
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 1728-7804 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Kazakh National Pedagogical University after Abai 

 

 

 
 
 
 

ХАБАРШЫ 
 

 

«Филология ғылымдары» сериясы  

Серия «Филологические науки» 

Series «Philological sciences» 

№2(72) 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

ААллммааттыы,,  22002200  



Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi 

 

ХАБАРШЫ 

 

«Филология ғылымдары» сериясы, 

№2(72), 2020 

 

Шығару жиiлiгi – жылына 4 нӛмiр. 

2000 ж. бастап шығады 

 

Бас редактор 

п.ғ.д., профессор, академик 

Б.Ӛ. Сманов 

 

Бас редактордың орынбасары 

ф.ғ.д., профессор Б.Әбдіғазиұлы 

 

Ғылыми редакторлар 

ф.ғ.д., проф. С.Ж. Әбішева, 

ф.ғ.д., проф. Қ.Ӛ. Есенова, 

ф.ғ.к. А.Д. Ибраева 

 

Редакция алқасы: 

ф.ғ.д., проф. 

У.М. Бахтикиреева (Ресей), 

PhD докторы, проф.  

И.З. Белобровцева (Эстония), 

ф.ғ.д., проф. 

Ердоған Алтынкайнак (Түркия), 

ф.ғ.д., проф. 

А.К. Киклевич (Польша), 

ф.ғ.д., проф.  

Г.Л. Нефагина (Польша), 

магистр, проф.  

Нонако Сусуму (Жапония), 

п.ғ.д., проф.  

Н.И. Ишекеев (Қырғызстан), 

ф.ғ.д., проф. Жан Диңжиң (Қытай), 

п.ғ.д., проф. Чан Дин Лам (Вьетнам), 

PhD доктор Г.С. Каримова 

(жауапты хатшы) 

 

© Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi, 2020 

 

Қазақстан Республикасының 

мәдениет және ақпарат 

министрлiгiнде 2009 жылы мамырдың 

8-де тiркелген №10109-Ж 

 

Басуға 21.09.2020 қол қойылды. 

Пiшiмi 60х84 
1
/8. Кӛлемi 82.5 е.б.т. 

Таралымы 300 дана. Тапсырыс 456. 

 

050010, Алматы қаласы, 

Достық даңғылы, 13. 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетiнiң 

«Ұлағат» баспасы 

 

М а з м ұ н ы 

С о д е р ж а н и е 

C o n t e n t 

 

ТІЛ БІЛІМІ 

ЛИНГВИСТИКА 

LINGUISTICS 

 

Алдаш А. Қазақ тілі қазіргі жағдайда: қазақ тілін жаңғырту және 

реформалау........................................................................................... 

Aldash A. Kazakh language in modern conditions: modernization 

and reform of the language.................................................................... 

 

Қосымова Г. Aуызша сӛйлеу актісі - күрделі құбылыc.................. 

Kossymova G. Verbal speech act is a complex phenomenon.............. 

 

Құрманбайұлы Ш., Әділов М. Абай шығармаларындағы 

«тұғын» жұрнақты есімшенің қолданысы......................................... 

Kurmanbaiuly S., Adilov M. Тhe use of the sacrament “тhugin” in 

the works of Abai................................................................................... 

 

Күдеринова Қ. Қазақ тіл біліміндегі сӛздердің бірге жазылу 

процесінің зерттелу тарихы................................................................ 

Kuderinova К. Нistory of studying the process of fused writing 

words in kazakh linguistics.................................................................... 

 

Сагындыкулы Б., Раева Г. Вариантные слова втюркских языках... 

Sagyndykuli B., Raeva G. Optional words in Turkish languages....... 

 

Қапалбек Б. Орта мектептегі қазақ тілі пәнінің бағдарламасын 

жетілдіру керек.................................................................................... 

Kapalbek B. It is necessary to improve the kazakh language program 

in secondary schools.............................................................................. 

 

Кажигалиева Г., Орынханова Г., Каримова Б. Аксиологические 

ориентиры модернизации общественного сознания в 

Казахстанском дискурсе СМИ: лингвокогнитивный аспект........... 

Kazhigalieva G., Orynkhanova G., Karimova B. Аxiological 

guidelines for the modernization of public consciousness in the 

Кazakh media discourse: linguistic and cognitive aspect...................... 

 

Әбдуәлиұлы Б. Антропонимдік ӛзек және лексикалық сабақтастық 

Abdualiuly B. Аnthroponymic basis and lexical continuity................. 

 

Молдасанов Е. Таңжарық Жолдыұлының шығармаларындағы 

“концепт” мәселесі, оның ақын шығармаларындағы кӛрнісі.......... 

Moldаsanov E. Тhe problem of "concept" in the works of Tanjaryk 

Gadioli, it is reflected in the works of the poet...................................... 

  

Ильясова Н., Абилдаева А. Сӛйлеу мәдениеті: 

антрополингвистикалық талдау......................................................... 

Ilyassova N., Abildayeva A. Culture of speech: antropolinguistic 

analyses.................................................................................................. 

 

Әміржанова Н. Қазақ грамматологиясының негізгі түсініктері 

мен параметрлері................................................................................. 

