жұмыс істеуіне дағдыландыра алуы керек. 

5. Жаттығу жұмыстары оқушының шығармашылық қабілетін шыңдай алатындай болуы қажет. 

Ал осындай алға қойылған талап-тілектердің орындалуы мұғалімнің жеке қабілеті мен дарынына, 
кәсіби шеберлігіне және де оқулықтағы жаттығудың сапасына тікелей байланысты. Сыныпта 

орындалатын жаттығу жұмыстары көбінесе мұғаліммен бірге орындалады, бірге талданады. Егер 

оқушы бір жаттығудың шартын түсінбесе, мұғалім өз тарапынан оны түсіндіруге тырысады, қалай 

орындалу қажеттігі жайлы бағыт-бағдар береді. Сабақта өтілген тақырыпқа қатысты әбден 
пысықталған жаттығудың негізінде үйге тапсырма беріледі. Мұғалім жұмысының жетістігі 

оқушының үйде орындалған жаттығуынан көрінеді. Жаттығу жұмыстарының осындай маңызы мен 

нәтижелігі туралы К.Түсіпова былай дейді: «Әрбір ұстаз оқушыларға керекті дағдыларды қалып-
тастыратын немесе қалыптасқан дағдыны тілдің басқа да ұқсас құбылыстарында қолдана алатын 

жаттығу әдістерін білгені жөн. Жаттығу арқылы балалардың алған білімдері нығайтылып, нақты-

ланып қана қоймайды, сонымен қатар өз беттерінше жұмыс жасауға, ойлау қабілетін дамытуға 

дағдыланады. Оқушылар жаттығу кезеңінде үздіксіз талдау, жинақтау, бір тұлғаны екінші тұлғамен 
салыстыру, абстракциялау, жалпылау жұмыстарын жүргізеді» [6, 14]. Сондықтан да, аса тәжірибелі 

мұғалімдер жаттығу жұмысына сол себепті көп көңіл бөледі. 

Жазылым әрекеті бойынша жиі жүргізілетін тіл дамыту жұмыстарының тағы бір түрі – шығар-
машылық жазба жұмыстары. Негізінен бүгінгі таңда шығармашылық жазба жұмыстары оқушылардың 

пәнге деген қызығушылығын арттырады, танымдық белсенділіктері мен ойлау қабілеттерін шыңдайды, 

сабақ барысында алған мағлұматтары бойынша өзіндік ой-пікірдің қалыптасуына әсер етеді. Өз бетімен 
орындалған шығармашылық жазба жұмыстарының нәтижесінде оқушы түрлі жағдайларда ой 

қорытындысын жасай алады, өзінің орындаған жұмыстарына баға береді. Кей оқушылар тіпті 

тапсырманы орындау барысында өзіндік жаңалық ашып, жауабы жоқ сұрақтардың шешімін табуы да 

ықтимал. Тек мұғалім оқушының осындай жазба жұмыстарды сапалы орындауы үшін жағдай жасап, 
әрдайым оны қолдап, осындай тапсырмаларды нәтижелі орындау үшін мотивация туғызуы қажет. 

Нәтижесінде оқушының тілі дамиды, сөздік қоры молаяды, өзіндік түйін жасау қабілеті артады.  

Қазіргі кезде шығармашылық жазба жұмыстарының бірнеше түрі бар. Атап айтқанда, реферат, 
баяндама, жағдаяттық жаттығулар, ойтолғау, эссе, шығарма кейіпкеріне мінездеме немесе өзінің 

атынан хат жазу, т.б. Мәселен, жаңа білім беру мазмұнына сай «Атамұра» баспасынан шыққан 7-

сынып оқулығында «Ауа және тіршілік» тақырыбын өткенде авторлар 11-тапсырмада оқушылардан 
ғаламтор материалдарын пайдаланып, дүние жүзінде болып жатқан климаттық өзгерістер жайында 

эссе жазуларын сұрайды [7, 30 б.]. Дәл осы баспаның мұғалімдерге арналып шығарылған әдістемелік 

нұсқаулығында авторлар тақырып бойынша эссе жазудың талаптарын, мұғалім орындайтын 

шарттарды атап көрсетеді. Оқу-әдістемелік кешен авторлары эссеге мынадай талаптар қойылуы керек 
деп санайды. Мәселен, эссеге қойылатын талаптар: нақты айқындалған кіріспе, негізгі бөлім, 

қорытынды бөлімнен құралуы шарт; шынайы өмірмен байланыс болуы тиіс; өзіндік тың пікірлер 
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келтіру керек; баяндау стилі нақты болуы шарт; эссе мәтіні орфографиялық нормаға сай жазылуы 

қажет; көлемі – 100-150 сөз (Ескерту: кіріспе бөлімде оқушы өзінің ойын 3-4 сөйлеммен берсе 
жеткілікті. Тақырыпқа қатысты не айтқысы келетінін соңғы сөйлемінде береді. Негізгі бөлімде 

оқушы өзінің айтқан әр ойына дәлел келтіріп отыруы қажет. Қорытынды бөлімде кіріспеде 

айтылған соңғы сөйлемдегі ойына қатысты және де негізгі бөлімдегі дәлелдемелеріне байланысты 

нәтиже көрсетілуі тиіс) [7]. Жазбаша шығармашылық жұмыстарын орындау барысында 
тапсырмалардың бұлай нақты берілуі және де оның әдістемелік нұсқаулықта таратылып айтылуы 

мектеп мұғалімі үшін өте үлкен көмек болары сөзсіз. Әсіресе, жас мамандар үшін мұндай ұсыныс пен 

талап-тілектер өте қажет-ақ.  
Қорыта келегенде, кез келген жазылым әрекеті негізінде орындалатын жазбаша жұмыстар 

оқушылардың пән бойынша білімдерін бекітіп, өз беттерімен жұмыс жасауға талпындырады, яғни ол 

өзіндік ой қорытуға дағдыланады. Мұғалімнің міндеті тақырыпты түсіндірумен шектелмейді. Ол 
осындай жазбаша жұмыстарды орындату үшін әр оқушының білік-дағдысын, білім деңгейін, дара 

қабілетін әрдайым есепке алып, аталған жұмыстардың нәтижелі орындалуы үшін жағдай туғызуы 

қажет. Яғни, әр жазбаша жұмысқа аса мән беріп, оқушыны соған сай бағалауы қажет деп ойлаймыз.  
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МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Резюме  

Языковое общение – это процесс освоения речевой деятельности с помощью языка. Это когда субъекты 

через языковые коммуникации понимают друг друга, обмениваются информациями и мыслями. А взаимоот-
ношение – это основной вид общения, проявляющийся с помощью разговора и речевой деятельности. Поэтому 

речевая деятельность означает сознательную передачу какой-нибудь общественной информации, точки зрения, 

мысли и мнения другому человеку. Речевая деятельность осуществляется через «чтение», «письмо», 

«слушание», «говорение». «Письмо» – это самое сложное и трудное по характеру исполнения задание. Поэтому 

результативное применение письменных работ по развитию языка способствует развитию у учеников 

свободного мышления и функциональной грамотности, улучшает словарный запас, помогает системно 

выражаться, сохранить орфографические нормы. 

Методика развития языковых навыков учеников с помощью письменных работ актуальная проблема 

сегодняшнего дня. Поэтому для достижения желаемого результата, то есть для развития речевой деятельности 

учеников, очень часто проводятся работы по развитию языка. 

В этой статье рассматривается системность методики реализации работы по развитию языковых навыков с 

помощью письменных работ. 
Ключевые слова: языковое общение, письменность, письменные работы, упражнение, творческая 

письменная работа 
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Summary 

Linguistic communication is a process of assimilation of speech activity using the language. This is when the 

subjects through the language of communication to understand each other and exchange information ideas. But the 

relationship is the main mode of communication manifested by using conversation and language activity. Therefore, the 

speech activity means a conscious transfer of some public information, point of view, thoughts and opinions to another 

person. Speech activity is carried out through "reading", "writing", "listening", "speaking". "Letters" is the most 

complex and difficult by the nature of the performance task. Therefore, effective use of writing, language development 

contributes to the development of the students free thinking and functional literacy, improves vocabulary and helps 

systematically to Express, preserve spelling rules. 
The methodology of the development of language skills of the pupils through written work the actual problem of 

today. Therefore, to achieve the desired result, this means for the development of speech activity of students very often 

work on the development of language. This article examines the consistency of the methodology implementations work 

on the development of language skills through written work. 

Keywords: communication, writing, written work, exercise, creative writing 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Аңдатпа 

Мақалада студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру мәселесі сөз болады. Кредиттік оқу жүйесінде өздік 

жұмыс ерекше рөл атқарады. Студент түрлі қалыптағы өздік жұмыстарды орындай отырып, кәсіби білімін, 

танымдық қабілетін жетілдіруге мүмкіндік алады. Сонымен бірге өздік жұмыс білім алушының 

шығармашылық қабілетін арттыруға да ықпал етеді. Өздік жұмыс студенттің кәсіби біліктілігін арттыруға 
көмектеседі. Студент сабақ үрдісінде түрлі СӨЖ тапсырмаларын орындау арқылы өзінің теориялық және 

кәсіби білімін дамытады. Өздік жұмыс студенттің кәсіби даярлығын арттыруға септігін тигізеді. Сондықтан 

студенттің кәсіби даярлығын арттырудың міндеттерінің бірі студентке өздік жұмыста пайдалана алатындай 

тиянықты білім беру болып табылады. Оқытушы студентке ұсынылатын өздік жұмыс тапсырмаларын пән 

силлабусында анықтап көрсетіп, олардың әрқайсына қойылатын талаптар мен бағалау критерийлерін беруі тиіс. 

Сонда ғана СӨЖ тапсырмасы нәтижелі болады. СӨЖ тапсырмаларын шартты түрде репродуктивті және 

реконструктивті жұмыстар деп бөліп алуға болады.  

Түйін сөздер: өздік жұмыс, кәсіби білім, кәсіби біліктілік, реферат, бағалау критерийлері 

 

Сапалы білім беру мен студентті жеке тұлға ретінде тәрбиелеу мұғалімнің кәсіби дағдысына, 

біліміне, мәдениетіне, балалармен қарым-қатынас орната білу қабілетіне, оқу үрдісін дұрыс та 

ұтымды ұйымдастыруына және т.б. байланысты. Кәсіби біліктіліктің тек педагогтің ғана емес, кез 

келген адамның өмірінде алатын рөлі айрықша. Кез келген салада кәсіби біліктілікті жетілдіруге 
көңіл бөлген жөн. Қазіргі таңда әр адамның жауапкершілігіне, ұйымдастыру қабілетіне, коммуника-

бельдігіне, нарықта өзін көрсете білуіне, жеке тұлғалық қасиетіне мән беріліп, басты назарға алынып 

отыр. Кез-келген мемлекеттің үдемелі дамуының қозғаушы күші − мұғалім. Сондықтан бүгінгі күні 
ғылым мен білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған басты міндет − білікті, 

шығармашыл, кәсіпқой мұғалімдерді даярлау [1, 177]. Кәсіби-педагогикалық даярлық белгілі бір 

мақсатты ұстанып, жалпы ұстанымдарды негізге алады. Ол интегративті бүтіндікті құрайды. Жоғары 
оқу орнындағы оқытушының білім беру жүйесіндегі ең маңызды міндеттерінің бірі оның әдістемелік 

даярлығы болып табылады. Болашақ маманның кәсіби-педагогикалық даярлығы көп уақытқа дейін, 

жоғарғы педагогикалық мектепте өзіндік сипаттамаларға ие болған жоқ. Ол мұғалімнің сабағындағы 

қорытындылаушы сатының маңызды үлгісі ғана болды. Кәсіби-педагогикалық даярлау – қоғамның 
әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуының қажеттілігіне байланысты өзгеріп отыратын үдеріс. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімінің кәсіби даярлығы лингвистика, психология, педагогика, 

әдістеме және т.б. пәндермен тығыз байланысты.  
Ғалым-әдіскерлер кәсіби-педагогикалық дағдыға оқытушының кәсіби құзіреттілігін; алған білімін 

әдістеме, педагогика, психология, лингвистикада қолдана білу шеберлігін; қазақ тілі сабағын және 

оқу үдерісін ұйымдастыру межесі мен ережесін сақтауын; педагогикалық тактінің, педагогикалық 
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техника мен шеберліктің пайда болуын; педагогикалық сауаттылық пен білімділікті жатқызады. 

Студенттің кәсіби дағдысы оның міндетті пәндерді игеру дәрежесінен де байқалады. Міндетті пәндер 
студенттің кәсіби-педагогикалық даярлығын жетілдіруде айрықша орын алады. З.Бейсембаева 

әдістеме пәнінің мақсаты «студентті болашақ мамандығына бейімдеу, мектеп зертханасына енгізу, 

қазақ тілін оқытуға байланысты практикалық іскерлік пен дағдыны қалыптастыруға негіз болатын 

теориялық және практикалық мағлұматтар беру» екенін айта келіп, студенттің «кәсіби-әдістемелік 
дайындығы пәннен берілетін теориялық материалдың көлеміне, мазмұнына, оны игертудің 

амалдарына, оқытудың әдістеріне, әдістемелік біліміне, мектепте қазақ тілін оқыту үрдісі туралы 

толық мағлұматына» байланысты болатынын атап көрсетеді [2]. 
Қазіргі ғылымда адамды «тіл – мәдениет – ойлау» үштағанының айналасында қарастыру туралы 

зерттеулер көп. Адамның іс-әрекетін, интелектісін бұлай бағалау мұғалімнің кәсіби қабілетін дамыту 

мен жетілдіруге басқаша тұрғыдан қарауды қажет етеді. Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі мен білік-
тілігін анықтау туралы мәселе педагог, психолог, философ, физилогтардың және т.б. арасында пікір 

қайшылықтары мен жаңа ойлар тудырды. Тұлғаның кәсіби үдерісі көп жағдайда оның біліктілігімен, 

кәсіптік құзіреттілігімен байланыста қарастырыла бастады. В.А. Адольф, Н.В. Кузьмина,                        

А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин [3], Т.Ф. Лошакова [4] және т.б. ғалым-әдіскерлер педа-
гогикалық зерттеулерінде педагог кадрлардың кәсіби құзіреттілігі туралы мәселеге көп қызы-

ғушылық пайда болғанын айтса, Д.Дьюи, У.Уоллер, М.Мид, К.Юнг, П.Сорокин, Ф.Знанецкий сынды 

философтар кәсіби біліктілікті адамның ортаға үйренуіне қажетті әрекеттер түрі ретінде қарастырды. 
Олар адамның мамандығы оның белгілі бір нәрсеге деген қызығушылығын тудыратынын, көз-

қарасын қалыптастыратынын, мақсатқа жетуге талпындыратынын, ортақ пікір алмасуға жетелейтінін 

дәлелдеді. Д.Л. Томпсон, Д.Пристли кәсіби біліктілікті жүйелі түрде алынған білім мен жоғары 
моральдық нормалар мен педагогтік кодекстің нәтижесі ретінде анықтады. 

Әлеуметтанушылар кәсіби біліктілікті адамның кәсіби борышы, парызы түрінде айқындайды. 

Олар адамның әлеуметтік статусы білімі мен мамандығы және өмір сүру деңгейінің бірлігі арқасында 

қалыптасатынынын дәйектейді. И.Н. Шпильриен, С.Г. Геллерштейн, Е.А. Климов және т.б. 
психологтар біліктілікті дара қабілет деп есептеп, оны күнделікті өмірде кездесетін әр түрлі 

мәселелерді шешуге көмектесетін іскерлік, қабілет деп таниды.  

Білім беру жүйесіндегі өзгерістер мен жаңарулар студенттен кәсіби біліктілігін үнемі көтеруді 
талап етеді. Қазіргі білім беру жүйесі өткен тарихымызды сақтайтын, қоғам мен мемлекетті дамыту 

мен жаңартуға өзіндік үлес қосатын, өзін-өзі үнемі дамытып, жетілдіріп отыратын маман талап етіп 

отырғандықтан, студенттің кәсіби біліктілігін қалыптастыру мен дамытуға ерекше мән беріліп отыр.  

Осымен байланысты олардың кәсіби біліктілігін дамыту үшін төмендігідей жұмыстарды жолға 
қойған дұрыс болар еді:  

 зерттеушілік жұмысты жандандыру; 

 педагогикалық инновацияларды меңгеру; 

 мұғалімге әр түрлі формада педагогикалық көмек көрсету;  

 педагогикалық жарыстарды жүйелі ұйымдастыру; 

 педагогикалық іс-тәжірибелермен алмасу және т.б.  

Студенттің кәсіби біліктілігі мен кәсіби құзіреттілігін жетілдіруге, қалыптастыруға көмектесетін – 

студенттің өз бетімен істейтін өздік жұмыстары. Өздік жұмыс студенттің шығармашылық қабілетін 
шыңдаумен бірге, іскерлік, ізденушілік қасиетін де қалыптастыруға көмектеседі. Өздік жұмыс пәнді 

меңгертумен бірге, студентті ғылыми, кәсіби іскерлікке үйретеді. Жауапкершілікті сезіне білуге 

жетелейді. Өздігінен, дербес жұмыс істеуге баулиды. Өздік жұмыс білікті де білгір маман 
дайындаудың бір жолы болып табылады. Өздік жұмыстың студенттердің өз бетінше білімін 

толықтыруда алатын орнының айрықша екендігін С.И. Архангельский, С.И. Зиновьев, Р.А. Низамов, 

Н.Д. Никандров, С.Г. Тәжібаева, Ж.Е. Сәрсекеева, В.А. Сластенин, Х.Сүлейменов және т.б. ғалымдар 

өз еңбектерінде сөз еткені мәлім. Олар өздік жұмысты оқу үрдісін ұйымдастырудың басты формасы 
ретінде көрсетеді. Яғни өздік жұмыс оқу пәнін тереңдете игертудің, студенттің ойлау әрекетін 

дамытудың негізгі құралы болып саналады.  

Жоғары оқу орнында өздік жұмыс – студенттің өз белсенділігін көрсете алатын іс-әрекеті. Оның 
ұйымдастырылуына қарай студенттің кәсіби дайындығының нәтижесі көрінеді. Студенттің өздік 

жұмысы танымдық әрекеттің құралы ретінде тек педагогикалық құбылыс қана емес, сонымен қатар 

гносеологиялық, яғни, ішкі мазмұны жағынан студенттің алдына қойған мақсатына жету тәсілі болып 
табылатын оқу және ғылыми танымның ерекше бір формасы ретінде саналады [2]. СӨЖ жеке, 
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ұжымдық және фронтальды болып бөлінеді. Орындалу орнына қарай дәрісхана немсе дәрісханадан 

тыс жерде іске асырылады. Студенттің өздік жұмыстары конспект жазу, семинар не практикалық 
сабақтарға дайындалу, реферат, және т.б. жазу арқылы орындалады. СӨЖ мазмұны курс тұжырым-

дамасы, ЖОО-ның техникалық мүмкіндіктері, кітапхананың кітаптармен қамтамасыз етілуімен 

анықталады. СӨЖ-дің нәтижесі бақылаудың жазбаша формалары: конспект, реферат, баяндама, эссе, 

шығармашылық жұмыс, бақылау жұмысы, жаттығу жұмысы, ғылыми мақала, аудио, видео есеп және 
т.б. түрінде ресімделеді және ақпараттың әр түрлі көздерін еркін пайдалана алу мен оқытудың 

электрондық құралдарын қолдануға тиімді жағдайлар жасалуына байланысты. Оқу жоспарына сай 

СӨЖ барлық пәндер бойынша ұйымдастырылады [5]. Орындалу деңгейіне қарай бейнелі, вариативті, 
эвристикалық және шығармашылық болып бөлінеді. З.Бейсембаева өздік жұмысқа берілетін 

тапсырмаларды студенттердің орындау әрекетіне қарай репродуктивті, іздену деңгейі және зерттеу-

шілік деңгей деп үшке бөліп қарастырады. Түріне қарай жұмысты білімді бекітуге арналған, білімді 
толықтыруға арналған және білімді жаңғырту мәніндегі өздік жұмыстар деп саралайды [6, 194]. 

Соңғы жылдары еліміздің біртұтас жалпыевропалық білім берудің Баллон үдерісіне қол қоюы 

жоғарғы мектептегі өздік жұмыстарды басқаша ұйымдастыруға жол ашты. Дәрісханадан тыс 

жұмыстарды және студенттердің оқытушымен бірлескен өздік жұмыстарын орындауға ерекше мән 
берілді. Студенттердің өздік жұмыстары факультет қабырғасында қалыптасады. Бірақ дәрісханадағы 

сабақтардан өзгешелігі, олар, бір жағынан, студенттің толық тәуелсіз әрекетін, уақыт қалауын, 

жұмысты орындау бағытын, әдісін, орындау тәсілдері мен құралдарын, ал екінші жағынан – 
белгіленген жұмыс көлемін орындау міндетін анықтайды. Сондай-ақ, өздік жұмыстың бұл түрі 

жоғарғы оқу орнының оқытушысынан студенттің әрекетін үнемі бақылауда ұстауды талап етеді. 