Amirzhanova N. Basic concepts and parameters of Kazakh 

grammatology........................................................................................ 

 

Жиренов С. Қазақ ертегілеріндегі орнитологизмдердің тілдік-

танымдық табиғаты............................................................................. 

Zhirenov S. Language and cognitive nature of ornitologism in 

kazakh tales............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

17 

 

 

 

21 

 

 

 

 

34 

 

 

 

40 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

57 

 

 

63 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

84 

 

 

http://kaznpu.kz/ru/4154/personal/


Казахский национальный 

педагогический университет  

имени Абая 

 

ВЕСТНИК 

 

Серия «Филологические науки», 

№2(72), 2020 

 

Выходит с 2000 года. 

Периодичность – 4 номера в год 

 

Главный редактор 

д.п.н., профессор, академик 

Б.У. Сманов 

 

Зам. гл. редактора 

д.ф.н., профессор Б.Абдигазиулы 

 

Научные редакторы 

д.ф.н., проф. С.Д. Абишева, 

д.ф.н., проф. К.О. Есенова, 

к.ф.н. А.Д. Ибраева 

 

Редакционная коллегия: 

д.ф.н., проф. 

У.М. Бахтикиреева (Россия), 

доктор Ph(D), проф. 

И.З. Белобровцева (Эстония), 

д.ф.н., проф. 

Ердоган Алтынкайнак (Туркия), 

д.ф.н., проф.  

А.К. Киклевич (Польша), 

д.ф.н., проф.  

Г.Л. Нефагина (Польша), 

магистр, проф.  

Нонако Сусуму (Жапония), 

д.п.н., проф. 

Н.И. Ишекеев (Кыргызстан), 

д.ф.н., проф. Жан Динжин (Китай), 

д.п.н., проф. Чан Дин Лам (Вьетнам), 

доктор PhD Г.С. Каримова 

(ответ. секретарь) 

 

© Казахский национальный 

педагогический университет 

имени Абая, 2020 

 

Зарегистрировано в Министерстве 

культуры и информации Республики 

Казахстан 8 мая 2009 г. №10109-Ж 

 

Подписано в печать 21.09.2020. 

Формат 60х84 
1
/8. Объем 82.5 

уч.-изд.л. 

Тираж 300 экз. Заказ 456. 

 

050010, г. Алматы, 

пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 

 

Издательство «Ұлағат» Казахского 

национального педагогического 

университета имени Абая 

Жиренов С. Қазақ ән мәтіндеріндегі орнитологизмдерге 

лингвистикалық шолу......................................................................... 

Zhirenov S. Linguistic review of ornithonyms in texts of kazakh songs... 

 

Орынбаева Д. Материалдық мәдениеттің символдық мәні........... 

Orynbayeva D. Symbolic significance of material culture.................. 

 

Қосымова Г., Исаханова Қ. “Бабалар сӛзіндегіˮ педагогикалық 

идеялар (ойлар).................................................................................... 

Kossymova G., Issahanova K. Pedagogical ideas (thoughts) in 

ʻʻBabalar sozi (Words of the Ancestors)ˮ.............................................. 

 

Kulakhmetova M., Tasbolatov O. Sociocultural aspect as a 

component of foreign language communicative competence ............... 

Кулахметова М., Тасболатов О. Шет тілінің коммуникативті 

құзіреттілігінің бӛлігі ретіндегі әлеуметтік-мәдени аспект ............ 

 

Косымова Г., Бурибаева Ж. Мақсат категориясының қазақ тіл 

біліміндегі кӛрінісі .............................................................................. 

Kossymova G., Buribayeva Z. Approach to the purpose category in 

кazakh linguistics .................................................................................. 

 

Алдашева К. Жаңа сӛздердің менталды лексикондағы 

кумуляциясын зерделеу: ӛзектілік және қажеттілік ........................ 

Aldasheva K. Studying the cumulation of new words in the mental 

lexicon: relevance and necessity ........................................................... 

 

Сейітбекова А. Кейбір кірме бірліктердің дыбыстық игерілуі 

жайында............................................................................................... 

Seitbekova A. About phonetic transformations of some borrowed words 

 

Шакенова М., Ташимханова Д., Баймаханбетов М. 

Манипулятивный потенциал лексических единиц (на материале 

казахстанского массмедийного дискурса) ........................................ 

Shakenova M., Tashimkhanova D., Baymakhanbetov M. 
Manipulative potential of lexical units (based on the material of the 

kazakh mass media discourse) .............................................................. 

 

Атабаева М., Булекбаeва Л., Жылқыбаевa А. Ш.Сарыбаев 

аймақтық лексикадағы тағам атауларының лексика-

семантикалық ерекшеліктері жайында ............................................. 

Atabayeva M., Bulekbayeva L., Zhilkibayeva A. Sh.Sarybayev on 

lexico-semantic features of food names in regional vocabulary ........... 

 

Zhumagulova B., Ershai G. Dialectic interaction of reality and 

unreality in Peter Ackroyd’s Work “Thames: Sacred river” ................ 