Өздік жұмыстарды жүргізу оқытушыдан әрдайым білім беру үрдісінде оқу пәніне қойылатын мақсат 
пен тапсырмаларды жете түсінуді, оны әдістемелік тұрғыдан ұйымдастыруды қажет етеді. Тапсыр-

малар әр түрлі болып, студенттің сапалы білім алуын қамтамасыз ететін, олардың шығармашылық 

қабілетін, тұлғалық, даралық стилін дамытуға әсер ететіндей болуы шарт. Әр тапсырманы орындауға 

қойылатын талаптар мен бағалау крийтерийлері көрсетілуі тиіс. Сонда ғана кәсіби біліктілікті 
жетілдіріп, студенттердің нәтижеге жетуіне ықпал етуге болады.  

Теориялық талдаулар маманды ғылыми талданған, қазіргі кезеңнің өзекті мәселесі деп танылған 

жана идеялармен қаруландырады. Психолог С.Л. Рубинштейн «По настоящему видеть крупные 
теоретические проблемы – это значит видеть их в сооответствии с коренными вопросами жизни», – 

деп, келелі теориялық мәселелерді шын мәнінде түсіндіру үшін оларды өмірлік жағдаяттармен 

байланыстыру қажеттігін айтады [7]. Жұмысты бұлай ұйымдастыру нақтылы бар материалды 

бағалауға және оны белгілі бір үлгіде талдап беруге, ғылыми теорияның жаңашылдық бейнесін дәл 
тануға мүмкіндік береді.  

Ғалым-әдіскерлердің өздік жұмыс туралы пікірлерін сараптай келе, өздік жұмыстарды 

репродуктивті және реконструктивті жұмыстар деп бөлуге болады. Репродуктивті өздік жұмыстарға 
конспект жазу, картотека түзу, тезис, реферат жазу, тезаурус құру, глоссарий жазу және т.б., ал 

реконструктивті өздік жұмыстарға аннотация, сын-пікір, түйіндеме жазу және т.б. жұмыстарды 

жатқызуға болады.  
Репродуктивті өздік жұмыстың мақсаты – білімді бекіту, қабілеті мен дағдысын қалыптастыру. 

Репродуктивті өздік жұмыс студенттердің өткен білімдерін еске түсіріп, ой елегінен өткізіп 

қолдануларына мүмкіндік туғызады. Бір қарағанда оңай тәрізді көрінгенмен репродуктивті өздік 

жұмыстар логикалық ойлауды қажет етеді. Егер студенттің білімі жеткілікті болмаса, қарапайым осы 
өздік жұмыстарды да орындай алмауы мүмкін.  

Өздік жұмыстың бұл түрі тақырыпқа байланысты түрлендіріліп отырылғаны жөн. Берілген мәтін, 

реферат тақырыбы бойынша жоспар жасау; мәтінді мағыналық бөліктерге бөліп, жоспар құру; 
еңбектерді жинақтап картатека жасау, тақырып бойынша тезаурус құру; ғалымдардың еңбектері мен 

жарияланған мақалалар бойынша қысқа тезис дайындау және т.б. жұмыстарды орындатуға болады.  

Өздік жұмыстардың ішінде жоғары оқу орнында ең жиі қолданылатын – реферат жазу. 
Студенттермен реферат жұмысын ұйымдастыру студенттердің қандай мектепті бітіріп келгеніне, қай 

курста оқитынына, студенттердің психологиялық даму ерекшеліктеріне, пәндердің өзіндік ерекше-

лігіне, оқытушының қойған талабына және т.б. көптеген факторларға байланысты болады. Реферат 

студентті пән бойынша қамтылатын тақырыптарды тереңірек меңгеруге жетелейді. Реферат мазмұны 
көбінесе теориялық материалдарға негізделеді. Кәсіби маңызды шешімдердің нақтылығы студенттің 

жеке психологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Бірақ бұл ерекшеліктердің ішінде оның ойлау 
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мәдениеті мен танымдық қабілеті маңызды орын алады.  

Қазіргі заман адамы нарықтық қоғамда көп қырлы және бәсекеге қабілетті болу үшін оның жан-
жақты дамыған, білім-білік, дағды қоры бай болуы қажет. Осыған байланысты қазіргі заманғы оқыту 

үдерісінде студенттердің өздерінен интеллектуалдық мүмкіндіктерін дамытуды талап етіп отыр. Олар 

өздерінің іскерлік қабілеттерін жетілдірумен қатар, ойлау мәдениетін де қалыптастыруы керек. Оқу 

қызметі де студент тұлғасының интеллектуалдық мүмкіндіктеріне жоғары талап қойып отыр. Қазір 
таңда ақпараттар ағымының көптігі студентке болашақ кәсіби қызметін бағдарлауға қажетті барлық 

ғылыми ақпаратты қабылдауда қиындық туғызады. Өзіне қажетті білім мен ғылыми мәліметті 

сұрыптап ала білу, студенттен ойлау дәрежесі мен интеллектісінің жоғары болуын және өзінің 
бейімділік қабілетін дамытуын қажет етеді.  

Реферат жазуға үйрету көбінесе академиялық мәтінге сүйенеді. Рефератты дұрыс жаза білу 

студенттердің ойлау белсенділігіне, кәсіби ақпаратты өңдеуіне, салыстырмалы түрде талдап, 
сұрыптай білуіне және ізденушілік қабілетіне, тәжірибесіне байланысты. Студент интеллектуалды 

ойлайтын және дербес, өз бетімен әрекет етуші индивид болып саналатындықтан, оның тілдік 

қызметі үнемі даму үстінде болады. Студент тағы бір ортаға қажетті қатынас құралын меңгеріп қана 

қоймай, өзі іздеп тапқан кәсіби маңызды ақпаратты саралап, мағынасын ұғумен бірге, оның 
танымдық сипатын да аша білуі қажет. Сонымен бірге материалдарды сұрыптап, екшелеп алған соң, 

алдына қойған белгілі бір қатысымдық міндеттерді шешуге тырысады. Яғни реферат жазу кезінде 

таным елегінен өткізген дүниесі, енді оның осы материалды дұрыс қатысымдық тұрғыдан жеткізе 
білуімен ұштасады. Реферат – түпнұсқадан көлемі шағын, бірақ мазмұны оған барабар, құрылымы 

тұрақты, ақпараттық қызмет атқаратын ғылыми еңбек түрі. Реферат еңбекте көтерілетін мәселені тек 

атап қана қоймайтын, олардың әрқайсысының мазмұнындағы басты нәрсені бөліп көрсететін жұмыс 
деп саналады. Реферат мақсатына қарай төртке бөлінеді. Реферат жұмысы студенттердің ұсынылған 

тақырып бойынша ақпараттар жинап, сол ақпараттарды талдап, қорытып, өз мақсатына сай қолдана 

алуын (ақпараттық құзіреттілік); жиналған мәліметтерді жүйелеп, жоспар құруын, соған сай тезис 

жазуын, оның негізінде сөз құрылымы бойынша реферат мәтінін құрауын, жазылған мәтінді көпшілік 
талқысына ұсыну әдептерін сақтай отырып реферат қорғауын (коммуникативтік құзіреттілік), 

қойылған проблеманы шешу үшін өздігінен ізденіп, өзіндік жол табу, рефератты сапалы дайындау, 

оны жеткізу, талдау мен талқылау барысында айтылған сын-пікірлер мен сұрақтарға жауап бере алу 
дағдыларын меңгеруін (проблеманы шешу құзіреттілігі), тақырыптың тағылымдық мәнін түсіну, оны 

ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтармен сабақтастыра алу, жиналған мағлұматтарды өз 

көзқарасымен бірлікте дәйектеп айта алу дағдыларын меңгеруін (мәдени-танымдық құзіреттілік) 

талап етеді. Рефераттың құрылысын төмендегідей көрсетуге болады: 
Кіріспе бөлімде қамтылатын мәселелер: еңбектің аты, авторы, жылы, баспасы, көлемі; еңбекте 

қандай мәселе, қалай, не үшін немесе не себепті көтерілген; неге зерттеу, талдау жасалған және т.б. 

Негізгі бөлімде қамтылатын нәрселер: еңбек қандай бөлімдерден, тараулардан тұрады? еңбектің 
мақсаты мен міндеттері қандай? еңбекте көтерілген мәселе туралы толық ақпарат (қандай мәселе, 

неге сүйеніп берілген, дәлел, тұжырым және т.б.); 

Қорытынды бөлімде авторы қандай тұжырымға келді; автордың тұжырымы бізді нені, қалай 
ойлауға әкелді деген мәселелер айтылуы қажет. 

Рефераттың көлемі әртүрлі болады. Реферат 500-ден 12 мың сөзге дейін болуы мүмкін (10-12 бет).  

Рефераттың бірнеше түрі бар. Аспектілік реферат – еңбектегі бір немесе бірнеше мағыналық, 

түйінді аспектілер туралы жазылатын рефераттың түрі. Монографиялық реферат бір ғана әдебиет 
бойынша жазылса, құрама-рефератта бірнеше еңбек пайдаланылады. Реферат-үзінді – еңбектің бір 

тарауы немесе бөлімін ғана қамтып жазылатын реферат түрі. Реферат-конспект зерттеу әдістері, 

зерттеу нәтижелері және оны қолданудың жолдары туралы ақпаратты қамтып жазылады. Реферат-
түйіндемеде қарастырылып отырылған мәселе тезис түрінде ұсынылады. Реферат-шолуда 

қарастырылып отырылған мәселе туралы бірнеше пікірді өзара салыстыра отырып жазылады. 

Реферат-баяндамада қарастырылып отырылған мәселеге жан-жақты талдау жасалып, өзіндік 
көзқарасын, пікірін білдіруге баса мән беріледі.  

Қорыта келгенде, СӨЖ студенттерді негізгі ғылыми мәселені іздеуге, оның міндеттері мен 

мақсаттарын айқындай білуге баулиды. СӨЖ арқылы студенттер жаңа мәтіннің мазмұнын құрайды; 

зерттеудің ғылыми мәселесін шешудің мақсаттары мен міндеттерін айқындауға төселеді; тақы-
рыптың өзектілігін анықтайды; ғылыми мәселені шешудің әдістерін таңдайды; мәтінде берілген 

мәселенің ғылыми жаңашылдығын, теориялық және практикалық маңыздылығын анықтауға 
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дағдыланады; қажетті материалдарды сұрыптап алуға, негізгі ойларды жинақтап, саралайды; 

терминдерді нақты қолдануға тырысып, мәтінде берілген негізгі мәселені іздеп табуға, маңызды және 
шешуші ақпаратты анықтауға, ортақ мәселелерді біріктіруге жаттығады; барлық ақпаратты 

логикалық біртұтастылықпен жүйелеуге, аталған мәселеге қатысты әртүрлі көзқарасты түсініп мен 

сыни талдау жасауға, тілдік фактілерді ұтымды қолдануға дағдыланады; мазмұнына байланысты 

материалдардың орнын ауыстыру, т.б. әрекеттерді жүзеге асырады; мәтіндегі ақпаратты жеңілдетіп 
қолдануға, түпкі мәтіннің қарапайым нұсқасын дайындауға үйренеді. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Резюме  

В статье обсуждается организация самостоятельной работы студентов. Самообучение играет особую роль в 

системе кредитного образования. Студент сможет улучшить свои профессиональные знания, познавательную 

способность, выполняя самостоятельную работу разных форм. В то же время самообучение также помогает 

повысить творческие способности ученика. СРС помогает улучшить профессиональные навыки студента. 
Студент развивает свои творческие способности, выполняя различные задачи СРС в процессе обучения. 

Самостоятельная работа студентов помогает развивать профессональную подготовку у будущих учителей.  

Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалиста является необходимость дать студенту 

прочные фундаментальные знания, на основе которых он смог бы обучаться самостоятельно в нужном ему 

направлении. Преподователь должен показать критерий оценки самостоятельной работы студента в силлабуссе 

и дать точное указание по выполнению СРС. Тогда задача СРС будет эффективной. СРС можно условно 

разделить на репродуктивные и реконструктивные работы.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, профессиональные знания, реферат, критерий оценки 
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ORGANIZATION INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 
 

Summary 

Article is about organization independent work of students. In credit unit education independent work plays special 

role. After doing independent work student get opportunity to enhance his professional knowledge. Also independent 

work helps student to enhance creative ability. Independent work helps improve professional qualification of student. 

Performing different independent work student improve his creative skills. Independent work of students helps develop 

professional training for future teachers. Therefore, one of the goals of professional training of a specialist is the need to 

give the student a solid fundamental knowledge on the basis of which he could be trained independently in the direction 
necessary to him. Teacher is obliged to show his student offering subjects for independent work and tell about 

requirement for independent work and criteria ratings. The task of independent work of student can odder on 
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reproductive and reconstructional work.  

Keywords: independent work, professional work, professional qualification, abstract, criteria ratings 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ В ШКОЛЕ 
 

Аннотация 

Статья посвящена разработке интерактивной модели обучения литературе в школе. Сегодня, редкое 

выступление лидеров государства обходится без обращения к теме инноваций. В Казахстане, как и в странах 
СНГ, проблематика инноваций на протяжении многих лет исследуется в основном в русле экономики научно-

технического прогресса. Интерактивная модель обучения литературы в школе предполагает не только взаимо-

действие школьников и учеников, но и друг с другом. При этом роль преподавателя сводится к направлению 

деятельности школьников на достижение целей занятия. Участие всех учащихся группы без исключения 

является обязательным. 

Ключевые слова: школа, ученик, литература, модель 

 

Само понятие «инновация» («нововведение») произошло от латинского – новое и вмещает в себя 
два смысловых аспекта:  

1) Процесс внедрения новшеств в какую-либо деятельность. 

2) Конечный результат творческой деятельности, получившей воплощение в виде новой или 
усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности.  

В.Л. Аношкина утверждала, что если, разработанная новая идея, отраженная на схемах, чертежах 

или досконально описанная, но ее не используют ни в одной отрасли или сфере, и на рынке она не 
может найти потребителя, данная идея не является инновацией [1]. В свете сказанного алгоритм 

действий представляется следующим образом: 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 
 

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

  

 
МЕТОДЫ И ФОРМЫ                      СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ 

    

теоретико-методическая подготовка 
(теоретические знания литературоведения, манера поведения, мимика, жесты) 

 

 

мастерство преподавателя литературы 
 

Принято считать, что современное образовательное пространство состоит из двух типов педаго-

гических процессов – инновационных и традиционных. По мнению А.Тоффлера, от этой антиномии 
трудно избавиться уже в силу того, что традиционный учебный процесс несет на себе следы 

конвейерной организации труда раннего этапа индустриального производства [2]. 

Инновационное образование основано на новых знаниях и инновационной динамике 
информационного общества.  

Основные признаки инновационного образования: 
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 антропоцентризм; 

 самоуправление; 

 профессионализм. 

Инновационный процесс в теории инноватики определяется совокупностью работ инновационной 

деятельности, которые регламентированы этапами их организации, ресурсного обеспечения от 
зарождения перспективной идеи до создания новых продуктов, услуг или техники, их коммерциали-

зации в условиях конкуренции [3]. 

Инновационный процесс – это, по существу, процесс преобразования научных знаний в инно-
вацию. Он связан с созданием, освоением, распространением инноваций. Поэтому необходима цело-

стная система управления инновациями. 

Факторы, влияющие на инновационный процесс 

На инновационный процесс влияют как положительные, так и отрицательные факторы [4]. К 
факторам, негативно влияющим на инновационный процесс, можно отнести: 

- недостаток средств финансирования инновационных проектов; 

- слабость материально-технической и научной базы организации; 
- сопротивление сотрудников к изменению способов деятельности; 

- излишняя централизация организационной структуры; 

- жесткость планирования инновационной деятельности; 

- ориентация на сложившиеся рынки; 
- ориентация на быструю окупаемость инновационной продукции; 

- сложность согласования деятельности участников инновационного процесса. 

Признаки, характерные для инновационного процесса [5] 
1. Системность инновационного процесса является следствием его целенаправленности, поэтому 

все организационные единицы инновационного процесса строятся на принципе баланса интересов, 

определяющем общий вектор развития. 
2. Цикличность инновационного процесса обусловлена многократной обратной связью. Инно-

вация – это такой технико-экономический цикл, в котором использование результатов сферы иссле-

дований и разработок непосредственно вызывает технические, организационные и экономические 

изменения, что оказывает обратное воздействие на деятельность этой сферы. Обратная связь имеет 
другой характер, если инновация внедряется, но не дает нужного экономического эффекта. В этом 

случае экономическая ситуация ухудшается, объем ресурсов, за счет которых развивается ин-

новационный процесс, сокращается, и в результате процесс останавливается. 
3. Вероятностный характер инновационного процесса проявляется в том, что не всякая начатая 

программа исследований и разработок имеет шансы на успех, не гарантирован и успех на рынке, 

неопределены перспективы распространения. 
Время между появлением изобретения и его использованием (инновационный цикл) меняется в 

зависимости от технологического уровня, адаптационной способности среды и внешних экономи-

ческих условий. Если в высокоразвитых странах продолжительность инновационного цикла состав-

ляет 5-6 лет, то в развитых – 5-25, а в развивающихся – 15-25 лет. 
4. Инновационный процесс имеет социальную значимость, так как происходит в социальной 

среде, вызывает к жизни социальные потребности и сопровождается социальными изменениями. При 

исследовании, планировании и управлении инновационными процессами необходимо учитывать их 
социальные последствия. Рассматривать инновационный процесс можно с различных позиций и с 

разной степенью детализации, а именно: 

а) как параллельно-последовательное осуществление научно-исследовательской, научно-техни-

ческой, инновационной, производственной деятельности и маркетинга; 
б) как временные этапы жизненного цикла нововведения – от возникновения идеи до ее разра-

ботки и распространения; 

в) как процесс финансирования и инвестирования разработки распространения нового вида про-
дукта или услуги. В этом случае он выступает в качестве частного случая, широко распространенного 

в хозяйственной практике инвестиционного проекта. 

В общем виде инновационный процесс состоит в получении и коммерциализации изобретения, 
новых технологий, видов продуктов и услуг, решений производственного, финансового, администра-

тивного или иного характера и других результатов интеллектуальной деятельности. 

Кибернетическая модель инновационного процесса 
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1. В работе академика Р.С. Каренова [6] подробно раскрыта сущность кибернетической модели 

инновационного процесса. 
Известно, что важное значение в создании нововведений имеют обратные связи. Обратная связь в 

инновационном процессе представлена информацией о результатах работы на его этапах, переда-

ваемой на предыдущие этапы.  

2. Результатом инновационной деятельности на этапах фундаментальных, поисковых, приклад-
ных исследований и разработок является интеллектуальный продукт, становящийся объектом 

интеллектуальной собственности и товаром [6]. 

В последнее время в педагогике происходит перестройка практики и методов работы, все более 
широкое распространение в школе получают не пассивные, а активные и интерактивные методы и 

формы обучения. 

Необходимость повышения уровня культуры общения школьников в дидактическом процессе 
диктуется необходимостью повышения познавательной активности школьников, стимулирования их 

интереса к изучаемым предметам. Решить эти задачи помогают интерактивные методы и формы 

обучения. Использовать такие формы работы можно на разных этапах обучения. Школьники всегда с 

интересом и удовольствием работают на таких занятиях. 
В настоящее время применяют три модели обучения: пассивную, активную и интерактивную.  

При пассивной модели обучения, которая широко используется в настоящее время, преподаватель 

– основное действующее лицо, а школьники – пассивные слушатели. Связь учителя с учениками 
осуществляется посредством проведения опросов (на модульном контроле – МК, зачете, экзамене), 

проверке контрольных и домашних работ. Исключать такой метод обучения полностью нельзя, 

поскольку он имеет ряд достоинств:  
- методическая подготовка к занятиям не требует больших временных затрат, особенно когда 

подготовлены конспекты лекций, упражнений, лабораторных работ и т.д. [7]; 

- имеется возможность представить обучающимся большое количество учебного материала;  

- получение школьником большого объема знаний, если при этом он имеет четкие цели и 
добросовестно относится к изучаемому предмету. 

Благодаря этим достоинствам, пассивный метод обучения широко распространен в учебном 

процессе [8].  
Активная модель обучения предусматривает взаимодействие учителя и ученика друг с другом в 

ходе занятий, т.е. они являются активными участниками учебного процесса [9].  

Интерактивная модель обучения предполагает не только взаимодействие школьников и учеников, 

но и друг с другом. При этом роль преподавателя сводится к направлению деятельности школьников 
на достижение целей занятия. Участие всех учащихся группы без исключения является 

обязательным. Каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами действия. (Тот же пример – но каждый ученик предлагает свой метод 
транспортировки угля, дает ему полный анализ, отмечая преимущества и недостатки).  

Зачастую решение проблемной ситуации осуществляется с помощью мозгового штурма [10].  

Изучив научно-методическую литературу по инновационным методам обучения, нами была 
разработана модель интерактивного обучения литературы, которая как нам показалось, наиболее 

приемлема на сегодняшний день при обучении школьников и формирования в них культуры 

литературоведческой работы. 
 

Список использованной литературы: 

1 Аношкина В.Л., Резванов С.В. Новаторство и традиции – две стороны развития культуры и образования // 

Образование. Инновация. Будущее: (Методологические и социокультурные проблемы). – Ростов н/Д, 2001. –180 с. 