Жумагулова Б., Ершай Г. Питер Акройдтың “Темза: Қасиетті 

ӛзен” шығармасында шынайы және шынайы емес 

диалектикасының ӛзара әрекеттесуі ................................................. 

 

Ashinova K. The semantic organization of diplomatic terms............... 

Ашинова К. Дипломатиялық терминдердің семантикалық 

құрылысы .................................................................................. ........... 

 

Kartbayeva D., Zhambylkyzy M. Derivation and formation features 

of pharmacological terminology in russian and english languages ...... 

Картбаева Д., Жамбылқызы М. Фармакологиялық 

терминологияның ағылшын және орыс тілдерінде туындысы 

және құрылуының ерекшеліктері ...................................................... 

 

 

 

 

 

90 

 

 

95 

 

 

 

101 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

117 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

137 

 

 

 

 

143 

 

 

 

 

151 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

 

 

 



Kazakh National Pedagogical 

University named after Abai 

 

BULLETIN 

 

Series «Рhilological sciences» 

№2(72), 2020 

 

Editor in chief 

doctor of pedag. sc., prof., academician 

B.U. Smanov 

 

Deputy Chief Editor 

doctor of philology, professor 

B.Abdigaziuly 

 

Scientific editors 

doctor of philology, professor  

S.D. Abisheva, 

doctor of pedagogical sciences, 

doctor of philology sciences, 

professor K.O. Esenova, 

candidate of Philology A.D. Ibrayeva 

 

The editorial board members: 

doctor of Philology, professor 

U.M. Bakhtikireeva (Russia), 

PhD, professor 

I.Z. Belobrovceva (Estonia), 

doctor of Philology, professor  

Erdogan Altynkainak (Turkey), 

doctor of Philology, professor 

A.K. Kiklevich (Poland), 

doctor of Philology, professor 

G.L. Nefagina (Poland), 

master, professor  

Nonako Susumu (Japan), 

doctor of pedagogical sciences, 

professor N.I. Ishekeyev (Kyrgyzstan), 

doctor of Philology, professor 

Zhan Dingzhing (China), 

doctor of pedagogical sciences, 

professor Chan Din Lam (Vietnam), 

PhD G.S. Karimova 

(еxecutive secretary) 

 

©Kazakh National Pedagogical 

University named after Abai, 2020 

 

Registered in the Ministry of Culture 

and Information of the Republic of 

Kazakhstan 8 May 2009 №10109-Zh/Ж 

 

Signed in print 21.09.2020. 

Format 60x84 
1
/8. Volume 82.5 

teaching and publishing lists. 

Number of copies 300. Order 456. 
 

050010, Almaty, Dostyk avenue 13, 

KazNPU named after Abai 
 

Publishing House “Ulagat” of the 

Kazakh National Pedagogical University 

named after Abai 

Карагулова Б. Түркі тілдеріне тән заттық-мәдени атаулардың 

эволюциясы .........................................................................................  

Karagulova B. Evolution of the real cultural names appropriate of 

turkic languages .................................................................................... 

 

Мусатаева М., Кожахметова А. Языковые средства и способы 

реализации аксиологической семантики (на материале 

казахстанской прессы)......................................................................... 

Mussatayeva M., Kozhakhmetova A. Language tools and methods 

of realization of axiological semantics (on the material of the 

Kazakhstani press)................................................................................. 

 

Бузаубагарова К., Оналбаева Г. Цветообозначения как 

составляющая языковой картины мира ............................................  

Buzaubagarova K., Onalbayeva G. Color designations as a 

component of the language picture of the world .................................. 

 

Садуақас Н., Кушкимбаева А., Миров М. Қазақ тілтану 

парадигмасындағы Қ. Жұбанов еңбектері ....................................... 

Saduakas N., Kushkimbayeva A., Mirov M. The works by 

K.Zhubanov in the kazakh language paradigm .................................... 

 

Roziyeva D., Zhampeis K., Badalova S. Political correctness as a 

lingustical phenomenon ........................................................................ 

Розиева Д., Жампейіс К., Бадалова С. Саяси құқықтық тілдік 

феноменон ........................................................................................... 

 

Лепесбай Г., Смағұлова Г. Институционалды қарым-

қатынастардың ерекшеліктері: әлеуметтік институттар.................. 

Lepesbay G., Smagulova G. Features of institutional relations: 

social institutions .................................................................................. 

 

Койлыбаева Р., Жунисова М. Отбасы дискурсына тән негізгі 

белгілер ................................................................................................ 

Koilybayeva R., Zhunisova M. The main characteristics of the 

family discourse .................................................................................... 

 

Набидуллин А. Студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін 

арттырудағы “Жалпы тіл білімі” пәнінің артықшылықтары мен 

мүмкіндіктері ...................................................................................... 

Nabidullin A. Prospects and opportunities of the discipline “General 

linguistics” in improving the scientific and cognitive potential of students 

 

Күзембекова Ж., Ақшолақова Р. Қазақ тілінің беделі – оның 

ӛміршеңдігінің кепілі ......................................................................... 

Kuzembekova Zh., Aksholakova R. Prestige of the kazakh 

language – guarantee of its vitality........................................................ 