2 Тоффлер Э. Третья волна. – Москва, 1999. – 143 с. 

3 Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление 
развитием организации». Модуль 7. – М.: ИНФРА, 1999. – С.6. 

4 Васильева Л.Н., Муравьева Е.А. Методы управления инновационной деятельностью: Учеб. пособие. – М.: 

КНОРУС, 2005. – 120 с. 

5 Ермасов СВ., Ермасова Н.Б. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: Высш. образование, 2007. – С.54-56. 

6 Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями в организации: Учеб. пособие. – М.: 

Омега-Л., 2009. – С.79-82. 

7 Данилов М.А. Теоретические основы обучения и проблемы воспитания познавательной активности и 

самостоятельности. – Казань, 2005. – 120 с. 

8 Загвязинский В И. Теория обучения. Современная интерпретация. – М.: Академия, 2006. – 192 с.  



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология ғылымдары» сериясы №4(62) 2017 ж. 

285 

9 Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 352 с. 

10 Макарова Е.Л. Использование интерактивных форм обучения для повышения эффективности образо-

вательного процесса. Режим доступа: http://www.smtueco.ru/en/items/interactive-forms-of-learning. 14.12.2017. 

 

С.К. Серикова1, Д.А. Сабирова2  
 

1Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,  

Алматы қ., Қазақстан 

 
2Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,  

Алматы қ., Қазақстан 

 

МЕКТЕПТЕ ӘДЕБИЕТ ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ИНТЕРАКТИВТІ МОДЕЛІ  
 

Түйіндеме 

Мақала мектепте әдебиет пәнін оқытудың интерактивті моделін әзірлеуге арналады. Бүгінде мемлекет басшы-

лары сөз сөйлегенде инновация тақырыбына соқпай өтпейді. Қазақстанда, ТМД елдері сияқты инновация мәселесі 
көптеген жылдар бойы негізінде ғылыми-техникалық сала жағында болып келеді. Мектепте әдебиетті оқытудың 

интерактивті моделі тек мектеп оқушылары мен білім алушылардың өзара әрекетін ғана емес, сонымен бірге бір-

бірмен қарым- қатынасына үйретуді мақсат етеді. Бұл жерде оқытушының рөлі мектеп оқушыларын сабақ 

мақсатына жеткізуге бағытталған. Оған топтағы барлық оқушылардың қатысулары міндетті болып табылады.  
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INTERACTIVE MODEL LEARNING OF LITERATURE IN SCHOOLS 
 

Summary 

The article is devoted to the development of an interactive model of learning literature in school. Today, a rare 

performance of state leaders in costs today without referring to the topic of innovation. In Kazakhstan, as in the CIS 

countries, the problems of innovation for many years studied largely in line with the economy of scientific and technical 

progress. Interactive learning model literature at school involves not only the interaction between pupils and students, 

but also with each other. In this case the teacher's role is to the direction of the activities of students in achieving the 
objectives of employment. The participation of all groups of students, without exception, is a must. 

Keywords: school, student, literature, model 

 
МРНТИ 14.25.09 

 
E.Urazayev1, A.Adibayev2 

 
1,2Academy of Border Guard Service of National Security Committee of the Republic of Kazakhstan 

 

INTERACTIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE IN SPECIALIZED 

(MILITARY) EDUCATION INSTITUTIONS: CASE STUDY OF CADETS’ GROUP  

DISCUSSION AS AN EFFECTIVE VOCABULARY USAGE APPROACH 
 

Abstract 

The article represents a thesis points on the importance of interactive activities in English language teaching 

methods in specialized (military) education institutions. Foreign language is a subject which claims the most flexible 

and wide use of various to the means of teaching due to its specificity (creating for the students an artificial language 

environment because of the absence of the natural one). Therefore, it is not surprising that in the teaching of foreign 

language, the new possibilities opened by contemporary means have found the most diverse application. Today, many 
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main methodological innovations are connected with the use of interactive teaching methods. The word "interactive" 

came to us from English word "interact". "Inter" is "mutual", "act" is to act. Interactive means the ability to interact or 

to be in conversation process – dialogue with something (for example, a computer) or someone (person). Therefore, 

interactive learning is, first of all, is conversation learning process, in the course of which the teacher and learner 

interact. Discussion of topic-settled themes by the cadet groups is one of the most efficient methods to exercise the 

vocabulary by cadets. 

Keywords: discussion, interactive, military terminology, professional vocabulary, cadets 

 

The importance of interactive activities in language teaching methods is at its peak of scientific inertest 

and piratical approbation worldwide. The educational system of the Republic of Kazakhstan, being a part of 

the international Bologna system, is not an exception in implementing and searching for new methods of 
teaching. A number of the latest methods are elaborated internationally as well as successfully approbated in 

most world universities’ practice.  

Among the latter, students’ discussion is one of the most approved to be effective approaches in language 

teaching. Applying that, several aims could be achieved, such as speaking skills, listening abilities, and 
vocabulary usage. 

 

Literature review on the topic. 
The given method is widely discussed among the scientists and linguists researchers at present. 

Worldwide the approach is being implemented as a part of the conversation skills techniques, added by an 

interactive environment factor. The authors and practicing teachers of English language provide a proper 
attention to the topic. 

Thus, such researchers as Lee H.-Y., Clarin M. are researching the area of the innovative methods in 

foreign language learning in general, while Bernard J. studies the environmental and motivating factors 

affecting the foreign language learning success. Additionally, the discussion method in English language 
learning process is carefully studied by Morozova I., Sliyeva Z., who provide explicit samples and principles 

of the discussion as a component of interactive education. 

Specifics of the military educational institution language learning process. Military academies 
(higher education institutions) are having special status institutions, possessing a number of specific charac-

teristics and requirements. In the Republic of Kazakhstan, Military academy structurally is a subject of the 

Ministry of Defense and National Security, as well as Ministry of Education and Science [1, 3]. This factor 
plays a key role in the definition of the main aims of the learning process of the university, ranging from 

professional military preparation, moral and patriotic orientations and multilateral higher education skills.  

The latter reflects on learning progress of cadets in English language studies. Apart from the standard 

foreign language foundations, the cadets are to obtain a set of specialized military vocabulary as a daily 
speech articulation. While providing of the terminology is normally a task for a teacher (instructor) and 

textbooks, a usage of that ultimately becomes a priority and task for cadets. To perform this dual process 

successfully, the given article offers an approach of in-class cadets’ discussion as check-in-class interactive 
activities for absorption of the military vocabulary amongst the cadets of the 1st-2nd year. 

It should be also noted here that the 1st and 2nd year cadets are normally the beginners in learning English. 

This factor in many ways limits the possibility to implement some interactive methods due to the cadets’ 

vocabulary lack [2, 216]. However, the latter should not, of course, exclude the possibility of implementation 
of professional military vocabulary at early stages of English language learning.  

On the contrary, we assume, it facilitates an instructor to search for new methods of proving and receiving 

the material by cadets. Apart form the adapted texts, exercises and grammar material, a task for students to dis-
cuss a certain topic with each other with the terminology creates a fair atmosphere motivating cadets to speak. 

Method of the in-class Students’ (Cadets’) Discussion with the settled terminology. Along with 

classic (traditional) methods of foreign language learning such as reading, writing and listening, speaking 
becomes an essential manner of reflection of the absorbed knowledge. Undoubtedly, motivating students to 

express themselves in foreign language is one of the most challenging tasks for an instructor. Eventually, 

self-expression in the language leant is the main aim of the whole study progress. It is worthwhile to mention 

that often speaking becomes a corner-stone for both – an instructor and a student – to operate the class. In 
fact, speaking is a connection of those two parts, but sometime a deficit of such communication crates a 

vacuum in students’ knowledge system. How would the discussion method facilitate the latter? 

First, the discussion normally comes as the concluding task of the class process. At any level, including 
the early (beginning) stage of foreign language learning, the lesson starts with the explanation of the mate-
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rial, reading the texts, introduction of the vocabulary and grammar exercise. Such a classic approach proved 

to be an efficient in foreign language studies for decades, although socio-psychological environment is of a 
great importance. Discussion could be used at the conclusion exactly as a tool for establishment of such an 

environment, psychologically preparing a student to speak and better reflect the questions [3, 1236-1244]. 

Second, even with the limitations of the general vocabulary at the beginning level, the discussion is 

settled by a certain topic, performed during the class. Thus, the discussants (cadets) are clearly given a list of 
questions and terms to be answered and used. This essentially clarifies the target for the audience and sets up 

the priorities [4, 5-6]. 

Third, the discussion as a format allows the cadets to be divided into the groups of 2-3, where such a 
peer-communication often involves cadets into the collective performance. It was noted by the researchers 

(Lee, 2014), that a collective activities often stimulate young people to learn dynamically, while the process 

of learning is percept by students as an informal one [5]. 
Fourth, a professional terminology, which is one of the main goals in the education process of the military 

institution ultimately, is being used during the discussion. Specific terms are pronounced repeatedly, and 

textured into a context of the discussion topic, while an instructor assists the activity and corrects cadets                

[5, 63-65]. 
Below is the table of the necessary organizational items to be prepared for conduction of the discussion 

component activity: 

  
Instructor: Cadet: 

Repeats the topic to cadets Are divided into a groups of 3-4  

Gives 3-4 main questions to discuss Studying the list of questions 

Gives 5 minutes to prepare Preparing the main formulations 

Reminds that using the terminology is essential Accumulates the terminology into answers 

Listens to the cadets’ answers, corrects them 
Gives the feedback to the group and listens to 

other members 

Creates interactive atmosphere 
Tries to be involved to the group work and 

speaking 

Makes conclusions Makes summary 

 

Sample of the lesson with the discussion component 

Course: 2 
Subject: English Language 

Topic:  

Part 1: Explanation of the theme with new terminology by an instructor with the visual effects (15 min.); 
Part 2: In class text reading and repeating new terminology in class (20 min.); 

Part 3: Grammar exercises (20 min.); 

Part 4: Discussion on the topic with new vocabulary usage (15 min.). 

Key terminology:  
List of Questions. 

Conclusion. Thus, the discussion component could be successfully included into the lesson structure 

practically at any level of the foreign language learning. Studying the experience of the international 
universities, one can clearly see the advantages of the latter. The timing for this activity may vary, and can 

potentially increase with the growth of cadets’ level of English. Widening the vocabulary and professional 

terminology finally allows cadets and instructor to increase the length of the discussions, enabling cadets to 
speak out fluently and absorb the materials dynamically. Memorizations of the professional (military) 

vocabulary are greatly facilitated. 
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АРНАЙЫ (ӘСКЕРИ) ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ 

ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСІ: СӨЗДІК ҚОРЛАРЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ТИІМДІ ТӘСІЛ 

РЕТІНДЕ КУРСАНТТАР ТОБЫНЫҢ ПІКІРТАЛАСЫН ТАҚЫРЫПТЫҚ ЗЕРТТЕУ 

 
Түйіндеме 

Мақалада тезистік формада арнайы (әскери) жоғары оқу орындарында ағылшын тілін үйретудің инте-

рактивті тәсілдерінің маңызы ашылған. Шет тілі – өзінің ерекшелігіне қарай (білім алушыларға табиғи тілдік 

ортаның болмауынан жасанды тілдік ортаны құру) оқытудың түрлі амалдарын едәуір тиімді және кеңінен 

пайдаланатын оқу пәні. Сондықтан мультимедиалық амалдардың ашылуымен байланысты шет тілін оқытудың 

жаңа мүмкіндіктері әр түрлі қолданыста болады. Көптеген басты әдістемелік инновациялар оқытудың инте-

рактивті әдісін қолданумен байланысты.  

«Интерактив» сөзі бізге ағылшын тілінің “interact”. “Inter” – өзара, “act” – әрекет ету сөзінен енген. 

Интерактивті деген сөз өзара әрекет ету мүмкіндігін немесе бірдеңемен (мәселен, компьютермен) немесе 

кіммен болсын (адаммен) әңгіме, диалог жүргізу режимінде болу дегенді білдіреді. Яғни интерактивті оқыту – 

бұл ең алдымен оқытушы мен оқушы арасында өзара байланыс болатын диалогтық оқыту. Бұл контексте 
кадеттермен терминологиялық материалдарды бекітудің тиімді әдісі ретінде кәсіби терминологияны пайдалана 

отырып өтілетін тақырыпты пікірталас тәжірибесінде өткізу тәжірибесі қарастырылады.  

Түйін сөздер: пікірталас, интерактивті, әскери терминология, кәсіби лексика, курсанттар 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ (ВОЕННЫХ) УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСКУССИЙ ГРУППАМИ КУРСАНТОВ В 

КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПОДХОДА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

 
Резюме 

Статья в тезисной форме раскрывает важность интерактивных подходов в изучении английского языка в 

специализированном (военном) высшем учебном заведении. Иностранный язык – это учебный предмет, 

который в силу своей специфичности (создание для обучающихся искусственной языковой среды из-за 

отсутствия естественной), предполагает наиболее гибкое и широкое использование различных средств 

обучения. Поэтому неудивительно, что в преподавании иностранного языка новые возможности, открываемые 

мультимедийными средствами, нашли самое разнообразное применение. Многие основные методические 

http://www.academypublication.com/issues/past/jltr/vol05/06/03.pdf
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/74846569
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инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения. Слово “интерактив” пришло к 

нам из английского от слова “interact”. “Inter” – это “взаимный”, “act” – действовать. Интерактивный означает 

способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компью-

тером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. В данном контексте рассма-

тривается опыт дискуссионного подхода (обсуждения) кадетами к заданной теме с использованием профес-

сиональной терминологии как эффективного метода закрепления кадетами терминологического материала. 

Ключевые слова: дискуссия, интерактивная, военная терминология, профессиональная лексика, курсанты 
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КӨРКЕМ АУДАРМАДА ҰЛТТЫҚ НАҚЫШТЫ ЖЕТКІЗУ МӘСЕЛЕСІ 
 

Аңдатпа 

Аталмыш ғылыми мақалада көркем шығарманы аудару барысында ұлттық нақышты жеткізу мәселесі 

қарастырылады. Қaзipгi тaңдa тіл мен мәдениеттің арақатынасы туралы мәселе өзекті мәселелер қатарында 

қарастырылуына байланысты oқыpмaн қayым ayдapылғaн шығapмaның мaзмұнындaғы ұлттық epeкшeлiктi 

қaбылдaуғa дaйын болғaндықтaн, көpкeм мәтiннiң ұлттық-мәдени элементi peтiндe қызмет атқapaтын 

лингвомәдени бipлiктepдi ayдapy мәселесіне ерекше назар аударылған. Белгілі бір ұлттың тарихынан, 
мәдениетінен, таным болмысынан, тұрмыс-тіршілігінен хабардар ететін тілдік бірліктерге лингвомәдени 

бірліктер жатады, себебі бұл тілдік бірліктер бір ұлттың өзге ұлттардан ментальдық айырмашылығын 

көрсететін, ұлт тарихы, ұлт мәдениеті, бітім-болмысы жөнінде жан-жақты ақпарат беретін, салт-дәстүр 

ерекшеліктерін білдіретін ұлттық өмір көріністерінің айнасы болып табылады. 

Мaқaлaдa көркем aудaрмaның мaңызы, сонымен қатар халқымыздың мәдени болмысын көрсететін 

лингвомәдени бірліктер мәселесі қарастырылып, ұлттық нақышты жеткізу мақсатында қолданылатын ең тиімді 

аудару әдістері берілген. 

Түйін сөздер: ұлттық нақыш, тіл, мәдениет, мәдени тілдік бірлік, аударма, аударма тәсілдері 

 
Елiмiз eгeмeндiк aлып, тiлiмiз мeмлeкeттiк мәpтeбeгe иe бoлyынa бaйлaныcты қoғaмдa тapиxи caнa 

мeн ұлттық тaным көкжиeгi кeңeйe бacтaды. Ocығaн бaйлaныcты ұлттық pyxaни-мәдeни мұpaның 

тapиxи мaңызын capaлaп, қaйтa бaғaлay мүмкiндiгi тyып oтыp. Кeз кeлгeн этнoc aтayлының eжeлгi 
дүниeтaнымдық жүйeсi, xaлықтық pyxы әуелі алдымен oның тiлiндe көpiнic тaбaды. Осыған орай 

В.Гумбольдт: “Язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык. Язык насыщен переживаниями 

прежних поколений и хранит их живое дыхание”, – деп пайымдаған [1, 82]. Халықтың өзiндiк 
дүниeтaнымынaн, тұpмыc-caлт epeкшeлiгiнeн тyындaғaн apнaйы cөз қoлдaныcтapдың xaлықтың 

өткeн өмipiндe қaндaй мәнi бoлca, бүгiнгi өмip тipшiлiгiнe тигiзep пaйдacы oдaн зop. Тiлдiң 

мeмлeкeттiк мәртeбeсiн нығaйтyдың қaзipгi тaңдaғы мaңызды біp мүмкiндiгi – oның ocы тaнымдық 

қызмeтiн нeғұpлым тoлық aшып көpceтy, coл apқылы eжeлгi eлдiк aтpибyттapрды, xaлықтық 
қaлыпты, pyxaни тaмыpды тepeңipeк зepттeп, жeтe тaнy. Тіл мен танымды жіктеп қарамай, оны 

құбылыс ретінде сабақтастыра қарау – академик Ә.Т. Қайдар ұсынған “тіл мен ұлт біртұтас” немесе 
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“адамды тіл әлемі арқылы тану” деген қағидаларға сүйенетін қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттың 

қалыптасуына әкелді [2]. 
Әр халықтың рухани және материалдық мәдениеті түрлі күрделі сипаттарға ие. Сол күрделі 

факторлардың бірі – бір тілден басқа тілге аудару үрдісі ретінде белгілі көркем әдеби 

құндылықтарының алмасуы барысындағы рухани мәдениет көрінісі. 

Көpкeм аударма – ayдаpмaтaнyдaғы eң бip күpдeлi дe күpмeyлi caлa. Бұл жepде ayдapмадағы eң қиын 
нәpce – oның лингвиcтикaлық epeкшeлiгi eмec, oл түпнұcқaның көpкeмдiк жaғын дұpыc жeткiзy, яғни 

ayдapмaшының тyындының oбpаздық әлeмiн, aвтopдың идeяcын, пoзицияcын жәнe cтилiн, coның 

iшiндe xaлықтың мәдeни құндылықтapын көpceтeтiн тiлдiк бipлiктepiн нaқты, дәл көpceтe бiлyi. 
Қазіргі таңда оқырман қауым аударылған шығарманың мазмұнындағы жалпы адамзаттық идеяны 

ғана емес, сонымен бірге, ұлттық ерекшелікті де қабылдауға дайын болғандықтан көркем аудар-

маның танымдық маңызы арта түседі. Ұлттық ерекшелік – көркем құралдар ретінде түсіндірілетін 
көркем шығарманың басты сипаты болғанымен, көбінше ұлттық-мәдени, тарихи колоритті көрсету 

ұлттық бояуға ие ұлттық-мәдени сөздер жиынтығының еншісіне тиесілі. Ұлттық-мәдени нақышты 

және тарихи колоритті аудару мәселесінің бір қыры – шығарманың қандай да бір элементтерінің 

мағынасын сақтау ғана емес, сондай-ақ, олардың ұлттық ерекшелігін сақтау болып табылады.  
Тіл мен мәдениет бір-бірінен айырыла алмайтын тығыз байланыста болғандықтан, тілдегі 

бірліктер тұтас мәдениеттің маңызды бөлшектері болып табылады. Әр жер, әр ұлттың өз 

аумағындағы жергілікті және ұлттық мәдениеті мен дағдысын көрсететін, сол ұлтты екінші ұлттан 
даралап тұратын, ұлттың тек өзіне ғана тән болмысы мен мәдени жаратылысын көрсететін ерекше 

тілдік бірліктері болады, міне, осындай тілдік бірліктерді мәдени тілдік бірлік дейміз. Лингвомәдени 

бірліктер термині қазақ тіліндегі барлық тар және кең мағынадағы концептілерді, реалий сөздерді, 
лакуналарды, фразеологизмдерді, яғни, идиомдар, фразеологиялық түйдектер, фразеологиялық 

бірліктер, фразеологиялық тіркестер, фразеологиялық сөйлемшелер, коммуникативтік тіркестер, 

мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар, жұмбақтар, фольклорлық тұрақты сөз үлгілері, сәлемдесу жоралары 

және т.б. қамтиды. Қазақ тіл біліміндегі лингвомәдени бірліктер – қазақ халқының мәдени өмірінің 
айнасы. Оларды өзге тілге аудару мәселелері әлі күнге дейін түбегейлі шешімін тапқан жоқ. Бұл әлі 

де тереңдей зерттеуді қажет ететін тақырып. 

Қазақ тіл білімінде лингвомәдени бірліктер жүйесі когнитивтік лингвистика, лингвомәдениеттану, 
этнолингвистика тұрғысынан қарастырылып келеді. Этнолингвистикалық зерттеулерде мәдени 

ұғымдарды қарастырған қазақстандық ғалымдар Ә.Қайдар, М.М. Копыленко, Ж.Манкеева, Н.Уәли, 

Ғ.Смағұлова, Э.Оразалиева, А.Ислам. Лингвомәдени бірлікке халықтың мәдениеті туралы түсінік 

беретін ұлттық сөздерді жатқызуға болады. 
Кейбір лингвист ғалымдар өз ғылыми зерттеулерінде мәдени тілдік бірліктерді «эквивалентсіз 

лексика» термині ретінде қолдайды. Сонымен қатар, олар практикалық түрде басқа тілде сөйлейтін 

адамдардың өмірінде болмайтын ұғымдар; сыртқы лингвистикамен және аударматанумен зертте-
лінетін әр түрлі факторлар және олардың тілде бейнеленуі, сондай-ақ берілген елдің мемлекеттік 

құрылымы, халықтың тарихы, мәдениеті, тілі, берілген тіл меңгерушілерінің байланыстары және т.б.; 

сөздің номинативті мәні үшін негіз болып табылатын материалдық мәдениеттің заттары; өмірдің 
және тұрмыстың ұлттық ерекшеліктерін белгілейтін сөздер ретінде қарастырылады. 

Көркем мәтіннің ұлттық-мәдени ерекшелігін көрсетуде лингвомәдени бірліктердің маңызы 

айрықша. Көркем шығарманың ұлттық-мәдени элементі ретінде көркем мәтінде кездесетін тілдік 

бірліктер бірқатар лингвистикалық және жеке аудармашылық зерттеулерге арқау болды. Мәдени 
тілдік бірліктер – басқа тілдерде сәйкес бірлігі жоқ, сол тілдің тұрмысында ғана кездесетін және сол 

тілге ғана тән ерекше сөздер мен тіркестердің жиынтығы. 

Когнитивтік лингвистиканың қалыптасуында ғалымдар, ең алдымен, мәдени тілдік бірліктерге 
көңіл аударды. «В.В. Воробьёв “лингвокультурема” терминін енгізе отырып, мынадай анықтама 

ұсынады: “лингвокультурема” – комплексная межуровневая единица, форму которой составляет 

единство знака и языкового значения, а содержание – единство языкового значения и культурного 
смысла» [3, 44]. Демек, лингвокультурема – ұлт мәдениетінен хабардар етер, ұлт тілінде көрінетін 

тілдік бірліктер. 

Дүниенің тілдік бейнесін ұлттық мәдениет мән-мәтінінде қарастырған А.Исламның пайым-

дауынша, мәдени тілдік бірліктер дегеніміз – ұлттық дүниетанымның ықшам да, терең мағыналы 
дүниетаным құндылықтарын айқындайтын тілде көрініс тапқан күрделі бірлік. Әр ұлттың тілдік 

бірліктер жүйесін дүниетаным құндылықтары құрайды. Олар бір-бірімен тығыз байланыста болып, 
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бір-бірінен туындап отырады. Әр қоғамның даму кезеңдерге сәйкес тіл мен мәдениет иелерінің 

ұлттық ұғымдарды танып түсінуінде өзгерістер болғанымен, негізгі мәдени, дүниетанымдық мәні 
өзгеріссіз ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырады» [4, 12]. 

Аударматануда мәдени тілдік бірліктер баламасы жоқ лексиканың жеке бір тобы ретінде 

қарастырылғандықтан, оларды аудармада жеткізудің өзіне тән белгісі мен тәсілдері бар. Біз оларды 

бір елде бар және өзге елде жоқ, бірегей заттар мен құбылыстарды атайтын лексика түрі ретінде 
қарастырамыз. Олай болса, аралас филологиялық ғылымдарға қарағанда, аударматануда 

лингвомәдени бірлік ұғымының ауқымы тар. 

Баламасы жоқ болғандықтан, көркем мәтіндегі мәдени тілдік бірліктерді мүлдем аударуға 
келмейді деуге болмайды. Шет тіліндегі осы лексиканы аударуда оның ұлттық нақышын сақтауға аса 

мән беру қажет. Осы сөздермен жұмыс істеуде аудармашының алдында мынадай міндеттер тұрады: 

тілдік бірліктің мағынасына нұқсан келтіре отырып, ұлттық нақышты сақтау немесе мәдени сөздің 
колоритін сақтамай, мағынасын жеткізу. Осы жайт аудармашының мәдени тілдік бірліктерді 

аударуда қандай да бір тәсілді қолдануына себеп болады. 

Аудармашы мәдени тілдік бірліктерді бірінші, ескі авторлардың көне шығармаларынан және 

екінші, ежелгі немесе жуырдағы өткенді – көнерген құбылыстарды суреттейтін қазіргі заманғы 
жазушылардың шығармаларынан кездестіре алады. Олардың арасындағы айырмашылықтар олардағы 

концептілерді, реалийлерді, лакуналарды және т.б. эквивалентсіз сөздер мен сөз тіркестерін аударуда 

түрлі тәсілді талап етеді. 
Қазіргі таңда мәдени тілдік бірліктерді аударуда бірнеше тәсіл қолданылып жүр. Олар: трансли-

терация, транскрипця, калькалау, тілде бар болған элементтердің арқасында жаңа сөздерді тудыру, 

ұқсас аударма, контекстің ішінде дәлденетін грамматикалық ауыстыру арқылы аудару және т.б. [5]. 
Енді осы тәсілдерге жеке-жеке тоқталайық: 

Транслитерация, транскрипция 

Транслитерацияда аударылатын тіл құралдарымен бастапқы тіл сөзінің графикалық формасы, ал 

транскрипцияда оның дыбыстық формасы беріледі. Бұл тәсілдер шет тілдік жалқы есімдерді, геогра-
фиялық атауларды және т.б. бергенде қолданылады. Қазіргі кезде көркем әдебиетті аударғанда 

транслитерация мен транскрипция тәсілі бұрынғыға қарағанда анағұрлым сирек қолданылады. Кейбір 

кездерде транслитерация және транскрипция тәсілдерінің ұқсастығына байланысты оларды ажырату 
қиыншылық тудырады. Транслитерация әдісін қолдану көбінесе ғылыми әдебиеттерге тән. Бұл әдіс 

көркем аудармада да лайықты орнын тауып келеді. «Түпнұсқа тілінің арнайы лексикаларын аударма 

тілінде беру үшін транслитерация әдісін қолданады. Ол белгілі бір реалияны білдіретін тап сол сөзді 

немесе оның түбірін аударма жасалатын тілдің әріптерімен жазып, тікелей қолданумен іске асады»     
[6, 141-142], – дейді зерттеуші Б.Бекмухамедов. Ұлттық реалийлерді аударудың мұндай тәсілі халық-

тардың тарихи дамуының, тұрмыс-тіршіліктерінің әлеуметтік-экономикалық шарттарының әртүрлі 

болып келуіне, осы тілдер арасында ұзақ уақыт аударма жұмыстарының болмай келуіне байланысты. 
Транскрипция көбінесе кең таралған публицистикада және көркем шығармаларда мәтіннің 

сипаттамасына қарай қолданылады. Автордың сөзінде және толық сипаттаумен берілген мәтінде 

транскрипция ең жақсы шешім болып табылады. Өйткені сондай мәтіндерде мәдени ұлттық сөздерді 
кеңірек ашу мүмкіндігі туады. Транскрипцияның аудару тәсілі ретінде негізгі құндылықтардың бірі 

максималды түрдегі ықшамдық. Осыған қарамастан басқа бір аудару тәсілі сияқты транскрипцияны 

байқап қолдану қажет. Кейде ұлттық нақышты жеткізгенде мәдени тілдік бірліктердің мағынасы 

екінші орынға жылжиды да, аударманың коммуникативті мәселесі жүзеге асырылмай қалады. 
Жаңа сөздің/сөз тіркесінің пайда болуы 

Неологизмнің енгізілуі – мәдени тілдік бірліктің мазмұнынын және ұлттық нақышын сақтау үшін 

(транскрипциядан кейін) қолданылатын тәсілдердің бірі. Алайда жаңа сөздің (сөз тіркесінің) пайда 
болуы кейде түпнұсқадағы ұлттық бояуы қалың сөздерді аударма тілге жеткізудің өнімді тәсілі емес. 

Дегенмен де кей мәдени сөздердің баламасын жасауға тура келеді. 

Калька  
Калька – бұл бір сөздің немесе сөз тіркесінің бөліктерінің морфемаларын аударма тіліндегі 

олардың эквиваленттерімен ауыстыру арқылы шетел тілдік бірліктерін беру. Сонымен қатар, 

жартылай калька – бұл ауысып алынған сөздер және сөйлемшелер. Олар жартылай бастапқы тілінен, 

жартылай аударма тілінің элементтерін алады. 
Ұқсас аударма  

Осы аударма тәсілі өте жиі қолданылады. Мысалы, көп таралған тәсіл функционалды эквивалентті 
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таңдау. Бұл тәсіл бойынша аударма оқырманда түпнұсқа оқырманыңда туатын ассоциацияларға 

сәйкес ассоциациялар туғызады.  
Контекстуалды аударма 

Бұл тәсіл өз қағидасы бойынша ұқсас аударма тәсіліне ұқсайды, бірақ сөздік аудармаға қайшы. 

Өйткені осы тәсілдермен аударылып жатқан сөздің мағынасы сөздікте берілген оның эквивалентінің 

мағынасынан тыс болуы мүмкін. Сонда аудармашы негізінен контекстке бейімделеді. Бұл тәсілдің 
мәні – сөздікте берілген сөзді контекстке, логикалық жағынан байланысты сөзбен алмастыру.  

Тілдік бірлікті алмастыру 

Кейбір ғалымдар бастапқы мәтінде берілген лингвомәдени бірлікті аударма тіліндегі тілдік 
бірлікпен алмастырады, бұл сонымен қатар, «реалияны алмастыру» тәсілі деп те белгілі. Алайда, 

осындай алмастыру сөзді бүкіл мәтіннен оқшаулайды. Осындай жағдайда шартты аударылып жатқан 

немесе аудармашымен ұсынылған сөздің ұлттық нақышы жоғалады. Басқа мәдени бірліктерді 
қолданған кезде ұлттық нақыш өзгеріліп, оқырмандар өз назарларын автордың ойынша маңызды 

емес және ешқандай маңызы жоқ ұсақ бөлшектерге аударады.  

Сипаттамалы аударма 

Сипаттамалы аударма қолданылған кезде лингвомәдени бірліктің мазмұны ашылады. Егер 
аудармашыда басқа елдің заты немесе құбылысы туралы мәліметі, білімі жеткілікті болса, егер де ол 

осы тілдік бірлік нені белгілейтінін білетін болса, онда сипаттамалы аударма дұрыс болады.  

Сонымен, лингвомәдени бірліктерді аударғанда белгілі бір тәсілді таңдау үшін, аудармашы оның 
алдында тұрған мақсатты нақты анықтау керек: тіл бірлігінің ұлттық нақышын сақтап, семантикаға 

кемістік келтіру немесе мәдени тілдік бірліктің мағынасын жеткізіп, ұлттық колоритті жоғалту.  

Жоғарыда аталған тәсілдердің өз артықшылықтары мен кемшілік тұстары бар. Мәселен, 
транслитерациялау тәсілін қолдануда шет тіліндегі сөздің колориті сақталады, бірақ, кей кездері 

оқырманға жақсы таныс болмаған жағдайда, түсініктеме беру қажеттігі туындайды. Мағынасы жақын 

сөздермен аударуда оқырманға түсіндіріп жатудың керегі жоқ, бірақ та, транслитерациялауда, 

калькалауда шет тілін білмейтін оқырманға аударылатын сөздің немесе сөз тіркесінің мағынасын 
дұрыс аша бермейтін жайттар кездеседі. Осы жағдайда сипаттау немесе түсіндіру арқылы аудару 

тәсілін қолданған жөн. 

Ұлт мәдениетінің қай түрінде болмасын, онда сол ұлттың бүкіл таным болмысы мен тұрмыс-
тіршілік суреті сақталған. Қандай да бір тіл болмасын оның ұлттық сөз қоры халық мәдениетін, 

менталитетін, ұлттың психологиясын барынша қамтиды және мәдени өмір көріністерінің айнасы 

болып табылады. 

Әлемдік аренада өз орнын енді тауып, халықтарға танылып келе жатқан қазақ елінің ұлттық құн-
дылықтары мен мәдени өмірі жүзге таныс болғанымен мыңға бейтаныс. Өзге ел қазақты қазақтың 

әлемдік ұлы тұлғалары арқылы, әлемге танымал үздік көркем туындылары арқылы танып білері хақ. 

Өзге ұлт өкілдері қазақтың өткені мен бүгінін тек аударма нұсқасынан оқып біледі. Аударманың бұр-
малануы не нақты жеткізілмеуі ұлттың рухы мен мәдени құндылықтарының деңгейін төмендетеді. 

Көркем аудармада ұлттық мәдени тілдік бірліктерді аудару аудармашыдан шығармашылық пен 

терең экстралингвистикалық білімді талап етеді. Аударма үдерісінде өзге тілде мағынасы мен 
мазмұнын жеткізу қиын лексикалық бірліктерді зерттеп-зерделеу аудармада сол елдің тілі, мәдениеті, 

тарихы мен күнделікті тұрмыс-тіршілігін шынайы түрде жеткізуге жол ашады. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

 В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 
 

Резюме 

Данная статья посвящена изучению проблемы передачи национально-культурных особенностей в художес-

твенном тексте. Поскольку взаимосвязь языка и культуры является одной из актуальных проблем нынешнего 

времени и современный читатель готов принять информацию, содержащую культурное наследие опреде-

ленного народа, в статье особое внимание уделяется важности сохранения культурного колорита при переводе 

лингвокультурологических единиц казахского народа, которые служат в качестве национально-культурного 

элемента в художественном тексте. В статье затрагиваются вопросы изучения проблемы лингвокультурем в 

процессе перевода, которые показывают ментальное различие разных культур, их историю, традиции и 

национальный менталитет. Также представлены несколько конкретных способов их передачи на другой язык.  
В данной работе рассмотрены наиболее эффективные методы перевода культурных языковых единиц, 

которые могут помочь переводчику в исследовании проблемы важности передачи национально-культурных 

особенностей художественного текста. 

Ключевые слова: нациоанальный колорит, язык, культура, лингвокультурема, перевод, способы перевода 
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THE PROBLEM OF RENDERING NATIONAL PECULIARITIES  

IN LITERARY TRANSLATION 
 

Summary 

This article is devoted to the study of the problem of rendering national and cultural peculiarities in literary 

translation. Since the interrelation between language and culture is considered as one of the topical problems of the 

present time, and the modern reader is ready to perceive information containing the national heritage of a certain ethnic, 
the article considers the importance of preserving cultural features in translation of linguacultural units of Kazakh 

nation, that serve as a cultural element in literary text. Article raises questions of studying the importance of literary 

translation, the problem of linguoculturems in the process of translation that show the mental difference of nations, their 

history, culture and traditions. 

The article offers effective techniques of transmitting national peculiarities in literary text that can help translators in 

the process of translation. 

Keywords: national and cultural peculiarities, language, culture, linguacultural units, translation, translation techniques 
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ПОНЯТИЙНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА СТРАН АНГЛОЯЗЫЧНОГО МИРА, 

ОТРАЖАЕМАЯ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Аннотация 

Данная статья рассматривает понятийную и языковую картину мира представителей англоязычного мира в 

контексте финансово-экономического дискурса. Понятийная и языковая картины англоязычного мира (как 

коллективного, так и индивидуального) рассматриваются в неразрывной связи с их культурой. В статье также 

отводится особое внимание главенствующей роли стран англоязычного мира в мировом сообществе. Влияние 

англоязычных стран на остальные неанглоязычные страны в полной мере представлены и отражены на 

метаязыке различных дискурсов (тех стран), в особенности, в финансово-экономическом дискурсе. Данный 

дискурс характеризуется изобилием в нем эмоционально-окрашенной лексики – метафоры. Метафора в данной 

статье рассматривается как ментальное явление, в отличие от традиционного подхода к метафоре. Все 

представленные в статье англоязычные метафоры рассматриваются с точки зрения теории концептуальной 
метафоры и подробно анализируется взамодействие область-источник и область цель данных метафор. В статье 

также рассматриваются способы и приемы адекватного перевода англоязычных метафор на русский язык  
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Ключевые слова: реальная действительность, понятийная картина, языковая картина, финансово-

экономический дискурс, концептуальная метафора, область-источник, область-цель, метафорический перенос 

 

В настоящее время в связи с широкомасштабной глобализацией все мировое сообщество пере-
живает особенный период времени и проходит через сложный и важный этап своего существования 

во всех сферах деятельности: геополитической, общественно-политической, финансово-экономи-

ческой, социально-культурной, научно-культурной и т.п. Процесс глобализации неизбежно способс-
твует интенсивному и тесному взаимодействию и сотрудничеству между многими странами мира, 

оказывая огромное воздействие на стран-участников. В этих сложных взаимоотношениях стороны 

обязаны строить общую платформу в целях обеспечения обоюдного плодотворного диалога. Следует 
не забывать тот факт, что в этом процессе одни будут главенствовать, другие будут вынуждены 

уступать, а третьи сопротивляться. Другими словами, одни страны диктуют свои условия ведения 

“игры”, остальные страны принимают эти условия или же попытаются внести свои коррективы.  

В современном мире влияние стран англоязычного мира на мировое сообщество видно, даже для 
обывателя, невооруженным глазом. Это явление ощутимо во всех сферах жизнедеятельности 

человека многих стран. Так называемый “англоязычный след” прослеживается во всех отраслях – 

бытовых, социальных, политических, научных, финансово-экономических и т.п. Если быть точнее, 
вышеперечисленные дискурсы перенасыщены в лингвистическом плане англоязычными реалиями и 

понятиями. В них отражены англоязычное миропонимание и восприятие (в большинстве случаев, 

проникающее в другие языки путем транслитерации и калькирования (прямого и частичного), а 
также всеми другими способами перевода. А это объясняется тем, что эти явления и понятия по 

своему происхождению из англоязычного мира; они характеризуют особенности их понятийной 

картины мира. Общеизвестно, что сама реальная действительность воспринимается в зависимости 

от различных языковых групп, сообществ, стран и цивилизаций сообразно их понятийной картине 
мира, т.е. их особому складу и образу мышления, который выражается через их языковую картину 

мира, т.е. при помощи их языковых средств. Языковую картину мира также называют «языковая 

модель мира»,«языковая репрезентация мира»и «языковой промежуточный мир». Однако термин 
«языковая картина мира» крепко утвердился в научном мире. 

С.Г. Тер-Минасова в своей книге “Язык и межкультурная коммуникация” подробно описывает 

выше перечисленные картины мира: реальную, культурную (или понятийную) и языковую. Согласно 

С.Г. Тер-Минасовой, «Реальная картина мира – это объективная внечеловеческая данность, это мир, 
окружающий человека. Культурная (понятийная) картина мира – это отражение реальной картины 

через призму понятий, сформированных на основе представлений человека, полученных с помощью 

органов чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуальное. Языковая 
картина мира отражает реальность через культурную картину мира» [1, 40-47].  

Наше понимание картины мира определенного этноса, народа, нации полностью перекликается с 

выше представленными толкованиями. Мы полностью согласны с тем, что понятийную картину 
мира также следует рассматривать также как культурную, так как они одно неразделимое целое. В 

этой связи данную картину можно также условно назвать культурно-понятийной или культурно-

концептуальной. Что касается языковой картины мира, она является зеркальным отражением 

понятийной картины мира.  
В монографии «Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи» под редакцией                             

Е.С. Кубряковой утверждается, что концептуальная (понятийная) и языковая картина мира 

соотносятся друг с другом как целое с частью. Согласно психолингвистической теории порождения и 
восприятия речи, принадлежащей американскому психологу Ч.Осгуду, речевая деятельность 

рассматривается как процесс, протекающий межу лексиконом и неким оперативным механизмом, и 

где ведущая роль отводится последнему [2, 107].  
Противоположную идею можно проследить в высказываниях американского врача, писателя и 

поэта Оливера Уендела Холмса, который сказал следующее: «Каждый язык – это храм, в котором 

бережно хранятся души, говорящих на этом языке» [1, 79].  

Однако нам представляется, что когда речь идет об языковой и культурной (понятийной) картине 
мира, следует говорить об их взаимопроникновении, взаимосвязи и взаимодействии, нежели о таких 

соотношениях, как целое-частное или первичность-вторичность. Они, в широком смысле, могут 

рассматриваться как вполне равноправные понятия. Как утверждал Вильгельм фон Гумбольдт, «Язык 
народа есть дух, и дух народа есть его язык». В этой связи следует добавить, что, у каждого народа 
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дух (культура, мышление и сознание) и язык совершенно своеобразны и уникальны.  

Выражаясь изречением того же Вильгельма фон Гумбольдта, «Разные языки – это отнюдь не 
различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее, и если вещь эта не является 

предметом внешнего мира, каждый (говорящий) по-своему ее создает, находя в ней ровно столько 

своего, сколько нужно для того, чтобы охватить и принять в себя чужую мысль» [3, 349]. 

В данной статье мы задались целью затронуть своеобразную и неповторимую англоязычную 
понятийную и языковую картину мира, отражаемую в финансово-экономическом дискурсе. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что все существующие финансово-экономические 

понятия и явления, в большинстве случаев, англоязычного происхождения. К тому же данный 
дискурс содержит в себе большой объем насыщенной эмоциональной окраской лексики, в 

особенности, такой фигуры речи, как метафора.  