 

Меркибаев Т., Нурбаева А. История изучения понятия 

бинарности в мифологии ................................................................... 

Merkibayev T., Nurbayeva A. History of studying the concept of 

binarity in mythology ............................................................................ 

 

Қалибекұлы Т., Райхан Б. Қытай тіл біліміндегі жай сӛйлемнің 

ерекшеліктері ...................................................................................... 

Kalibekuly T.,Rayikhan B. Features of simple sentences in Chinese 

language ................................................................................................ 

 

Галиева К., Исакова С. Концепт как объект изучения 

лингвистики ......................................................................................... 

Galiyeva K., Isakova S. The concept as the object of study of 

linguistics .............................................................................................. 

 

 

161 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

176 

 

 

 

 

183 

 

 

 

 

191 

 

 

 

 

196 

 

 

 

 

202 

 

 

 

 

 

206 

 

 

 

 

211 

 

 

 

 

217 

 

 

 

 

226 

 

 

 

 

232 

 

 

 



 Mukushev B., Ayazbayeva S. Conditions for the formation of 

intercultural communication among students of non -linguistic specialties 

Мұқұшев Б., Аязбаева С. Тілдік емес мамандықтарда білім 

алушылардың мәдениетаралық қарым-қатынастың 

қалыптасуының шарттары ................................................................. 

 

Суамбекова Г., Қасым Б. Қазіргі зерттеу кеңістігіндегі қазақ 

тілінің етістікті лексикасы ................................................................. 

Suambekova G., Kasym B. Verbal vocabulary of the kazakh 

language in the context of modern research ......................................... 

 

Оразалиева Э. Тілдік жады – этнотанымдық феномен, ұлағатты 

жадыгерлік ұғым (Ә. Қайдар еңбектері негізінде) .......................... 

Orazaliyeva E. Language memory - ethnic-cognitive phenomenon, 

historiographic concept (based on A. Kaidar's works) ......................... 

 

Досова А., Испандиярова А. “Бала” концептісінің тілдегі кӛрінісі 

Dossova А., Ispandyarova А. Thelinguistic aspect of the concept of 

“сhild” .................................................................................................. 

 

Тулкинбaeв Н. Специфика юридического дискурса в практике 

юриста пенитенциарной системы ..................................................... 

Tulkinbayev N. Specifics of legal discourse in practice lawyer of the 

penitentiary system ............................................................................... 

 

Снабекова М. Космонимдік атаулардағы әлемнің тілдік бейнесі 

мәселесі ................................................................................................ 

Snabekova M. The problem of the linguistic picture of the world in 

nominations of celestial bodies ............................................................. 

 

ӘДЕБИЕТТАНУ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

LITERATURE 

 

Акбулатов А., Әбдіғазиұлы Б. Ғабиден Құлахметтің “Үйірі жоқ 

кӛкжал” романы: әлеуметтік-тұрмыстық проблемалар, қылмыс 

хроникасы ............................................................................................ 

Akbulatov A., Abdigaziuly B. Gabiden Kulakhmet's novel "Wolf 

without a pack": social and domestic problems, chronicle of crimes ... 

 

Матыжанов К., Даутова Г. Қазақтың отбасылық ғұрып 

фольклорының этнографиялық байланыстары ................................ 

Matyzhanov K., Dautova G. Ethnographic relations of the kazakh 

family ritual folklore ............................................................................. 

 

Орынханова Г., Каримова Б., Ибраева Ж. Спор о правде в 

драме М. Горького “На дне”............................................................... 

Orynkhanova G., Karimova B., Ibrayeva Zh. Dispute about the 

truth in M. Gorky's drama “At the bottom” .......................................... 

 

Жанбершиева Ұ. Жыраулар – азаттық жаршысы........................... 

Zhanbershieva U. Zhraus-freedom novators ...................................... 

 

Тұяқбаев Ғ., Cengel H.K. Н.Ә. Назарбаевтың “Тәуелсіздік 

дәуірі” еңбегінің жанрлық ерекшелігі және тарихи маңызы ......... 

Tuyakbaev G., Cengel H.K. Genre feature and historical 

significance of N.A. Nazarbayev’s work “The epoch of 

Independence” ...................................................................................... 

 

Тұяқбаев Ғ., Ӛтегенова А. Мұқағали Мақатаев 

күнделіктеріндегі кӛңіл-күй сезімдері .............................................. 

Tuyakbaev G., Utegenova A. Feelings expressed by M.Makatayev 

in his diary entries ................................................................................. 

 

238 

 

 

 

 

 

244 

 

 

 

 

250 

 

 

 

256 

 

 

 

 

263 

 

 

 

 

269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274 

 

 

 

 

278 

 

 

 

 

285 

 

 

 

294 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

305 

 

 



Тебегенов Т., Айтимов М., Сағынған Н. Қазақ прозасындағы 

реалистік сипат пен кӛркемдік қиял тұтастығы................................ 

Tebegenov Т., Aitimov M., Sagingan N. The realism of the 

character and integrity of the artistic imagination in the kazakh prose  

 

Мүтиев З., Ақбулатов А. Сағат Әбдуғалиев поэзиясындағы 

мәңгілік адамзаттық құндылықтар .................................................... 

Mutiyev Z., Akbulatov A. Eternal human values in the poetry of 

Sagat Abdugaliyev ................................................................................ 

 

Айтимов М., Каримова Г. Қазіргі қазақ романдарындағы тарихи 

шындық пен кӛркем шешім ерекшеліктері (Р.Тоқтаровтың 

“Абайдың жұмбағы” роман - хамсасының негізінде)...................... 

Aitimov M., Karimova G. Features of historical truth and artistic 

solutions in modern kazakh novels ( based on the novel of anchovy 

R.Toktarova “Abaydyn zhumbagy” (Mystery of Abay)”..................... 

 

Сұлтанова Б. Д.Әшімханұлының “Жер аңсаған Cарыатан” 

повесіндегі авторлық дүниетаным .................................................... 

Sultanova B. Author's ideology in the narrative of D. Ashimkhanuly 

“Camel Longing for the earth” ............................................................. 

 

Жұмақаева Б. Абай шығармашылығын танытудың тарихилық 

ұстанымы .............................................................................................  

Zhumakayeva B. Historical principle of cognition Abaya's creativity 

 

Қожағұлов С. Абайдың педагогикалық ой-пікірлері ..................... 

Kozhagulov S. The pedagogical thoughts of Abay ............................. 

 

Миров М. Абайтану ілімінің негізін қалаушы ................................ 

Mirov M. The founder of Abaelogy science ........................................ 

 

Sartbayeva E., Tokshylykova G. The concept “nose and knee” as a 

symbol of magical abilities of midnight’s children in Salman 

Rushdie’s novel “Midnight’s children” ................................................ 

Сартбаева Э., Тоқшылықова Г. Салман Рушдидің “Түн 

қойнауындағы балалар” атты романындағы “мұрын мен тізе” 

концептісі түн балаларының сиқырлы қабілетінің символы ретінде.. 

 

Таңжарықова А., Сатемирова Д., Келгембаевa Б. Қазақ 

прозасындағы мифтің кӛркемдік қызметі......................................... 

Tanzharikova А., Satemirova D., Kelgembayeva B. Artistic 

function of myth is in kazakh prose ...................................................... 

 

Каримова Г. Оралхан Бӛкей туындыларының кӛркемдік-

идеялық ерекшелігі ............................................................................. 

Karimova G. Artistic and ideological peculiarities of works by 

Oralkhan Bokey .................................................................................... 

 

Оралова Г. Әл-Фараби мен Абай дүниетанымының логикалық 

үндестігі ...............................................................................................  

Oralova G. Logical harmony of Al-farabi and Abay's worldview ...... 

 

Кӛшекова А. Ат – ер қанаты ............................................................ 

Koshekova A. Horse - saddle wing ...................................................... 

 

Онгарбаева A., Каримова Г. Абай и современность: 

синергетический подход духовного наследия ................................. 

Ongarbaev A., Karimova G. Abay and modernity: a synergetic 

approach to spiritual heritage ................................................................ 

 

Ермағанбетова З. Мырзабек Дүйсеновтің күнделік жазбалары ... 

Yermaganbetova Z. Diary records of Myrzabek Duisenov ................ 

 

310 

 

 

 

 

318 

 

 

 

 

 

324 

 

 

 

 

 

332 

 

 

 

 

337 

 

 

341 

 

 

345 

 

 

 

 

351 

 

 

 

 

 

356 

 

 

 

 

361 

 

 

 

 

365 

 

 

370 

 

 

 

374 

 

 

 

379 

 



Әбдіқалық К., Алиева Ж. Мұхтар Мағауин әңгімелеріндегі 

аштық мәселесі .................................................................................. 

Abdikalyk K., Alieva Zh. The problem of hunger in the stories of 

Mukhtar Magauin ................................................................................. 

 

Мауленов А., Нүсіпәліқызы А. Абай шығармаларындағы 

ұлттық дүниетанымдық концептілерді мифологиялық тұрғыдан 

жаңаша зерделеу ................................................................................. 

Maulenov A., Nusipalikyzy A. A new mythological study of the 

concepts of national worldview in the works of Abay ......................... 

 

Ержанова С., Жутаевa А. Қазіргі қазақ прозасындағы аполиттік 

кӛзқарас пен эстетикалық әсер .......................................................... 

Yerzhanova S., Zhutayeva А. Apolitical approach and aesthetic 

effect in contemporary kazakh prose .................................................... 

 

Каримова Г.,Сейсенбаева Ж. Болат Қанатбаев 

шығармаларының кӛркемдік әлемі.................................................... 

Karimova G., Seisenbayeva Zh. The artistic world of Bolat 

Kanatbayev's works .............................................................................. 

 

Асқарова Г. Омер Сейфеддин новеллаларындағы ӛршіл рух ....... 

Askarova G. Heroic spirit in the stories of Omer Sеyfeddin ............... 

 

Кенжебаева Ж., Қойшыбаева М. Дарынды жан азабы ............... 

Kenzhebayeva Zh., Koishibayeva M. Tragedy of a talent ................ 