В качестве таких наглядных примеров можно назвать следующие общеизвестные финансово-
экономические метафоры: bank run (дословно: банковский набег) – массовое изъятие вкладчиков 

своих депозитных вкладов; black knight (дословно: черный рыцарь) – физическое или юридическое 

лицо, делающее нежелательное для фирмы предложение о ее поглощении; white knight (дословно: 

белый рыцарь) – дружественный инвестор, который делает более выгодное предложение о 
поглощении компании, уже являющейся объектом попытки враждебного поглощения со стороны 

“черного рыцаря”; sleeping beauty (дословно: спящaя красавица) – потенциально привлекательная для 

поглощения компания, которой пока еще не делалось предложений о поглощении; poison pill 
(дословно: ядовитая пилюля) – любые методы борьбы с враждебным поглощением компании; vulture 

capitalist (дословно: капиталист-cтервятник) – инвестор, который приобретает фирмы, которые 

находятся в бедственном финансовом положении или на грани банкротства в надежде улучшить их 
положение; belly up (дословно: кверху пузом) – о банкротстве компании; investment appetite (дословно: 

инвестиционный аппетит) – склонность потенциального инвестора к капиталовложениям, т.е. 

предпочтение данного лица относительно размера, направления и рисковости вложения средств; 

investment climate (дословно: инвестиционный климат) – совокупность общеэкономических, денеж-
но-кредитных и иных условий, оказывающих воздействие на возможность инвестирования и 

результаты инвестиционной деятельности и, как следствие, на доверие потенциальных инвесторов; 

fiscal stimulus (дословно: финансовый стимул) – бюджетно-финансовое стимулирование; tax haven 
(дословно: налоговая гавань) – страна или территория, которая привлекает иностранных юридических 

и физических лиц низким уровнем налогов. 

С выше представленными метафорами мы сталкиваемся ежедневно, прочитывая и анализируя 

англоязычные финансово-аналитические медиатексты. Поэтому приведем часть из них в качестве 
примеров. 

 
Англоязычные источники 

 

1. Hundreds of depositors have raced to pull their 

cash from a small rural bank in eastern China, forcing 
local officials to take emergency measures to calm 

the panic after the bank run began to spread. 

The Financial Times, 26.03.2014. 

 

2. China Huishan Dairy, the troubled company 

whose sudden 85 per cent share price dive in March 

highlighted concerns about corporate governance in 

the mainland, is seeking a “white knight” as it tries to 

restructure its debt. 

The Financial Times, 07.06.2007. 

 

 
3. Another potential saviour often cited is the 

European Investment Bank, a little-known EU 

institution sometimes described by hopeful officials 

as a “sleeping beauty” that holds back on its true 

lending potential. 

uk.news. 20.09.2014. 

 Адаптированный перевод 

 

Cотни вкладчиков маленького провинциального банка в 

восточной части Китая массово бегут на перегонки, чтобы 
снять свои денежные средства, принуждая, таким образом, 

местных чиновников принять экстренные меры, чтобы успо-

коить других вкладчиков с момента начала банковских набегов.  

 

Китайская молочная компания “Чайна Хушань Дейри”, 

которая испытывает финансовые трудности, в связи с 

внезапным сокращением в марте месяце 85 процентов курса 

акций, вызвала встревоженность у материковой части Китая по 

поводу ее корпоративного управления и в настоящий в период 

она занята поиском белого рыцаря в попытке реструктури-

ризовать свои долги. 

 
Еще одним часто упоминающимся потенциальным "спаси-

телем" называют Европейский инвестиционный банк – малоиз-

вестное учреждение ЕС, которое оптимистичные должностные 

лица иногда называют “спящей красавицей”, она ведет себя 

сдержанно относительно своего истинного потенциала по 

кредитованию. 
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4. Swallowing a poison pill in the form of, for 

instance, large debt, is bound to make the target 

unattractive. 

Business Today, 1998. 

 

5. Right now, there is nothing to stop vulture 

capitalists from egregiously raising the price of 

lifesaving drugs without justification. 
The New York Times, 24.06.2017. 

 

6. By allowing some companies to go belly up, 

Beijing is incrementally clearing bad debt out of the 

system. 

The Australian, 25.04.2015. 

 

 

 

 

7. Some economists worry that the aging 
populations of industrial countries are going to start 

running down their savings just when the investment 

appetite of emerging economies is growing.  

The Economist, 06.03.1995. 

 

8. Instead of improving the investment climate 

more broadly, Mr Erdogan is scattering subsidies and 

tax breaks. 

The Economist, 16.07.2016. 

 

9. Major tax cuts promised in the 2008 election 
campaign have been put on hold and we do not expect 

the government to provide any major fiscal stimulus, 

despite the severity of the economic downturn. 

The Economist, 11.02.2009. 

 

10. In Britain, France, and Spain the top 0.01% of 

households stash 30-40% of their wealth in tax havens. 

The Economist, 07.10.2017. 

 

 

Проглотить ядовитую пилюлю в форме, скажем, высокой 

задолженности, значит – снизить привлекательность 

компании-цели. 

 

 

Прямо сейчас ничто не может остановить капиталистов-

стревятников, которые, без каких-либо оснований, вопиющим 

образом поднимают цены на лекарственные препараты, 
спасающие жизнь людей. 

 

Позволяя некоторым компаниям всплывать брюхом кверху, 

т.е. обанкротиться, Пекин постепенно расчищает свою 

кредитно-финансовую систему от безнадежных задолжностей. 

 

 

 

 

 

Некоторые экономисты обеспокоены тем, что пожилое 
население промышленных стран истощает свои сбережения 

как раз в то время, когда растет инвестиционный аппетит 

стран с развивающей экономикой. 

 

 

Вместо того, чтобы улучшать инвестиционный климат 

более широко, господин Эрдоган разбрасывается субсидиями и 

налоговыми льготами. 

 

 

Поскольку крупные сокращения налогов, обещанные во 
время предвыборной кампании 2008 года, были временно 

приостановлены, мы не ожидаем со стороны правительства 

применения каких-либо серьезных финансовых стимулов, 

несмотря на всю тяжесть экономического спада в стране. 

 

В Великобритании, Франции и Испании 0.01% самых 

богатых семей утаивают 40% своего дохода в налоговых 

гаванях. 

Как видно из вышеперечисленных метафор, англоязычное миропонимание (их понятийная 

картина мира), отраженное в данной отрасли, представлено более чем очевидно. Вкладчики, 

оcведомленные плачевным состоянием банка, в понимании англоязычного мира, могут совершить в 
офис банка так называемый “банковский набег” подобно толпе людей, массово бегущих на 

перегонки для того, чтобы изъять свои вклады; компании желающие приобрести другую компанию 

помимо ее воли, предстают как “черные рыцари”, наводившие смертельный ужас на своих жертв-

феодалов в далеком средневековье; компании, которые хотят спастись от “черного рыцаря”, в 
качестве альтернативного покупателя ищут благородного“белого рыцаря” (т.е. дружественного 

инвестора), который согласится на более выгодные условия компании-цели; компания, которая, 

наоборот, ждет и не дождется того момента, когда ее купят другие компании, представлена как 
сказочная “спящая красавица”, ожидающая прибытия принца на белом коне и которая от 

долгожданного поцелуя пробудится ото сна и выйдет замуж за новоявленного принца; компания, 

нежелающая быть поглощенной другой компанией, использовует защитную стратегию – “ядовитую 
пилюлю”, подобно лицу, проглотывающему отравленную таблетку, чтобы казаться в глазах 

недоброжелателя ослабленным, немощним и жалким; инвесторы, которые выкупают компании, 

находящиеся в безвыходном, бедственном финансовом состоянии, подобны грифам и стервятникам,  

ожидающих кончину своих ослабленных и немощных жертв и раздирающих их на части, овладев их 
бездыханными телами; компания, которая терпит банкротство, уподобляется в англоязычном мире 

мертвой рыбе, всплывающей на поверхность воды брюхом вверх; инвестиционный аппетит – 
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склонность инвесторов к капиталовложению – аналогично растущему аппетиту проголодавших 

людей или просто гурманов; инвестиционный климат, т.е. совокупность общих условий для 
инвестирования, напоминает общие климатические условия в определенной среде или регионе; 

финансовые стимулы, используемые правительством в отношении регулирования экономического 

состояния страны, больше напоминают экстренные меры, предпринимаемые медицинским 

персоналом по реанимированию умирающего пациента при помощи электрокардиостимулятора; 
налогавая гавань – страна, которая привлекает иностранные компании и частные лица своими 

низкими налогами – подобна гавани в небольшом островке, которая предоставляет временное 

убежище и приют прибывающим туда мореплавателям и морским торговцам.  
Вышепредставленные англоязычные метафоры определенно отражают понятийную картину мира 

представителей стран англоязычного мира, так как данные метафоры отображают те номинации 

реалий и понятий, характерные только им. Данные метафоры пронизывают различные отрасли 
жизнедеятельности представителей англоязычного мира – их быт, уклад жизни, психологическое и 

эмоциональное состояние и поведение, ведение бизнеса, а также различные историко-культуро-

логические аспекты данного сообщества и т.д. Поэтому выше упомянутые метафоры следует 

рассматривать в качестве концептуальных метафор, а не как одну из художественных троп. Многие 
из выше упомянутых метафор настолько укоренились в рассматриваемом нами дискурсе, что 

постепенно утрачиваются их образы, и метафоры становятся обыденным научным явлением. 

Словами Н.Д. Арутюновой: «Дав толчок семантическому процессу, метафора постепенно умирает и в 
конце концов, утрачивает образ, на смену которому приходит понятие (значение слова)» [4, 5]. 

Несмотря на незначительные разногласия относительно метафоры среди ученых и исследователей 

из разных областей знаний (психологии, логики, риторики, литературоведения, философии, лингвис-
тической философии, психоанализа, герменевтики, семиотики и т.п.), интерес к метафоре возрастает 

с каждым днем в геометической прогрессии. Вследствие идейной консолидации ученых выше 

перечисленных областей знания, в метафоре стали видеть ключ к пониманию основ человеческого 

мышления и сознания. А это можно объяснить тем фактом, что в ее основе лежит «предположение о 
том, что человеческие когнитивные структуры (восприятие, язык, мышление, память, действие) 

неразрывно связаны между собой в рамках одной общей задачи – осуществления процессов 

усвоения, переработки и трансформации знания, которые, собственно, и определяют сущность 
человеческого разума» [5, 41]. 

Итак, с точки зрения теории концептуальной метафоры, основоположниками которой являются 

американские ученые Дж.Лакофф и М.Джонсон, все вышеупомянутые метафоры в финансово-

экономической сфере следует рассматривать как сферу-цель (область-цель), которые путем 
метафорической проекции, т.е. метафорического переноса перешли из сферы-источника (области-

цели) как естественное когнитивное явление. С точки зрения данной теории, более сложные 

абстрактные финансово-экономические феномены объясняются простыми конкретными понятиями. 
При всем многообразии подходов к метафоре различными лингвистами и исследователями, 

когнитивно-концептуальный подход, на наш взгляд, является более естественным и оправданным. 

Концептуальные метафоры не отражают индивидуально-авторские видения и взгляды, т.е. не носят 
окказальный (случайный) характер, наоборот, несут в себе постоянное, общесистемное человеческое 

мышление. Как утверждали Дж.Лакофф и М.Джонсон, «Наша обыденная понятийная система, в 

рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» [6, 6]. 

Однако следует отметить, что под общесистемным человеческим мышлением не следует понимать 
мышление представителей всех стран мира, а лишь мышление групп людей со схожими историко и 

лингво-культурологическими характеристиками. Например, Дж.Лакофф и М.Джонсон основывали 

теорию коцептуальных метафор на базе общности когнитивных и лингво-культурологических 
особенностей стран англоязычного мира.  

По нашим подсчетам, приблизительное количество концептуальных метафор в составе терми-

нологического фонда финансово-экономического дискурса на данный момент составляет около двух 
тысяч единиц. Этот процесс метафорического переноса из области-источника в область-цель продол-

жается до сих пор, поскольку с появлением новых экономических понятий и явлений, метафоры 

активно занимают свою нишу в данном дискурсе, выполняя функцию вторичной номинации. 

Большинство из них твердо утвердились в данном дискурсе, переходя в разряд терминов и 
профессионализмов, другие метафоры в настоящий период занимают промежуточное положение, в 

зависимости от самой природы явления и предмета действительности, которые они описывают.  
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Вышеупомянутые концептуальные метафоры можно легко найти во многих англоязычных 

толковых финансово-экономических словарях и справочниках, так как они являются неотъемлемой 
составляющей метаязыка англоязычного финансово-экономического дискурса и их переводы и 

толкования представлены во многих англо-русских словарях и справочниках.  

Поскольку англоязычные финансово-экономические метафоры первичны по своему происхож-

дению, в большинстве случаев, они представлены в англо-русских словарях и справочниках путем 
калькированного перевода (полного или частичного) и сопровождаются толкованием для того, чтобы 

предоставить развернутую информацию об описываемом предмете и явлении русскоязычной 

аудитории. Следовательно, замена калькированного перевода поиском лексического эквивалента в 
переводимом языке в ряде случаев может ввести русскоязычного реципиента в заблуждение, как в 

лингвистическом, так и в когнитивном планах. Поэтому следует в равной степени учитывать 

множество факторов и особенности исходного и переводимого языков. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛДІ ЕЛДЕРДІҢ ҰҒЫМДЫҚ ЖӘНЕ ТІЛДІК ТАНЫМЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ 

ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДИСКУРСТА КӨРІНІС ТАБУЫ 
 

Түйіндеме 
Аталмыш мақала ағылшын тілді елдер өкілдерінің ұғымдық және тілдік танымын қаржы-экономикалық 

дискурсы аясында қарастырады. Ағылшын тілді әлемнің ұғымдық және тілдік танымы (ұжымдық және жекеше 

тұрғыда) олардың мәдениетімен тығыз байланыста қарастырылады. Мақалада ағылшын тілді елдердің әлемдік 

одақтастықта алатын басымдық орнына да ерекше көңіл бөлінеді. Ағылшын тілді елдердің басқа ағылшын тілді 

емес елдерге ықпалы ол елдердің әр түрлі дискурстарында, әсіресе, қаржылық және экономикалық дискурстың 

метатілінде толығымен қамтып көрсетілген.  

Аталмыш дискурс эмоциялық лексиканың, яғни метафораның онда кең қолдануымен ерекше сипатталады. 

Мақалада метафора бұрынғы қалыптасқан дәстүрлі тәсілдемеден мұлдем бөлек ділдік құбылыс ретінде қарас-

тырылады. Мақалада көрсетілген барлық ағылшын тілді метафоралар тұжырымдық метафора теориясы тұрғы-

сынан қарастырылып, олардың шығу аясы мен қолдану аясының өзара әрекеттестігі толығымен талданады. 

Мақалада ағылшын тілді метафораларды орыс тіліне сай аудару жолдары мен тәсілдері де қарастырылады. 

Түйін сөздер: ақиқат шындық, ұғымдық таным, тілдік таным, қаржылық және экономикалық дискурс, 
тұжырымдық метафора, шығу аясы, қолдану аясы, тұжырымдық тасымал 
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CONCEPTUAL AND LINGUISTIC WORLD VIEW OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES 

REFLECTED IN THE FINANCIAL AND ECONOMIC DISCOURSE 
 

Summary 

This article considers conceptual and linguistic world view of the representatives of the English-speaking world 

within the framework of the financial and economic discourse. The conceptual and linguistic world view of the English-
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speaking world (taken collectively as well as individually) is considered in close relations with their cultures. The 

article also focuses on a leading role of the English-speaking countries in the world community. The influence of the 

English-speaking countries on non-English-speaking countries is reflected in the metalanguage of various discourses, 

particularly, in the financial and economic discourse. This discourse is characterized by the abundance of emotionally 

charged words, i.e. metaphors. Unlike a traditional approach, the metaphor is regarded as a mental phenomenon. All the 

metaphors presented in the article are discussed from the perspective of the theory of conceptual metaphor and the 

interaction between the source-domain and the target domain of these metaphors are thoroughly analysed. The article 

also deals with ways and tactics of adequate translation of English-speaking metaphors into Russian.  

Keywords: reality, conceptual view, linguistic view, financial and economic discourse, conceptual metaphor, source 
domain, target domain, metaphorical mapping 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются исторические тенденции развития азербайджанского телевидения, поскольку в 

истории развития любого народа пресса, а также радио и телевидение, играют весьма важную роль. В 

большинстве стран мира, в том числе и в Азербайджане, пресса была создана в просветительских целях. 

Создание, формирование и развитие азербайджанской прессы как системы прошли долгий исторический путь. 

Прослеживание процесса формирования и развития системы телевидения в Азербайджане без учёта пути, 

пройденного национальной информацией, с научно-методологической точки зрения неправомерно, т.к. 

появление и развитие печати являются одними из основных факторов, обусловливающих трансформацию 

радио, изначально созданного как техническое средство, а также телевидение, в журналистику. 

В статье делаются экскурсы в историю радио, телевидения, Интернета, проводится сравнение между 
Интернет-телевидением и традиционным телевидением. Отмечается, что интенсивное развитие Интернета 

привело к тому, что традиционные средства массовой информации не выдерживают конкуренции с ним. В 

статье дается информация об особенностях функционирования Интернет-телевидения не только в 

Азербайджане, но и в других странах (США, Англия и др.) 

Ключевые слова: история журналистики, азербайджанская журналистика, телевидение, радио, печать, 

формирование и развитие телевизионной журналистики 

 

Известно, что журналы, газеты, средства массовой информации оказывают сильное влияние на 
общество. Для телевидения же нет вообще понятия «граница» и «расстояние» [1, 40]. Это средство 

информации повсюду: в университете, театре, концертном зале, на стадионе, одним словом, на 

любом пространстве. Телевидение стало трибуной миллионов людей. Телевидение является 
незаменимым средством рациональной организации досуга населения [2, 124]. 

Все эти неповторимые особенности телевидения формировались на протяжении долгих лет. 

Однако в 50-е гг. XX века, когда азербайджанское телевидение делало свои первые шаги, осознать 

преимущества этого средства массовой информации было не так легко. 14 февраля 1956 г., когда 
Азербайджанское телевидение начало свою деятельность, оно вступило как мощное оружие в 

систему государственной и коммунистической идеологии и начало служить существующему режиму. 
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Точное определение его социально-политической функции как средства массовой информации 

словно было забыто. Примеры из однотипных газет, журналов и радиожурналистики трансли-
ровались и по телевидению [3, 55]. 

Следует отметить, что Азербайджанское телевидение выступало как продолжение Центрального 

телевидения СССР. Факторы мощной централизации проявлялись во всех проблемах и оказывали 

негативное воздействие на творческий процесс. Поэтому для определения и исследования этапов 
развития Азербайджанского телевидения весьма важно обратить должное внимание и на историю 

Центрального телевидения. Исследователи телевидения историю республиканского телеэфира делят 

на два больших периода: а) 1956-1991 годы – советский период; б) с 1991 года – период незави-
симости [1, 79]. 

В 70-80-е гг. журналисты, трудившиеся в области тележурналистики, пытались уже демонстри-

ровать новую форму и стиль. В 80-е гг. по азербайджанскому телевидению транслировались пере-
дачи под 50-тью различными названиями. 

После 1991 г., под влиянием процессов, происходящих на телепространстве, на АзТВ также были 

проведены реформы: редакции были заменены студиями, дикторы ведущими. Хотя это было сделано 

с целью приближения к разговорному языку, стало возможным частично выйти за рамки долгих лет, 
и то за счёт некоторых телеведущих [6, 139]. 

Произошли изменения в содержании и форме информационной программы «24 часа»; вышли в 

эфир ночная информационная программа «1000 секунд», «215 КЛ представляет», «Добро пожа-
ловать» и другие. В начале 1992 г. обострение общественно-политической ситуации в стране, 

расширение масштаба боевых действий в Нагорном Карабахе и в близлежащих районах привело к 

изменению власти в Республике. Это изменение проявилось прежде всего в информационно-
аналитических программах «Вести», «Пульс дня» и «Неделя». 2007 год стал для Азербайджанского 

телевидения годом новшеств: появились новые программы, передачи, спектакли; на конкурсной 

основе к работе были привлечены молодые ведущие и репортёры; началось планомерное вложение 

капитала в эфир и инфраструктуру каналов. 
АзТВ снова пытается стать самым профессиональным телевидением и законодателем 

телевизионной моды на телепространстве. В настоящее время на Азербайджанском телевидении 

демонстрируются ток-шоу, портретные зарисовки, музыкально-развлекательные программы, 
телеспектакли на самые различные темы. Хотя привлекается широкий переводческий и актерский 

потенциал для оригинального озвучивания на азербайджанском языке зарубежных фильмов, 

купленных с сохранением авторских прав, всё ещё остаются проблемы, связанные с литературным 

языком, с разговорными нормами. ЗАО АзТВ не забывает и своих маленьких зрителей, постоянно 
держит их в центре внимания. Однако имеется немало недостатков и в языке наиболее интересных 

для малышей запоминающихся персонажей мультипликационных фильмов [5, 226]. 