 

Саламатова Р. Абай шығармаларын талдап-танудың актуальды 

проблемалары ...................................................................................... 

Salamatova R. Analusis of Abai’s works – current issues in the 

problem of recorgnition ........................................................................ 

 

Абишева М. Ж.Шаштайұлы романдарындағы заман және 

замандас бейнесі ................................................................................. 

Abisheva M. The epoch and the image of the contemporary in the 

novels of Zh.Shashtayuly ...................................................................... 

 

Картаева А., Мухаметқалиева Г., Балтабаева Г. Абай 

ғұмырнамасын зерттеудің алғашқы кезеңі ....................................... 

Kartaeva M., Muhametkalieva G., Baltabayeva G.S. The initial 

period of research of Abay's biography ................................................ 

 

Нұрдәулетова Б. XVIII-XIX ғғ. Маңғыстау ақын-жыраулары 

тіліндегі араб-парсы элементтері ...................................................... 

Nurdauletova B. Arabic-persian elements in the language of the 

mangistau zhyrau of the XVIII-XIX centuries ..................................... 

 

Келгембаева Б., Таңжарықова А. Жанат Әскербекқызы 

лирикасындағы анимистік бастаулар мен мифопоэтика................. 

Kelgembayeva B.,Tanzharykova A. Аnimism and mythopoetics of 

Zhanat Askerbekkyzy's lyrics ............................................................... 

 

Шегебаев А., Қырғызбаева А., Халидуллаева Г. Қазақтың 

құдалыққа қатысты тұрмыс-салт жырларының этнографиялық 

негіздері ...............................................................................................  

Shegebaev A., Kyrgyzbayeva A., Khalidullayeva G. Ethnographic 

basis of kazakh ritual songs relating to matchmaking .......................... 

 

Zholmakhanova A. Turkish period in literature of Kazakh diaspora 

Жолмаханова А. Қазақ диаспоралық әдебиетінің Түркия кезеңі  

 

Нұрғазиев Т. Қазақ ертегілеріндегі мәдени-әлеуметтік орта ........ 

Nurgaziyev T. Cultural and social environment of kazakh tales ......... 

 

383 

 

 

 

 

 

388 

 

 

 

 

393 

 

 

 

 

399 

 

 

 

404 

 

 

408 

 

 

 

414 

 

 

 

 

420 

 

 

 

 

425 

 

 

 

 

430 

 

 

 

 

436 

 

 

 

 

 

445 

 

 

 

 

454 

 

459 

 



Әбелдаев Ж. Түрік тарихи романының генезисі ............................ 

Abeldaev. Zh. Genesis of turkish historical novel ............................... 

 

Kazmagambetova A. The development of the genre of the short 

story in the works of american and british writers ................................ 

Казмагамбетова А. Америка және ағылшын филологиялық 

зерттеулеріндегі қысқа әңгіме жанрының мәселесі........................ 

 

Ананьева С., Арукенова О. Номадическая картина мира в 

повести “Белая аруана” С. Санбаева ................................................ 

Ananyeva S., Арукенова О. Nomadic picture of the world in the 

novel of S. Sanbaev “White Aruana” ................................................... 

 

ПЕДАГОГИКА  МЕН  ӘДІСТЕМЕ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ПРОБЛЕМЫ  ПЕДАГОГИКИ  И  МЕТОДИКИ 

PEDAGOGI  AND  METHODOLOGI  PROBLEMS 

 

Таубаева Ш., Иманбаева С., Балтабаева Ж. Докторанттардың 

дидактикалық кӛрсетілімдер арқылы ауызша баяндау 

құзыреттілігін дамыту ........................................................................ 

Taubaeva Sh., Imanbaeva., S., Baltabaeva Zh. Тhe development of 

oral compotency through didactic demonstrations by doctoral students.. 

 

Рауандина А., Бабажанова Ж. Етістіктің шақтарын оқыту әдістері 

Rauandina A., Babazhanova Z. Тeaching methods of verb tenses ... 

 

Игенбай Т., Балтабаева Г., Каримова Г. Сәкен Жүнісовтің 

“Ӛткен күндер белгісі” повесін талдауда кубизм әдісінің тиімділігі 

Igenbay T., Baltabaeva G., Karimova G. Тhe effective methods of 

cubism in analyzing of the story of Saken Junusov “A sign of passed 

deys”...................................................................................................... 

 

Сағындықұлы Б., Кеңес Б. Этимологияны зерттеудің жаңа 

әдісі: математика-логикалық әдіс ...................................................... 

Sagyndykuly B., Kenges B. New method for the study of the 

etymology: mathematic-logical method ............................................... 

 

Рысбаев С. Илимий жана элдик пеадагогика: методдору, 

принциптери ........................................................................................ 

Rysbaev S.K. Scientific pedagogy: methods, principles ..................... 

 

Zhambylkyzy M., Dzhusakinova S. Modern polylingual situation in 

Kazakhstan ............................................................................................  

Жамбылқызы М., Джусакинова Ш. Қазақстандағы 

полилингвалды білім беру мәселесі .................................................. 