Здесь, наряду с просветительством, краеведением, историей, отдельными историческими личнос-
тями представлены самые интересные сведения о жизни кинозвёзд, режиссёров, музыкантов и т.д. 

Редакция, учитывая национальные интересы и вкусы азербайджанских зрителей, обращается к этим 

разделам и, дублируя их, демонстрирует своим зрителям. 
Сотрудники АзТВ стараются максимально использовать словесные ресурсы азербайджанского 

языка, строить предложения согласно закону сингармонизма. Однако, к сожалению, для этого 

переводческий и редакторский персонал максимально не используется. 

После восстановления Азербайджанской Республикой государственной независимости проблема 
сохранения и развития азербайджанского языка стала ещё более актуальной. Азербайджанский 

Национальный Совет телевидения и радио сделал первые шаги для сохранения и развития 

азербайджанского языка. Так, на какой-то период даже был наложен запрет на показ зарубежных 
сериалов и фильмов по азербайджанскому телевидению без дубляжа. В «Законе о телерадио-

вещании», принятом 25 июня 2002 г. и вступившем в силу 8 октября того же года, данная проблема 

нашла своё отражение: «должно быть обеспечено употребление государственного языка в 
программах (передачах)» (статья 32.0.6) [4, 146]. 

В соответствии со статьей 21 Конституции Азербайджанской Республики, принятой в 1995 году, 

государственным языком Азербайджана является азербайджанский язык, т.е. согласно Конституции, 

любой неазербайджанский язык является иностранным. В Азербайджане, наряду с Конституцией, 
основную законодательную базу телерадиовещания составляют законы «О СМИ», «О государс-

твенном языке Азербайджанской Республики» и «О телерадиовещании» [1, 79]. 
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В пункте 2 статьи 18 под названием «Сохранение и развитие государственного языка» «Закона 

Азербайджанской Республики о государственном языке», вступившего в силу 30 сентября 2002 г., 
говорится: «На территории Азербайджанской Республики все средства массовой информации (прес-

са, телевидение, радио и др.), структуры, занимающиеся книгопечатанием и другой издательской 

деятельностью, должны обеспечивать соблюдение норм азербайджанского языка» [2, 55]. 

Азербайджанский Национальный Совет Телевидения и Радио, опираясь на Конституцию и 
законодательные акты, 25 июня 2005 года определил «Специальные правила», которые регулируют 

отношение к употреблению государственного языка во время эфира. В пункте 1 «Специальных 

правил» указывается, что телерадиовещание ведется на государственном языке». В пункте 3, 
представленном к новой редакции с января 2008 г., говорится, что передачи (программы), 

транслируемые посредством телевидения и радио, в полном объёме должны быть на азер-

байджанском языке. Выполнение этих правил, принятых АНСТР, телерадиотрансляторами 
необходимо. Сегодня мы во время встреч с государственными и правительственными официальными 

лицами, деятелями науки и культуры с гордостью демонстрируем успехи, достигнутые 

Азербайджаном, уверенную линию интеграции в мировое содружество. 

В настоящее время у азербайджанцев, проживающих за пределами Родины, свои проблемы. Одной 
из них является обучение детей и молодёжи, родившихся и выросших в зарубежных странах, 

родному языку, древним обычаям и традициям, богатейшей культуре, многовековой истории, одним 

словом, национально-духовным ценностям. Отсутствие в странах, где проживают наши 
соотечественники, азербайджанских школ, наглядных пособий, является серьёзной проблемой. 

Поэтому Азербайджанское телевидение, транслируемое по всему миру посредством спутниковой 

связи, выступает в роли настоящей школы для детей и молодежи [7, 69]. 
В последнее время показ по Азербайджанскому телевидению национальных фильмов, народных 

песен, передач, отражающих военный патриотизм и духовные ценности, оказывает значительное влияя-

ние на воспитание молодого поколения в национальном духе. Принимая во внимание интересы азер-

байджанцев, проживающих в зарубежных странах, руководство АзТВ демонстрирует в ночные часы 
национальные фильмы, доказывая тем самым, что Азербайджан владеет не только природными 

богатствами, но и национально-духовными ценностями. Азербайджанское телевидение достойно вы-

полняет свою миссию, находясь на страже национально-духовных ценностей азербайджанского народа. 
Телевидение, вошедшее в эту систему в середине прошлого столетия, по интенсивности развития 

было более глобальным, и по силе воздействия играло важную роль в общественной жизни. Конечно, 

история радиожурналистики связана с созданием радио. Подобно тому, как история газеты связана с 

появлением книгопечатания, история радиожурналистики связана с созданием радио. Через 20 лет 
после изобретения радио появилось телевидение [4, 146].  

Радиожурналистика сразу не сформировалась с появлением радио как технического изобретения. 

Радиожурналистика как понятие и сфера деятельности является результатом последующего периода. 
Ещё до этого этапа азербайджанское радио прошло весьма интересный путь развития.  

Регулярные радиопередачи в Азербайджане начались с 6 ноября 1926 г. Именно из-за этой 

«регулярности» история создания радио в Азербайджане начинается с этой даты. Однако прави-
тельство Азербайджанской Демократической Республики, функционировавшее в 1918-1920 гг., зало-

жило основы радио в стране [2, 103]. В рамках общественных, политических и культурных связей 

между Францией и независимым Азербайджаном при особой помощи Франции ещё в ноябре 1919 г. 

в Азербайджане начала действовать первая радиостанция [7, 116]. Однако после распада Демокра-
тической Республики всё остановилось на полпути. Как отмечают исследователи, после этого 

периода создание радио в Азербайджане было связано с развитием этой области в России. Комму-

нисты, осознавая неоценимую роль радио в деле пропаганды и агитации, вынуждены были уделить 
особое внимание его развитию как в самой России, так и на окраинах империи. Таким образом, 

созданная в Москве 21 августа 1922 г. Центральная Радио-телефонная станция, начавшая радиове-

щание по всей России, послужила основой создания радио в других республиках. 6 ноября 1926 г. 
азербайджанские слушатели начали регулярно слышать голос азербайджанского радио [3, 124]. 

Радио как средство массовой информации вступило на путь развития во всех уголках мира. По 

мере совершенствования информативной деятельности радио стали проявлять себя и первые 

представители радиожурналистики. 
Радио прошло различные этапы развития. Период с 1927 г. до конца второй мировой войны можно 

считать периодом его формирования. В этот период радио уже приобрело статус весьма серьезного 
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средства информации. В период войны между СССР и Германией все официальные сведения 

Советского информбюро передавались по радио. Скорость, живость и прямая передача радионо-
востей сделали радио незаменимым средством информации. Это – этап появления радиожур-

налистики. Он характеризуется быстрой передачей информации, созданием нового типа репортёра в 

журналистике. В этом плане именно радио создало большую базу и сыграло роль переходного 

периода. Поэтому период с 1950 г. может характеризоваться как период конкуренции радиожур-
налистики и радио в целом с тележурналистикой, а также с телевидением [5, 79]. 

В этот период люди предпочитают видение слушанию, т.е. те, кто ещё вчера воспринимали радио 

как чудо, отдают преимущество телевидению. Радио пережило период серьезной борьбы, и в этой 
борьбе оно нашло новые формы и способы передачи информации, обогатило свои технические 

средства и, по мнению многих исследователей, выстояло перед телевидением. Это противостояние 

продолжается и в настоящее время. Сейчас невозможно представить мир без радио.  
Благодаря компактным радиостанциям – FM мир словно проникает в дома слушателей. Все эти 

технические средства – результат деятельности творческих личностей, значительную часть которых 

составляют журналисты. Такая серьезная профессиональная сфера, как радиожурналистика, связана с 

их именем.  
Таким образом, как и во всем Советском Союзе, в Азербайджане телевидение со дня появления 

находилось в монополии государства. В условиях существования запретов на частные телеканалы ни 

о каком развитии телевидения или тележурналистики не могло быть и речи. В последнее время в 
постсоветском пространстве делаются попытки создания словарей в области журналистики [9, 229].  

В начале 1990-х гг. Азербайджан стал независимым государством, и с того же времени началось 

развитие функциональных стилей журналистики, в том числе и телевидения. В начале появилась 
Медиа-компания ANS, затем телеканалы Space, ABA, Lider, ATV. Процесс продолжается. Таким 

образом, телевидение вошло в систему средств массовой информации. «Вхождение телевидения в 

систему средств массовой информации вызвало революционные изменения в жизни человечества. 

Люди получили возможность воочию видеть события, происходящие далеко». Развитие телевидение 
в Азербайджане, как медиа-системы увеличило активность общества, сильно повлияло на мировоз-

зрение людей». В настоящее время каждый гражданин Азербайджана, живущий в независимом 

государстве, в обществе, где существуют свобода слова и печати, демократические институты, 
политический плюрализм и желающий участвовать в процессе юридического, демократического 

мирового государственного строительства, узнаёт о процессах, событиях, происходящих в стране, в 

основном посредством телевидения.  

В настоящее время телевидение Азербайджана, характеризующееся богатством и разнообразием 
палитры, приобретает всё больший вес в системе СМИ. Азербайджанское телевидение наряду с 

выполнением общественной функции оказывает достаточно сильное воздействие на общественную 

жизнь. Будучи зеркалом жизни, оно играет незаменимую роль в социально-культурном развитии 
азербайджанского народа, и поэтому исследование особенностей создания и развития Азербай-

джанского телевидения приобретает особую значимость и актуальность. Без этого невозможно дать 

общую панораму национальной тележурналистики, определить тенденции её развития и рацио-
нальность намеченных работ. 
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ӘЗІРБАЙЖАН ТЕЛЕВИДЕНИЕСІ МЕН РАДИОСЫНЫҢ ТАРИХИ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ 
 

Түйіндеме 

Мақала Әзірбайжан теледидарының дамуындағы тарихи үрдістерді қарастырады, өйткені кез келген 

адамның даму тарихында баспасөз, радио және теледидар маңызды рөл атқарады. Әлемнің көптеген елдерінде, 

соның ішінде Әзірбайжанда, баспасөз білім беру мақсатында құрылған. Әзірбайжан баспасөзін құру, 

қалыптастыру және дамыту жүйесі ұзақ тарихи жолдан өтті. Әзірбайжандағы телевизиялық жүйенің 

қалыптасуы мен дамуы үрдісін ұлттық ақпаратпен, ғылыми-әдістемелік тұрғыдан байланыссыз қарастыруға 

болмайды. Баспаның пайда болуы мен дамуы радиомәдениетті трансформациялауды бастаулардың бірі болып 

табылады, ол бастапқыда техникалық құрал ретінде, сондай-ақ теледидар, журналистикада жасалды.  

Мақала радио, теледидар, Интернет тарихына экскурсия жасайды, Интернет теледидары мен дәстүрлі 
теледидар арасында салыстыру жүргізіледі. Мақалада Әзірбайжанда ғана емес, сонымен қатар басқа елдерде 

(АҚШ, Англия және т.б.) Интернет-теледидардың жұмыс істеу ерекшеліктері туралы ақпарат келтірілген. 

Түйін сөздер: журналистика тарихы, әзірбайжан журналистикасы, телевидение, радио, басып шығару, 

телевизиялық журналистиканың құрылуы және дамуы 
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HISTORICAL TRENDS IN AZERBAIJAN TELEVISION AND RADIO 
 

Summary 

Azerbaijanian audience can watch both television functioning in the republic and foreign channels. “It is known that 

at present in such a highly-developed country as the USA in the big cities the number of ether TV – channels doesn’t 

exceed 80-90. Video news for net can be prepared and distributed by anyone”. It gives great perspectives to audience to 

use archives, to broadcast to concrete address, to spend less money on broadcasting from ether – TV, to gain plenty of 

advertisements. We must be ready to catch a pulse of modern development of information technology and for further 

requirements of such a perspective information mean as internet-television. 

In the article is traced and analysed the history of television in the whole and the Azerbaijanian television 
specifically. Is given the most interesting information about the history of radio, television, their inventors, scientisti are 

studied the main stages of formation and development of radio- and telejournalism: are appreciated the scientists who 

made a valuable contribution to physics science and their scientific and technical achievements especially in the sphere 

of electrodynamics. Is also given comparative description of the Azerbaijanian television during the foviet power and 

nowadays: are emphasized wealth and variety of its channels, role of electronic mass media. On the basis of the 

concrete facts it is proved that the Azerbaijanian television is going on developing succesfully and becomes more and 

more influental in the mass media system.  

Keywords: history of journalism, the Azerbaijani journalism, television, radio, print, the formation and 

development of television journalism 
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ЦИФРЛЫҚ ТЕЛЕВИЗИЯ: ДАМУ ҮДЕРІСТЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАСЫ 
 

Аңдатпа 

Мақалада әлемдік телевидениенің бүгінгі таңдағы даму перспективалары мен сандық таралымға көшу 

жолындағы тағылымды жолдары отандық телевизияның негізінде қарастырылған. ЖаҺандану кезеңінде сандық 

телевизияның әлемдік және Қазақстандық телеарналарда сатылай даму процесі зерттеуде нақтылана отырылып, 

оның тиімді және кемшін тұстары зерделенеді. Сандық телевидение дамуының бірінші кезеңі телеарнаның 
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жекелеген бөлігінде байланыстың аналогтық арналарын сақтай отырып, сандық техниканы пайдаланумен 

сипатталады. Бұл кезеңде студиядағы барлық құрал-жабдықтар сандық сигналға ауыстырылады. Сандық 

телевидениенің дамуының келесі кезеңіне қарапайым телевидение стандарттарында қабылданған 

параметрлерден өзгеше гибридті аналогтық-сандық телевидение жүйелерін құру жатады. Сандық телеви-

дениенің дамуының соңғы кезеңі – толық сандық телевизиялық жүйе құру және соған толықтай көшу. Сандық 

хабар таратуға көшу негізінен жерүсті және кабельдік желілерде айрықша қарқынмен үрдіс алады. Гибридті 

телевизиялық жүйелердің мысалы ретінде анықтылығы жоғары жапондық телевидение (ТВЧ MUSE және МАС 

тобының батыс еуропалық жүйесі) жүйесін айтуға болады. Барлық осы жүйелердің тарататын және 

қабылдайтын бөліктерінде сигналдар сандық құралдармен өңделіп, ол байланыс каналдарында сигналдар 
аналогтық формада берілетіндігі мақалада қарастырылған. 

Түйін сөздер: сандық телевизия, ақпараттық қоғам, жаңа ақпараттық технология, телекоммуникация, 

интерактивті, мультифункциональды, аудиосигнал 
 

ХХІ ғасыр тарихқа “ақпарат ғасыры” ретінде еніп отыр. Әлемдегі кез келген ел ақпараттық 

қоғамға елдегі тарихи, саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени жағдайларды ескере отырып, 

жақындауда. Ақпараттық қоғамға өту кезеңінде алуан концепциялар мен бағдарламаларға талдау 
жасау кезеңінде мына мәселелерге көңіл аударған орынды: 

- ақпараттық қоғамға өту кезеңіндегі концепцияны жасауда мемлекет, қоғам, бизнес секторы және 

жекелік сынды мәселелерді басшылыққа алу; 
- ақпараттық қоғамдағы экономика – ақпарат пен білімге негізделген экономика болуы; 

- ақпараттық қоғамда үздіксіз білім алу; 

- ақпараттық қоғам концепциясының адамгершілік бағытты ұстануы [1, 89 б.]. 
Қазақстан 2015 жылы толықтай сандық хабар таратуға көшу үшін алдымен елдегі технологиялық, 

әлеуметтік-экономикалық және ең бастысы мәдени-ақпараттық үрдістерге талдау жасады. Егер 

коммуникация саласындағы техникалық проблемалар халықаралық стандарттарға сәйкес болса, 

ондай жағдайда сандық байланысқа көшу аса көп қиындық туындатпайды. Соған сай жаңа ақпарат-
тық технологиялардың тез қарқынмен өндіріске енуі де елдегі ақпарат құралдарының бет-бейнесіне 

өзгеше әсер етуде. Осы жерде, ең бастысы ұлттық ерекшеліктер мен қоғамның өзіндік мәдени ерек-

шелігін және жаһандану заманында республикадағы телекоммуникацияның дамуын ескеру лазым.  
Қазіргі кезеңде елімізде телевидение және радионың тез қарқынмен дамуы да ақпаратты әлемдік 

сандық революция ғасырына жақындата түсуде. Телерадиохабарларын сандыққа көшіру үрдісі әлем-

дік телекоммуникацияның дамуына да өзгеше рең беруде. Бүгінде сандық телевидение және радио-
ның жаңа мүмкіндіктері – интерактивтілік және мультифункциональдық өмірге енуде. Осы бағытта 

республикада сандық хабар таратуға көшудің 2008-2015 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдар-

ламасы жасалды. Осы бағдарламаның жүзеге асуы үшін мемлекет тарапынан – 36,165 млн. теңге 

қажет болды. Соған сай бағдарламаны жүзеге асырудың төрт кезеңі айқындалды: 1. Дайындық кезеңі 
– 2008 жылдың алғашқы жарты жылдығы. 2. Ұйымдастыру кезеңі – 2009 жыл. 3. Бағдарламаны 

жүзеге асыру – 2009-2014 жылдар аралығы. 4. Бағдарламаны аяқтау – 2014-2015 жылдар.  

Сандық телевидение (ағыл. Digital Television, DTV) – сандық модуляцияны және мәліметтерді 
беру үшін сығымдау жолымен бейне және аудиосигналды транслятордан теледидарға беру. Сандық 

телевидениенің дамуын шартты түрде бірнеше кезеңдерге бөлуге болады. Әр кезеңде ең алдымен 

ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстар жүргізіліп, эксперименттік құрылымдар мен жаңа 

жүйелер жасалынып, соңынан телевизиялық хабарлар жүргізетін және бейнебағдарламалар дайын-
даумен шұғылданатын мекемелер мен аппаратуралар шығаратын фирмалармен бірлікте халықаралық 

стандарттар қабылданады. 

Сандық телевидение дамуының бірінші кезеңі телеарнаның жекелеген бөлігінде байланыстың 
аналогтық арналарын сақтай отырып, сандық техниканы пайдаланумен сипатталады. Бұл кезеңде 

студиядағы барлық құрал-жабдықтар сандық сигналға ауыстырылады. Орталықта олардың өңделуі 

мен сақталуы телеорталық шебінде сандық құралдармен іске асырылады. Телевизиялық сигнал алды-
мен аналогтық формаға ауысады да, кәдімгі қарапайым байланыс арналары арқылы эфирге беріледі. 

Сонымен қатар кадрдың кескіні мен дыбысының сапасын жоғарылату және функциялық мүмкін-

діктерін кеңейту мақсатында телевизиялық қабылдағыштарға сандық блогтар енгізу де осы кезеңге 

тән жұмыстар болып табылады. Мұндай блогтардың мысалдары ретінде сандық сүзгілерді, қатар 
аралық жайылмадан квазипрогрессивті жайылмаға өтуді, өріс жиілігінің 100 Гц-ке дейін жоғары-

латылуын, «стоп-кадр» және «кадр» функцияларының іске асырылуын және т.с.с. атауға болады. 

Кез-келген технологиялардың даму кезеңіне сәйкес, телевидениенің дамуында да стандарттардың 
атқаратын рөлі маңызды. Әлемдік деңгейде адамзат іс-әрекетінің әртүрлі салаларында стандарттарды 
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қабылдайтын және бекітетін негізгі орган ISO – International Standart Organization (Халықаралық 

Стандарттау Ұйымы). Ол өз қатарына әлемдегі 100-ден аса мемлекеттің ұлттық комитеттерін 
біріктіреді. ISO стандарттар жобасын дайындайтын комитеттер, кішікомитеттер және жұмысшы 

топтарын құрады. Дайындалған жобаларды кейін ISO бекітеді. Ақпараттық технологиялар 

саласындағы стандарттарды ISO мен Халықаралық Электротехникалық Комиссия (International 

Electrotechnical Comission – IEC) құрған ISO/ IEC JTS1 біріккен комитеті қабылдайды. 
Телекоммуникация саласында стандартизациямен айналысатын тағы бір халықаралық орган – ол 

Халықаралық Электр байланысы Одағы (International Telecommunication Union – ITU). Теледидарды 

стандарттаумен ITU-R (R-радио) секторы шұғылданады. 1993 жылға дейін бұл функцияны Радио 
Халықаралық Консультативтік Комитеті (МККР немесе CCIR) атқарып келген. Әртүрлі елдердің 

мамандарының жұмыстарының нәтижесі ITU-RВТ 601 Ұсынымында бекітілген (Ұсынымның 

бұрынғы аталымы – 601 МККР немесе ССIR-601). Аталған құжат 1982 жылы қабылданған және олар 
осы күнге дейін сандық студиялық аппаратураның негізгі параметрлерін анықтайды. Бұл 

жетілдірулер шешілім стандарты мен телевизиялық сигналдардың байланыс каналы арқылы берілу 

принциптеріне қатысты еместігін айту керек.  

Сандық телевидениенің дамуының келесі кезеңіне қарапайым телевидение стандарттарында 
қабылданған параметрлерден өзгеше гибридті аналогтық-сандық телевидение жүйелерін құру 

жатады. Осы орайда, телевизиялық стандарттардың өзгеруінің негізгі екі бағытын бөліп айтуға 

болады: бірмезгілде жарықтық және әртүстілік сигналдарды бірдей беруден де оларды бірінен соң 
бірін беру және кадрдағы жолдар саны мен бір жолдағы кескіннің элементтерін көбейту жолдары. 

Екінші бағытты іске асыру – телевидение сигналдар спектрін байланыс каналдары арқылы 

жиіліктерді мүмкін жолдарымен қабылдауға боларлық өріспен оларды беру мүмкіндігін қамтамасыз 
ету үшін әлі де сығымдау қажеттілігімен байланысты болады. 

Сандық телевидениенің дамуының соңғы кезеңі – толық сандық телевизиялық жүйе құру және 

соған толықтай көшу болып табылады. 

Жапония мен Еуропада айқындылығы жоғары телевидениенің (MUSE и HD-MAC) аналогтық-
сандық жүйесі пайда болғаннан кейін 1987 жылы АҚШ-та ұлттық стандарт ретінде бекіту 

мақсатында жоғары шешімі бар телевидение жүйесінің үздік жобасына конкурс жарияланды. 

Алғашқы жылдары бұл конкурсқа түрлі аналогтық жүйелер ұсынылды. Жоғарыда аталған спутник 
арқылы сигналдар беруді қарастыратын гибридті телевизиялық жүйелер көп кешікпей жоспардан 

алынып тасталынды. Бір стандартты канал арқылы екі сигнал – қарапайым теледидар сигналы мен 

белгілі декодерлі қабылдағышта көп жолақта және жеке жолақта таралатын элементтері бар кескін 

алуды қамтамасыз ететін қосымша сигнал беруді қарастыратын аналогиялық жүйелер жобалары да 
бірмезгілде қатар қарастырылуда. 

1990 жылдардан бастап телевидениенің сандық жүйелерінің алғашқы нұсқалары пайда болды. 

Жылдан жылға осындай жобалардың саны артып және олардың сипаттамалары жаңаланып 
отырылды. 1993 жылдың басында соңғы аналогиялық жүйелер жоспардан алынып тасталды. Ал 1993 

жылдың мамыр айында мәні мен маңызы жағынан бір-біріне жақын жобалар ұсынған компания-

лардың төрт тобы бірігіп, бірыңғай жоба ұсынды. Кейін ол жоба АҚШ-тың толық сандық теле-
визиялық жүйесінің стандартының негізін құрады. Сол кезеңде әлі бекітілмеген MPEG-2 стандарты 

бұл жобаның негізі болып қаланды. 

Еуропада 1993 жылы сандық телевизия жүйесінің болашағы мол екені белгілі болғанда DVD 

(Digital Video Broadcfsting – Сандық Бейне Таратылым) жобасы қабылданды. Ол MPEG-2 стандар-
тына негізделді. Бұл жерде ең алдымен қарапайым тәсілдегі телевидение арқылы берілетін бағдар-

ламалар санын едәуір көбейту міндеті қарастырылып, өз шешімін табуда. Себебі, ол өз кезегінде 

коммерциялық тиімділікке ие. Көптеген елдерде ХХІ ғасырдың алғашқы онжылдығында аналогтық 
телевизиялық таратылымдарды тоқтатып, толықтай сандық телевидениеге көшу жоспарланған.  

Әлемде сандық телевидениеге көшудің пионері ретінде алдымен Германияны атауға болады. 1996 

жылдың мамыр айында DF 1 компаниясы DVB-S стандартында өз бағдарламасын тұрақты таратуды 
бастады. Ол ел аумағында ақылы бола тұра, Берлинде өткізілген “IFA-97” халықаралық көрмесінің 

негізгі “тұғырнамасына” айналып, әйгілілікке ие болды. Көрмені ұйымдастырушылар өте қарапайым, 

әйтсе де аса көрнекті әдісті ойластырған. Олар телеаппарат антеннасын ойыншық поездың макетіне 

орналастырған. Поезд бортындағы аналогтық және сандық қабылдағыш антенна көрме қабырғасында 
алға және артқа қарай қозғалыс жасап, келушілерді таңдандырған. Шын мәнінде, аналогтық 

жәшіктегі экрандық картинаны қызықтау көрермендер арасында сүреңсіздік тудырса, ал керісінше 
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DVB-T картинасы экранда үзіліссіз “кристальдық мөлдірлік” әсерін туындатқан. Немістердің осы 

әрекетінен кейін Францияның Canal Plus телевидениесі сандық хабар тарату үдерісін бастады. Олар 
ақылы бола тұра, бұл үдеріс ел аумағынан асып, бір мезгілде іргелес Испания, Италия, Белгия, 

Люксембург, Польша және Скандинавия елдерін де қамтыды. 

Мамандар есебі бойынша, сандық хабар таратуға көшу негізінен жерүсті және кабельдік желілерде 

айрықша қарқынмен үрдіс алады деген болжам бар. Осы орайда, Еуропадағы “сандық көпсаты-
лылық” біріншілігі ағылшындар үлесіне тиесілі екен. Себебі олар 1998 жылдың 15 қарашасында 

DVB-T (Diqital Video Broadcastinq Terrestrial) стандарты жүйесінде тұрақты хабар таратуды бастады. 

“Еуропалық сандық клубқа” мүше болған екінші ел Швеция сандық хабар таратуды 1999 жылдың 1 
сәуірінде бастаса, Франция мен Италия 2001 жылы, ал Германия мен Нидерландия DVB-T жүйесіне 

көшуді 2002 жылдарға жоспарлаған.  

Гибридті телевизиялық жүйелердің мысалы ретінде анықтылығы жоғары жапондық телевидение 
(ТВЧ MUSE және МАС тобының батыс еуропалық жүйесі) жүйесін айтуға болады. Барлық осы 

жүйелердің тарататын және қабылдайтын бөліктерінде сигналдар сандық құралдармен өңделіп, ал 

байланыс каналдарында сигналдар аналогтық формада берілетін. ТВЧ MUSE және HD-МАС 

жүйелерінде 16:9 кескіндеу форматы бар, кадрдағы жолдар саны 1125 және 1250, кадр жиілігі, 
сәйкесінше, 30 және 25 Гц-ке тең келеді. Сандық кодтаудың көмегімен бұл жүйелердің сигналдар 

жиілігінің бастапқы жолағы 20 МГц-тен шамамен 8 МГц-ке дейін сығымдалады. Ол өз кезегінде бұл 

сигналдарды жиілік модуляциясымен (ЖМ) байланыстың жолақ ені 27 МГц болатын спутниктік 
каналдар арқылы берілуін қамтамасыз етеді.  

Ресей сандық телевидениеге 1999 жылдан бастап көшті. Осы жылы РФ Мемлекеттік Байланыс 

комитеті «Ресейде жер бетіндегі сандық, дыбыстық және телевизиялық таратылу жүйесін ендіру 
Концепциясын» қабылдады [2, 32 б.]. Концепцияның негізінде тарату желілерінде хабарлар 

таратумен қатар мультимедиялық және басқа да ақпараттарды беруге арналған шоғырланған 

тасымалдау ағымын жасау принципі жатыр. Ресейде сандық телевидениені өндіріске екі кезеңмен 

енгізу көзделген. Бірінші кезеңінде әдістер мен параметрлерді іс жүзінде таңдау үшін аралас 
(аналогтық және сандық) таратылымдағы бірнеше тәжірибелік учаске құрылды. Бірінші кезеңнің 

нәтижесінде халықаралық стандарттарды Ресей жағдайларына бейімдеу және сандық таратылымға 

уақытша нормалар дайындау міндеті қойылды. Екінші кезеңінде сандық теледидарлар мен дыбыстық 
таратылымға стандарттар бекітілуі тиіс. Кейін оларды көпшілікке арнап ендіру басталады. Ресейде 

сандық телевидениеге толық көшуді 2015 жылы аяқтау жоспарланған. 

Ресейде әралуан қуаттылықтағы 90 мың эфирлік хабар таратқыштар жұмыс істейді. Ал оларды 

сандық рельске көшіру үшін мамандар болжамы бойынша шамамен 27 млрд. рубль керек екен. Осы 
қаражаттың едәуір бөлігін отандық кәсіпорындар игеруі мүмкін. Қабылдау аппаратураларының жаңа 

ұрпағын өмірге әкелу үшін шамамен 225 млрд. рубль керек және осы бағытта ресейлік өнім 

өндірушілердің үлес салмағы 60%-ды қамтиды деген болжам бар. Осы істі жүзеге асыру үшін Ресей 
2008 жылы ғана 150 млн. рубль қаражат жұмсады. Мамандар есебі бойынша отандық ТВ 

қабылдағыштар шетелдік құрылғылардан 30-40%-ға арзанға түседі екен. Ресей аумағында сандық 

хабар тарату жүйесі кезеңінде қабылдағыштар синхрондық желі құрамында жұмыс істейді. Ал осы 
жобаны жүзеге асыру үшін отандық навигациялық “ГЛОНАСС” жүйесін тез арада өз деңгейіне 

жеткізу керек. Алайда мамандар пікіріне сүйенсек, осы жүйе ертелі-кеш Ресейді технологиялық 

оқшаулануға соқтырмай ма деген қауіп те жоқ емес.  

2013-2015 жылдары еліміздің бүкіл аумағы сандық телеарнамен қамтылады, – деп мәлім етті 2010 
жылдың 6 желтоқсанында ҚР Парламенті Мәжілісінде ақпараттық-коммуникациялық технология-

ларды дамыту тақырыбында өткен Үкімет сағатында сол кездегі Байланыс және ақпарат министрі 

Асқар Жұмағалиев. «Бүгінгі күні республика аумағын мемлекеттік телерадиохабарымен қамту 65%-
ға жуық қана болып отыр. Мемлекет халқының жартысы тек 4 телеарнаны ғана көре алады. 220 

шетелдік телеарналар Қазақстанда спутник байланысы және кабельдік желілер арқылы көрсетілуде. 

Ал жалпы отандық телеарналар саны 52. Сондықтан да, Парламенттегі заң жобасымен «Байланыс 
туралы» заңға өзгерістер енгізіп жатырмыз. Соған сәйкес, спутниктік байланыс арқылы отандық 

телеарналардың барлығын ел аумағына толық таратамыз деген үміт бар», – деді А.Жұмағалиев. Экс-

министрдің айтуынша, сандық телеарна кезеңдері бойынша 2011 жылы Қарағанды облысы ілкі аймақ 

ретінде таңдалынды. Ал 2012 жылы Алматы, Астана қалалары, 2013-2015 жылдары бүкіл республика 
аймақтары сандық телеарнамен толықтай қамтылады. «Осы мақсатта ескі жабдықтарды заманауи 

технологиялық жаңа техникамен ауыстыратын боламыз», – деді ведомство басшысы [3, 6 б.]. 
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Қазақ тілді кабельді арналарды аймақтарға қолжетімді етудің қандай жолдары бар екендігі жайлы 

мәлімдемеде: «Үлкен қалалардағы көпқабатты үйлерде, халық неғұрлым көп шоғырланған 
орталықтарда болмаса, ел-елдегі, жер-жердегі жай үйлерге кабель жүргізу өте тиімсіз. Мысалы, 10 

шақырым жердегі 5 тұтынушы үшін ешкім кабель тартпайды. Ал қалада 10 шақырым кабель тартсаң, 

10 мың тұтынушың болады. Сондықтан біз алыс ауылдар мен қыстақтардың бәріне спутниктік «Отау 

ТВ»-ны қосып жатырмыз. Оның жалпы бағасы 28 мың теңгені құрайды. Ұлттық «Отау-ТВ» спутниктік 
телеарнасы Intelsat 904 спутнигінде 600, DVS-2/ MREG-4 стандартында жұмыс жасайды. Бұл жаңа 

стандарт болғандықтан, телеарна хабарларының көрсетілу сапасы мен сыйымдылығы өте жоғары. 

«Базалық», «Эконом», «Стандарт», «Элит» пакеттерінде жалпы саны 95 теле-радио бағдарламалары 
беріледі. Бұл – алыс ауылдар үшін өте тиімді жоба. Сандық жүйедегі жоғары сапалы телеарнаны көруге 

көрермендердің құштарлығы жоғары екендіктен де тапсырыстар көп түсуде. Болашақта бүкіл 

ауылдарды қамтуға мол мүмкіндік бар. Демек, мемлекет тарапынан жасалатын алғашқы жұмыстар 
ішінара болса да жүзеге асуда. Сандық және спутниктік телевизияны Қазақстан халқына толықтай 

қолжетімді ету қазіргі уақытта осы саладағы ең негізгі мәселелердің бірі болып отыр. Сандық телевизия 

жүйесiне, яғни жаңа стандартқа көшу жұмыстары Қазақстанның барлық аймақтарында бүгінде 

толықтай қолға алынуда. Қазақ тілді кабельді арналарды еліміздің алыс аймақтарына қолжетімді ету 
үшін, ең бастысы, әрине, бұған тиісті мекемелер тарапынан үлкен жауапкершілік пен мүдделілік керек. 

Отандық теле-радио жүйесiн жаңа форматқа көшiру арқылы спутниктiк ресурстарды 

оңтайландыру, стандартты арналардың санын арттыру мүмкiндiгiне бүгінде қол жетiп отыр. Бiрақ 
бағдарламаларды жаңа стандартта көру үшiн «Кателко плюс» спутниктiк желiсiнiң абоненттерi жаңа 

қабылдағыштар алулары керек. Ал жаңадан қосылатын абоненттер дилерлiк компаниялардың 

көмегiмен арнайы қабылдағыш қондырғылар орнатуы тиіс. Басқа спутник арқылы ақпарат алып 
отырған абоненттер сигнал қабылдағыш табағына қосымша DVB-S2 MPEG4, (4) 8PSK стандар-

тындағы жаңа қабылдағыш орнатып, оны Intelsat 904 спутнигiне бағыттаса жеткiлiктi. Бұл үлкен 

жобаның бастамасы ғана. Ұлттық телерадио таратылым желiсiнiң келесi кезеңiнде осындай желiдегi 

эфирлiк хабар таратуды DVB/T2 сандық стандартына ауыстыру мiндетi тұр. Бұл жаңа желiнiң 
артықшылығы – сандық телевизияның сапасы бұрынғы қалыпты жиiлiк арқылы көруге болатын 

көгiлдiр экраннан әлдеқайда жақсарып, көрiнiстің тұнықтығы арта түседі. Алда елiмiздiң барлық 

қиыры осы желiге тұтастай көшiрiлмек. 
1997 жылы Ұлыбританияда жердегі теле-радиохабарларын эфирге таратудың алғашқы сандық 

пакеті пайдалануға берілді. Осы кезең аралығында көптеген елдерде оны пайдаланудың болашақ 

стандарттары айқындалып, тестік байқау жүйесі жүргізілді. Ал, ТМД елдерінің ішінде Ресей және 

Қазақстан аумағында бұл әдіс 2000-ншы жылдан бастап өмірге ене бастады. Алайда, Украинаның 
“Квант-Эфир” ғылыми-өндірістік кәсіпорны мамандары жасаған DVB-T-ның құрылымдық жүйесі 

көңілге қонымды. Себебі, бұл жүйе пайдалану кезеңінде Еуропаның көптеген елдерінде өзінің  

тиімділігін көрсетті. Жүйе Украинада өзінің техникалық және экономикалық жағынан көптеген 
Еуропа елдеріне қарағанда тиімді екендігін дәлелдеп отыр. Әрі бұл бірнеше факторға да байланысты. 

Ең бастысы – елдегі эфирлік платформаның артықшылығы. Украина аймағының 85%-ы эфирлік 

жүйемен қамтылса, ал теледидар абонементін көрермендердің 89%-ы пайдаланады. Кабельдік 
жүйенің үлесіне елде эфирдің 10%-ы тиесілі болса, спутниктік қабылдау небәрі 1%-ды ғана құрайды. 

Бұрын елде 3 жалпыұлттық арна болса, ал сандық телевидениеге көшудің нәтижесінде бір телеарнада 

5-7 телебағдарлама және қосымша 5-10 стереорадиобағдарлама беру мүмкіндігіне қол жеткізілді. 

Осы жобаны іске асыруға шамамен 65 млн. АҚШ доллары қажет болды. Сандық байланысқа көшу 
қабылдағыштардың қуаттылығын 5 есеге дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Осының нәтижесінде 

әрбір қабылдағыш бірнеше бағдарламаны таратып әрі оны пайдалану кезіндегі шығынды бірнеше 

есеге дейін арзандатуға қол жеткізеді. Ал шығынның орнын толтыру шамамен тестік хабар таратуды 
бастағаннан кейін алты жылдан кейін ғана өз қайтарымын бере бастайды. Мамандар елде хабар 

таратуды DVB-T стандартымен жүзеге асыру керек деген ортақ тоқтамға келген. Себебі эфирде 

сандық хабар таратудың үш бірдей стандарттарын, олар американдық ATSC, жапондық ISDB-T және 
еуропалық DVB-T стандарттарын зерттей келе, осындай тиімділігі мол шешімге тоқтаған.  

Қазақстандағы ең алғашқы кабельдік теледидар компаниясы - «АЛМА-ТВ» тарихы компания 

негізі қаланған – 1994 жылдан басталады. Телевизиялық хабарлар жүйесіне алғашқы тұтынушы 

қосылған 1995 жылдың 16 мамырында «Алма-ТВ» Қазақстан телекоммуникация рыногында жеке 
ойыншы бар екендігі жайлы бірінші рет мәлімдеді. Бұл күн айрықша мәнді, өйткені сол күннен 

бастап республикамызда коммерциялық телевидение дәуірі басталды. Кейін республика аумағында 
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«Алма-ТВ» қанатын кеңге жая бастады. 1998 жылы Ақтау, Қарағанды және Өскемен қалаларында, 

2002 жылы Атырау, Семейде филиалдары ашылды. 2006 жылдан бастап «АЛМА-ТВ» брэндінің 
географиясы тіпті әсерлі бола бастады. Олар астаналық, сонымен қатар Шымкент қаласы аймағына 

және «Айна-ТВ» кабельдік телевидениесі жергілікті операторымен франчайзинг келісім-шарты 

негізінде шықты. Сол 2006 жылы компания Павлодар қаласында кезекті филиалын ашты. Филиал 

ашылған сәттен бері «АЛМА-ТВ» кабельдік телевидениесін павлодарлықтардың едәуір бөлігі жылы 
қабылдады. Компанияның келешек жоспары – «АЛМА-ТВ» – әр үйге» корпоративтік стратегиясын 

жүзеге асыру аясында Қазақстанның ірі қалаларының барлығына жылжу болып табылады. 

Компанияның тарихы – түпкілікті пайдаланушы үшін барынша мол қолайлы жағдайды 
қамтамасыз ететін, техникалық шешімдерді серпінді дамытудың жарқын мысалы. Телекоммуни-

кацияның қазақстандық нарығына байыпты қатысушы ретінде көрінген олар басынан бастап 

тұтынушыға қызметтің кеңейген кешенін ұсынуға бағыт алды. Компания осындай мақсатпен қазірде 
жүйелік инфрақұрылымды модернизациялауды жүзеге асыруда. Бүгінгі күні «АЛМА-ТВ» – кабельдік 

телевидение мен мәліметтерді беретін қазақстандық операторлар арасында көшбасшы. Компания 

аналогтық форматпен дүние жүзінен 70-тен астам телеарнаны және 100-ден астам арнаны сандық 

түрде ретранслациялауды жүзеге асыруда. Программа пакеттері халықтың әр түрлі қауымы мүддесін 
ескере отырып, қалыптасуда. Бұлар – көркем фильм, балалар, жаңалық, спорт, ғылыми-танымдық, 

музыкалық арналар. «АЛМА-ТВ» тұтынушылары – Еуропа, АҚШ, Жапония, Түркия, Қытай, Ресей 

және Қазақстанның бизнесі өкілдері дайындаған бағдарламаларды көреді. Кабельдік Интернет 
қызметін пайдаланушылар оның қолайлы екендігін бағалай алды: әрқашан желісі бос телефон, 

жылдам режимді таңдау мүмкіндігі, қосылыстың беріктігі, қолжетімді тарифтер. Компания 

абоненттері қосымша Интернет-сервис – электрондық пошта, ойындық серверлер, Web-сайттарды 
құру жолдарын да қарастыруда. 

Жақын келешекте оның қатысу географиясын одан әрі ұлғайту ғана емес, ең алдымен телекомму-

никациялық технология саласындағы соңғы жетістіктерді қолдана отырып, компанияның техникалық 

қайта жарақтануын жүзеге асыру – негізгі әрі қолжетімді міндеттердің бірі болып табылады. 
Компания Алматы қаласында кабельдік жүйенің абоненттеріне де, жеке қондырғы (MMDS) пайда-

ланушыларына да қолжетімді болатын сандық телевидение қызметін белсене жүзеге асыруда. 