 

Әбдіқалық К., Алиева Ж., Куланова М. Мектепте прозалық 

шығармаларды оқытудың тиімді әдістері ....................................... 

Abdikalyk K., Alieva Zh., Kulanova M. Effective methods of 

teaching prosaic works at school .......................................................... 

 

Абитова Ж., Сүлейменова Ж. Қазақ тілі сӛзжасамын 

жаңартылған оқу бағдарламасы аясында оқытуда студенттерге 

қолдау кӛрсету ....................................................................................  

Abitova Zh., Suleimenova Zh. Teaching the kazakh word 

formationstudents in training under the updated curriculum ................ 

 

Қабатай Б., Арпабекова Ш., Калиева В. Оқушылардың сыни 

мақала жазу дағдыларын зерттеп оқу арқылы дамыту ................... 

Kabatay B., Arpabekova Sh., Kaliyeva V. Developing a skill of 

writing critical articles in students throuh reading for specific 

information ............................................................................................  

 

464 

 

 

 

470 

 

 

 

 

475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481 

 

 

 

487 

 

 

 

491 

 

 

 

 

 

496 

 

 

 

 

502 

 

 

 

509 

 

 

 

 

513 

 

 

 

 

 

519 

 

 

 

 

524 

 

 

 

 



Кажигалиева Г., Алекешова Л., Кайрлиева Н. 

Культуроведческий аспект в преподавании русского языка в вузе 

Kazhigaliyeva G., Alekeshova L., Kairliyeva N. Сultural aspect in 

teaching the russian language in the university ....................................  

 

Дуйсенова К., Тұрғынов Е. Синтаксисті семантикалық 

тұрғыдан оқытуда қолданылатын лингвистикалық әдістер............ 

Duisenova K., Turgunov Ye. Linguistic methods used in semantic 

teaching syntacis ................................................................................... 

 

Сарбасова А. Шығармашылық - ізденіс технологиясының 

маңызы мен ерекшелігі ...................................................................... 

Sarbassova A. The essence and feature of search technology ............. 

 

Оспанова У., Акоева И. Методологические основы применения 

мультиагентного подхода к формированию, экспертной разметке 

и классификации корпуса новостных текстов ................................. 

Ospanova U., Akoyeva I. Methodological basis of the multi-agent 

approach application to the formation, expert labeling and 

classification of the corpus of news texts ............................................. 

 

Bazarova D., Raeva K., Umbetbekova K. Application of game 

technology in english lessons ............................................................... 

Базарова Д., Раева К.,Умбетбекова К. Ағылшын тілі 

сабағында ойын технологиясын қолдану ......................................... 

 

Бекмамбетова З. Система упражнений при изучении паремий с 

лингвокультурологической точки зрения на уроках русского языка 

Bekmambetova Z. Тhe system of exercises in the study of paremias 

with linguistic and cultural perspective on the lessons of russian language 

 

Панзабек Б., Балтабаева Н. Этнографиялық әңгімелердегі 

этномәдени ақпаратты оқыту әдістері ............................................. 

Panzabek B., Baltabaeva N. Methods of teaching ethnic and 

cultural information in the ethnographic conversations........................ 

 

Smailova F. The impact of globalization on the study of foreign 

languages in the republic of Kazakhstan .............................................. 

Смаилова Ф. Қазақстан республикасындағы шет тілдерді 

оқытудың глобализациясы ................................................................. 

 

Омарбаева Г. Особенности обучения письму на занятиях по 

английскому языку в высшем учебном заведении ......................... 

Omarbayeva G. Features of writing training in english lessons in the 

higher education institution .................................................................. 

 

Askarova S., Tursynbayeva K., Chakibayeva A. Competence-

based approach in the formation of intercultural-communicative 

competence in foreign language teaching ............................................. 

Аскарова С., Турсынбаева К., Чакибаева А. Шетел тілін 

оқытуда мәдениетаралық қатысым құзіреттілігін 

қалыптастырудағы біліктілік амалы ................................................. 

 

Ayazbayeva А., Аldaberdy А., Kabdenova А. Early learning of 

english with fairy tales, songs ............................................................... 

Аязбаева Ә., Алдабердіқызы А., Кабденова А. Кіші жастағы 

балаларға ағылшын тілін ертегі мен ән арқылы үйрету ................. 

 

 

 

 

 

 

 

531 

 

 

 

 

535 

 

 

 

 

543 

 

 

 

 

549 

 

 

 

 

 

557 

 

 

 

 

561 

 

 

 

 

568 

 

 

 

 

574 

 

 

 

 

582 

 

 

 

 

 

588 

 

 

 

 

 

593 

 

 

 

 

 

 

 

 



АУДАРМАТАНУ 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

TRANSLATION 

 

Қалибекұлы Т. Қытай тіл біліміндегі атаулардың қазақ және 

орыс тілдеріндегі аудармасы жайында ............................................. 

Kalibekuly T. About the the translation of Сhinese linguistic termins 

in to kazakh and russian languages ....................................................... 

 

Қойбақова А., Досымбекова Р. Қытай тіліндегі мәдени 

сӛздерді қазақ тіліне аудару мәселелері ........................................... 