Дегенмен, осы арада телеэкрандағы тіл мәдениетінің құнарлылығын төмендетіп алмаймыз ба деген 
мәселенің де күн тәртібіне шығуы көкейге қонымды. “Тіл мәдениетінің коммуникативті сапасы деген 

ұғымды дұрыстық, тазалық дәлелдік, үйлесімділік, бейнелік, мәнерлілік, көпшілік тілдің түсініктілігі 

мен әрекеттілігі деп түсінеміз. Тіл мәдениеті ұғымы шеңберінде адресаттың нақтылы жағдайда 

алдына қойған міндеттеріне сай игі әсер ете алуы сынды қасиеттердің бірлігі түсіндіріледі” [4, 75 б.]. 
Демек, телеэкранда жаңа үлгідегі қалыпта да жүргізушілердің ауызекі сөйлеу үдерісінде осы айтыл-

ған жайттардың бәрін дерлік ескеруі қажет екендігін басты назарда ұстау керектігі айқындалған. Ал 

өз кезегінде сандық телевидение қазақстандықтардың кең қауымына ақпараттық саланың техноло-
гиялық жетістіктеріне жетуіне, коммуникация саласында сапаның жетекші әлемдік стандарттары 

деңгейіне шығуға, телевизия аудиториясының біртұтас жаһандық жүйесіне және жоғары дамыған 

елдерге тән хабарлаудың осы заманғы кешендері клиенттері ретінде тұғырлануға мүмкіндік береді.  
Сандық хабарлар ұсынатын қызметтің саналуандығы абоненттерге жайлы демалыс пен жеңіл 

орындалатын жұмыс процесі туралы арманын толық жүзеге асыруға жол ашады. Абоненттеріне 

сандық телевидениенің қызметін таңдаудың әртүрлі нұсқаларын ұсынады: бір немесе бірнеше 

тақырыптық программалар пакетін қосудан бастап, кейбір қызықты арналарға ие болуға дейінгі 
мүмкіндіктерге кең жол қалайды. Жақын келешектегі жоспарларда интербелсенді тапсырыс (алдын-

ала хабарлау бойынша бейне көру, қолайлы уақытта қызықтыратын жаңалықтарды қайталап көру, 

аралық оқыту, т.б.) қызметін ұсыну. Қызмет көрсету және тұтынушыларға сервистік қызмет ету 
деңгейінің жоғары сапасы, қазақстандық телекоммуникация рыногында жетекші тұғырды нығайту 

мен сақтау – одан әрі күресте компанияның басты артықшылығы болып қала береді. 

Спутниктік байланыс желісі. СБЖ пайдаланылатын СВЧ антенналары – жерүсті стансалары 
беретін радиосигналдарды қабылдауға арналған және осы сигналдарды кері ретрансляциялауға 

арналған жиіліктегі диапазон. Спутниктердің көбі гигагерцті диапазонды 6/4 ГГц, кейбіреулері 14/12 

ГГц-ті пайдаланады (бірінші сан – Жер – спутник буыны бойынша жұмыс жиілігі, ал екіншісі – 

спутник – Жер буыны бойынша жұмыс жиілігі). Спутниктің сигналды қабылдауы мен беруі – 
транспондер деп аталатын арнайы құрылғымен қамтамасыз етіледі. Абоненттер арасындағы өзара 

әрекеттесу тізбек бойынша жүзеге асады: абонентті станция (ақпаратты жөнелткіш) – таратқыш 
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жерүсті радиотелеметриялы станция (РТС) – спутник – қабылдағыш жерүсті радиотелеметриялы 

станция – абонентті (ақпаратты алушы). Жерүстіндегі бір РТС жуық жатқан АЖ тобына қызмет етеді. 
Спутник пен жерүстіндегі РТС арасындағы деректерді беруді басқару үшін мынадай тәсілдер 

пайдаланылады. 1. Кәдімгі мультиплексирлеу – жиіліктік бөліну мен уақыттық бөлінулер. Бірін-

шісінде барлық жиілікті спектр радиоарна кіші каналға бөлінеді, ал олар пайдаланушылар арасында 

кез-келген графикті беру үшін үлестіріледі. Бұл тәсілдің кемшілігі: ішкі каналдар тиімді 
пайдаланылмай, бастапқы каналдар өткізу сызығының едәуір бөлігі бөлу сызығы ретінде 

пайдаланылады. Екіншісінде, барлық уақыттық бөлінулер пайдаланушылар арасында бөлінеді, олар 

пайдалануы бойынша ұсынылған уақытша кванттарға (слотқа) иелік етеді. 2. Сұрау – таңдау әдісі 
арқылы құралды пайдаланатын “бастауыш/қайталама” тәртібі. Мұнда бірінші орган ретінде РТС әрі 

сиректеу пайдаланылатын – спутник алдыңғы кезекке шығады. Сұрау/таңдау циклі, желіде АЖ саны 

мол болғанда көп уақытты алады. 3. “Бастауыш/қайталама” типті басқару тәртібі – сұраусыз, 
кванттауға молынан кіру әдісін жүзеге асыру арқылы (ТДМА) іске қосылады. Мұнда слоттар бірінші 

РТС деп белгіленіп, ол эталон деп аталады. Эталонды станцияда РТС кадрларды беру үшін нақтылы 

слотты станцияларды белгілеу жолымен айқындалады және ол каналдың графигі мен қамтылу 

сипатына да байланысты болады. Мұндай әдіс коммерциялық спутниктік желіде кең түрде 
пайдаланылады. 4. Басқарудың тең рангілі тәртібінде – пайдаланушылар каналға кіруге тең құқылы 

болса да, канал үшін бәсекелестік қатар жүреді. 70-нші жылдар басында Н.Абрамсон тиімді 

бәсекелесу әдісін ұсынып, ол ALOHA жүйесі деп аталды. Бұл жүйенің бірнеше нұсқасы бар: 
кездейсоқ кіру әдісі (кездейсоқ ALOHA); тең рангілі басымды слот жүйесі (слотты ALOHA) және т.б. 

Спутниктік байланыс желісінің негізгі артықшылықтары: 

 станциялар арасында байланысты үздіксіз қамтамасыз ету; 

 қашықтығына орай тәуелсіз ақпаратты беру құнының төмендігі; 

 желіні құру мүмкіндігі. 

Спутниктік байланыс желісінің кемшіліктері: 

 деректер берілісінің құпиялығын қамтамасыз етуге қаражат пен уақытты жұмсау қажеттілігі; 

 алыс қашықтықтан радиосигналдарды қабылдауда кідірістің болуы; 

 радиосигналдардың өзара қателесу мүмкіндігі; 

 сигналдардың әртүрлі атмосфералық құбылыс әсеріне ұшырауы [5, 37 б.]. 
Қазақстанда 2011 жылы 18 қаңтарда Елбасы Н.Назарбаев сандық телевизияны іске қосты. Алада 

әзірге ол спутниктік антенналар арқылы таралады. Оның құрамында республикалық және аймақтық 

37 телеарна бар. Бұл каналдарды Қазақстан жұрты тегін көреді. Қазір бұл топтамаға 18 респуб-

ликалық, 14 облыстық және үш радиожелі кіріп отыр. Бұдан бөлек ақы төлеп, шетелдік 50 арнаға 
қосылуға болады. Жаңа сандық технологияға алғашқы болып Павлодар қаласы көшті. Жаңа жүйеге 

өту үшін мемлекеттен қаржы бөлініп, Алматы мен Астана және Орал қалаларының дыбыс таратқыш 

станциялары жаңартылған.  
Сандық теледидарды пайдаланудың аналогтық теледидармен салыстырғанда бірқатар артықшы-

лықтары бар, олар: 

- хабарлар тарату және телевизиялық сигналдарды жазу жолында кездесетін кедергілерге қарсы 
тұрақтылығының жоғарылығы; 

- таратқыштардың қуатын азайту; 

- сол жиілік диапазонында берілетін теледидар бағдарламасының санын едәуір көбейту; 

- теледидар қабылдағыштарының кескіні мен дыбысының сапасын ұлғайту; 
- кескіннің жіктелуінің жаңа стандартты телевизиялық жүйелерін (анықтығы жоғары теледидар) 

дайындау; 

- студиядағы аппаратуралардың функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту; 
- телевизиялық сигналда әртүрлі қосымша ақпараттарды беру мүмкіндігін молайту; 

- пайдалану кезінде көрермен беріліп жатқан бағдарламаға ықпал ету мүмкіндігіне ие болатын 

(мысалы, бейнефильмге сұраныс беру) интерактивті телевизиялық жүйелер жасау; 

- телевизия хабарларының мұрағатын және жазбасын жасау; 
- тілдерді және субтитрлерді таңдау. 

Сандық форматта телевизиялық хабар тарату – жаңа технологиялар дамыған заманда еліміз 

бәсекелестікке сай болу үшін қажетті үрдістің бірі. Аталмыш сандық технологиялар елімізге жат 
емес, оның даму үрдісі де қарқынды. Осы тарапта, сандық телевидениеге ауысу да аса қиындық 

туғыза қоймайды. Бүгінгі таңда бүкіл әлем сандық телевизияға ауысты. Қазіргі таңда АҚШ, Жапония 
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мен Еуропа толығымен осы форматқа ауысқан. Сандық телевизияның аналогтық хабар тарату 

форматынан артықшылығы өте көп. Бұрыңғы жүйе бойынша бір толқында тек бір телевизиянық 
арнаны пайлаланса, сандық форматта бір толқында 8 арнаға дейін пайдалану мүмкіндігі бар. 

Сонымен қатар кадрлардың бейнесі де айқын әрі дыбысының сапасы да жоғары.  
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ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВА И ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ 
 

Резюме 

В статье рассматриваются традиционные пути перехода всемирного телевидения на цифровое вещание и 

перспективы его дальнейшего развития в современном ключе на примере отечественного телевидения. 

Исследуя стремительное развитие цифрового телевидения в мире и, в частности, на казахстанских телеканалах, 
изучены как положительные, так и негативные составляющие данного вопроса в контексте глобализации. 

Первый этап развития цифрового телевидения характеризуется сохранением аналогичных каналов связи в 

некоторой части телеканалов наряду с использованием современной цифровой техники. В этот период все 

оборудование студий переводится в цифровые сигналы. К следующему этапу развития цифрового телевидения 

относится создание гибридных аналого-цифровых сетей, параметры которых значительно отличаются от 

принятых на телевидении стандартов. И завершающим этапом развития цифрового телевидения является 

создание телевизионной сети, полностью функционирующей на цифровых технологиях. Переход на цифровую 

передачу данных будет осуществляться преимущественно наземными и кабельными сетями. В качестве 

примера гибридных телевизионных сетей можно привести японское телевидение с высоким качеством вещания 

(западно-европейская сеть группы компаний ТВЧ MUSE и МАС). На протяжении всей их сети вещательная и 

принимающая части обрабатываются цифровыми приборами, и в статье подробно рассматривается каким 

образом используются аналогичные формы сигналов каналов связи.  
Ключевые слова: цифровое телевидение, информационное общество, новые информационные технологии, 

телекоммуникация, интерактивный, мультифункциональный, аудиосигнал 
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DIGITAL TELEVISION: PERSPECTIVES AND DEVELOPMENT PROCESS 
 

Summary 

The article examines the traditional ways of transition of the world television to digital broadcasting and the 
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prospects for its further development in the modern way, using the example of domestic television. Investigating the 

rapid development of digital television in the world and, in particular, on Kazakhstani TV channels, both positive and 

negative components of this issue have been studied in the context of globalization. The first stage of the development 

of digital television is characterized by the preservation of similar channels of communication in some parts of the 

television channels along with the use of modern digital technology. During this period, all studio equipment is 

translated into digital signals. The next stage in the development of digital television is the creation of hybrid analog-

digital networks, the parameters of which differ significantly from those adopted on television standards. And the final 

stage in the development of digital television is the creation of a television network, fully functioning on digital 

technologies. The transition to digital data transmission will be carried out mainly by terrestrial and cable networks. As 
an example of hybrid television networks, one can cite Japanese television with high-quality broadcasting (the West 

European network of the MUSE and MUS group of companies). Throughout their entire network, the broadcast and 

receiving parts are processed by digital devices, and the article discusses in detail how to use similar forms of 

communication channel signals.  

Keywords: digital television, information society, new information technologies, telecommunications, interactive, 

multifunctional, audio 
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Атабаева М.С. – ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан; 

Әбдікерімова Г.А. – ф.ғ.к., аға оқытушы; Базарбекова Н.Ш. – магистр,оқытушы; Есболаева И.А. – 
магистр, аға оқытушы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент қ., 

Қазақстан; 

Әбиденқызы А. – PhD докторант, Шыңжаң университеті, Үрімші қ., Қытай Халық Республикасы; 

Бакубаева Г.Қ. – ф.ғ. кандидаты, доцент, майор, ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясы, Алматы қ., 
Қазақстан; 

Божбанбаева М.М. – PhD докторант, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы қ., Қазақстан; 
Гарибли А.Н. – ғылыми қызметкер, ӘзірбайжанҰлттық Ғылым Академиясы Насими атындағы 

Тіл білімі институты, Баку қ., Әзірбайжан; 

Есенбаева А.М. – PhD докторант, Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік 
университеті, Түркістан қ., Қазақстан; 

Жумабеков Қ.Ж. – PhD докторант, Өмер Халис Демир Университеті, Нийде қ., Түркия; 

Загинайко О.Ю. – ф.ғ. кандидаты, PhD, аға оқытушы, ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясы, 

Алматы қ., Қазақстан; 
Исмаилова Ф.К. – магистрант, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем 

тілдері университеті, Алматы қ., Қазақстан; 

Карбозова Б.Д. – ғылыми қызметкер, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, Алматы қ., 
Қазақстан; 

Касенов Е.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы қ., Қазақстан; 

Керимова Х.Д. – диссертант, Әзірбайжан Ұлттық Ғылым Академиясы Фольклор институты, Баку, 
Әзербайжан; 

Қалиев Б. – ф.ғ.д., профессор, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем 

тілдері университеті, Алматы қ., Қазақстан; 

Қарағұлова Б.С. – ф.ғ.к., доцент, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 

Ақтөбе қ., Қазақстан; 

Қасым Б. – ф.ғ.д., профессор; Қоқанова Ж.А. – ф.ғ.к., аға оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан; 

Қобланова А.Ж. – ф.ғ.к., доцент, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы қ., Қазақстан; 

Оданова С.А. – ф.ғ.к., қауымд. профессор м.а.; Шойбекова Ғ.Б. – ф.ғ.к., қауымд. профессор м.а., 
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Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық универсиеті, Алматы қ., Қазақстан; 

Сейдалиева Г.О. – PhD, аға оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 
Алматы, Қазақстан; 

Тымболова А.О. – ф.ғ.д., профессор, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 

Алматы қ., Қазақстан; 

Ибраймова Л.Ә. – ф.ғ.к., доцент, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 
Қазақстан; 

Шойбекова А.А. – ф.ғ. кандидаты, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Шымкент, Қазақстан; 
Базарбекова Н.Ш. – магистр, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Шымкент, Қазақстан; 

Тлеубаева С. – оқытушы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 
Шымкент, Қазақстан; 

Шойбекова А.А. – ф.ғ. кандидаты; М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Шымкент, Қазақстан; 

 
Утегенова Г.Ж. – ф.ғ. кандидаты; М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Шымкент, Қазақстан; 

Байжанова Н.А. – магистр, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 
Шымкент, Қазақстан; 

Алиева А.И. – ф.ғ.к., Гянджа Мемлекеттік университеті, Гянджа қ., Әзірбайжан; 

Азизова Дж.Х. – оқытушы, Әзірбайжан мемлекеттік мәдениет және өнер университеті, Баку қ., 
Әзірбайжан; 

Асадова В.И. – диссертант, Әзірбайжан Ұлттық Ғылым Академиясы Низами атындағы әдебиет 

институты, Баку, Әзірбайжан; 

Ахмедова C. – ф.ғ.к., Әзірбайжан Ұлттық Ғылым Академиясы М.Физули атындағы қолжазбалар 
институты, Баку, Әзірбайжан; 

Ахметова Ж.А. – PhD докторант, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті, Түркістан қ., Қазақстан; 
Әбдіқалық К.С. – ф.ғ.к., профессор м.а.; Тулекова М. – магистрант, Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті, Алматы қ., Қазақстан; 

Базылова Б.К. – ф.ғ.к., доцент, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ., 

Казақстан; 
Бисенғали З.Қ. – ф.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті; 

Джамиля Чичек (Исбандиярова) – диссертант, Әзірбайжан Ұлттық Ғылым Академиясы 

Фольклор институты, Баку, Әзірбайжан; 
Ержанова С.Б. – ф.ғ.д., профессор, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 

Алматы қ., Қазақстан; 

Абуова А.Е. – PhD докторант, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ., 
Қазақстан; 

Ломова Е.А. – ф.ғ.к., доцент, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 

Қазақстан; 

Сапарғали Н.М. – магистрант, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 
Алматы, Қазақстан; 

Матай Б. – оқытушы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан; 

Найманбаев А.А. – PhD докторант, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 
Алматы қ., Қазақстан; 

Сабрия Ю.И. – диссертант, Әзірбайжан тілдер университеті, Баку қ., Әзірбайжан; 

Садыглы А.А. – диссертант, қызметкер, Баку мемлекеттік универсиеті, Баку қ., Әзірбайжан; 
Сұлтанбекова Ж.К. – PhD докторант, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті, Түркістан қ., Қазақстан; 

Таңжарықова А.В. – ф.ғ.д., аға оқытушы; Қуандық З.Е. – магистрант, Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қ., Қазақстан; 
Теңбаева А.М. – ф.ғ.д., қауымдастырылған профессор, Азаматтық авиация академиясы, Алматы қ., 

Қазақстан; 
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Тұрымбетова Ж.А. – ф.ғ.к., ассистент профессор, Сүлеймен Демирел университеті, Қаскелең қ., 

Қазақстан; 
Берікболова П.К. – магистр, аға оқытушы, Сүлеймен Демирел университеті, Қаскелең қ., 

Қазақстан;
 

Сәтбай Г.Қ. – магистр, аға оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан;
 

Шукюрова Ж.С. – диссертант, Әзірбайжан Ұлттық Ғылым Академиясы Қолжазбалар институты, 

Баку, Әзірбайжан; 

Абзалбекқызы А. – магистрант, аға оқытушы; Елеусіз А. – магистрант, аға оқытушы, АҚ «БАҰО» 
«Өрлеу» Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, Тараз қ., Казақстан; 

Алдашева К.С. – PhD, аға оқытушы, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Орал қ., Қазақстан; 
Ахметова Г.Ш. – п.ғ. кандидты, доцент, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар 

және әлем тілдері университеті, Алматы қ., Қазақстан; 

Ашенова А.Т. – ф.ғ.к., доцент, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 

Қазақстан; 
Ахметова Қ.А. – аға оқытушы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, 

Қазақстан; 

Абжан Г.М. – магистр, аға оқытушы, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, 
Алматы қ.; 

Балтабаева Ж.Қ. – п.ғ.д., профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы қ., Қазақстан; 
Бекеева Н.Ж. – ф.ғ.к., КИМЭП Университеті, PhD докторант, Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті, Алматы қ., Қазақстан; 

Бораш Р.Б. – п.ғ.к., аға оқытушы; Баусариева С.Т. – магистрант, Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университеті, Алматы қ., Қазақстан; 
Головчун А.А. – п.ғ.д., доцент; Жумабекова Г.Б. – п.ғ.к., доцент, Абылай хан атындағы Қазақ 

Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университеті, Алматы қ.; 

Дәулетбекова Ж.Т. – п.ғ.д., доцент, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, 
Алматы қ.; Каваклы М. – PhD докторант, Қожа Ахмет Яссауи Халықаралық қазақ-түрік 

университеті, Түркістан қ.; 

Жумабекова Г.Б. – п.ғ.д., доцент; Головчун А.А. – п.ғ.к., доцент, Абылай хан атындағы Қазақ 

Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университеті, Алматы қ.; 
Күркебаев К.Қ. – ф.ғ.к., доцент, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., 

Қазақстан; 

Еселбаева Д.Н. – магистрант, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., 
Қазақстан; 

Оразбаева Ф.Ш. – ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан; 
Абдреш А. – магистрант, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 

Қазақстан; 

Рахметова Р.С. – п.ғ.д., доцент, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы қ.; 
Серикова С.К. – PhD, аға оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы қ., Қазақстан; 

Сабирова
 
Д.А. – PhD, аға оқытушы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 

Алматы қ., Қазақстан; 

Уразаев Э.У. – полковник, әскери психология және педагогика магистрі, қауымдастырылған 

профессор, аға оқытушы, ҚР ҰҚК Шекара Академиясы, Алматы, Қазақстан; 
Адибаев А.М. – магистр, оқытушы, ҚР ҰҚК Шекара Академиясы, Алматы, Қазақстан; 

Мизамхан Б.М. – ф.ғ.к., доцент; Жаксылыкова А.Б. – магистрант, Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, Алматы қ., Қазақстан; 

Мырзаханов Т.Ә. – PhD докторант, Абылай Хан атындағы Халықаралық Қатынастар және Әлем 
Тілдері Университеті, Алматы қ., Қазақстан; 

Ахмедова А.Н. – диссертант, Баку мемлекеттік универсиеті, Баку қ., Әзірбайжан; 
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Тұрсын Қ.Ж. – ф.ғ.д., профессор, Сулейман Демирель университеті, Қаскелең қ., Қазақстан; 

Байбеков А.Н. – ф.ғ.д., профессор, Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер Академиясы, 
Алматы қ., Қазақстан. 
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Казахстан, г. Алматы, Казахстан; 
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