Koybakova A., Dossymbekova R. Problems of translation of 

cultural words in chinese to kazakh language ...................................... 

 

Қатбаева Г. Абай Құнанбаевтың қара сӛздеріндегі тұрақты 

тіркестердің қытай тіліне аударылуы ............................................... 

Katbayeva G. Translation of sustainable word combinations in the 

book of words by Abai Kunanbaev into chinese language ................... 

 

Abenova Р. Linguo cultural aspectsoftranslation of 

modernamericangonzo-reporting .......................................................... 

Әбенова П. Заманауи американдық гонзо-репортаж аудару 

тәжірибесінің линвомәдени аспектісі ............................................... 

 

ЖУРНАЛИСТИКА 

ЖУРНАЛИСТИКА 

JOURNALISM 

 

Есенбекова Ұ. Саяси және әлеуметтік мазмұндағы 

трансмедиалық жобаларда ықпалдасу формалары ......................... 

Yessenbekova U. Integration forms in transmedia projects with 

political and social content ................................................................... 

 

Есенбекова У., Доспан Д. Телевещание в Казахстане в условиях 

информационного общества. Правовые аспекты ............................ 

Yessenbekova U., Dospan D. Broadcasting in Kazakhstan in 

conditions information society. Legal aspects ...................................... 

 

Moshkal M., Akhapov Y. News media discourse as the basis of the 

information space .................................................................................. 

Мошқал М., Ахапов Е. Жаңалықтар медиа дискурсы 

ақпараттық кеңістіктің негізі ............................................................. 

 

Біздің авторлар................................................................................... 

Our authors.......................................................................................... 

Наши авторы...................................................................................... 

 

 

 

 

 

597 

 

 

 

 

608 

 

 

 

 

614 

 

 

 

 

621 

 

 

 

 

 

 

 

 

627 

 

 

 

 

632 

 

 

 

 

639 

 

 

 

649 

653 

657 

Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті Алқасының (2003 жылғы 26 маусым №433-3 ж бұйрығы) шешімі негізінде Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің Хабаршы журналының “Филология ғылымдары” сериясын филология ғылымдары бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми 
нәтижелерін жариялайтын басылымдар тізбесіне енгізілгені туралы хабарлайды. 

 

На основании решения Комитета по контролю в сфере образования и науки (приказ №433-3 ж от 26 июня 2003 г.) Вестник КазНПУ им. Абая, 
серия “Филологические науки” внесен в перечень изданий для публикаций основных научных результатов диссертаций по филологическим 

наукам. 

 

On the basis of decision of Committee for control in sphere of education and science (order №433-3 ж from June 26.2003) Bulletin of Abai Kazakh 

national pedagogical university, series “Philological sciences” is included into the list of issues to publish the basic scientific results of dissertation of 

philological sciences. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

11 

ТІЛ  БІЛІМІ 

ЛИНГВИСТИКА 

LINGUISTICS 
 

МРНТИ 16.21.61 

 

Алдаш А. 

 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 

Алматы, Қазақстан 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА:  

ҚАЗАҚ ТІЛІН ЖАҢҒЫРТУ ЖӘНЕ РЕФОРМАЛАУ 

 

Аңдатпа 

Қазақ жазуының тарихы тҥбегейлі жаңа кезеңге ауысты: жаңа ғасыр басталған кезден бері латын 

графикасы негізіндегі қазақ тілін жаңғыртуға бағытталған саяси, заңнамалық және лингвистикалық 

бағыттағы іс-шаралар жҥзеге асырылуда. 2000 жылдан бастап қазақ әліпбиін, тҧтастай алғанда, қазақ 

тілін жаңғыртудың нормативті-қҧқықтық және саяси бағыттары тіл саясаты мен тіл стратегиясына 

арналған қҧжаттар мен бағдарламаларда кӛрініс тапты. Олардың негізгілері – елдегі тілдердің дамуы 

мен қолданылуын арналған мемлекеттік бағдарламалар; оларда тіл саясатын тҥсіндіруге бағытталған 

жаңа терминдер мен терминдік тіркестер қолданылған. ―Қазақ ҧлттық жазуы‖ деген ҧғым да 

қолданысқа тҥсті. Әлеуметтік-саяси мәні бар жаңа терминдер мен терминдік тіркестерді эксплицитті 

тҥрде тҥсіндіру маңызды болып саналады; бҧл тарихи рухани қажеттіліктерге, сондай-ақ 

Қазақстанның стратегиялық мақсаттарына социумның саналы кӛзқарасын қалыптастыруға ықпал 

жасауы жағынан да ӛзекті.  

Тҥйін сӛздер: бағдарлама, жаңғырту, реформалау, коммуникативтік кеңістік, ортологиялық 

қалыптандыру, латын графикасы негізіндегі қазақ әліпбиі 
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Abstract 

The history of Kazakh writing is experiencing a new turning point: since the beginning of the new 

century, political, legislative and linguistic work has been carried out aimed at modernizing the Kazakh 

language based on Latin graphics. Beginning of the 2000 year the legal and political prerequisites for the 

modernization of the Kazakh alphabet and in general kazakhlanguage have been reflected in documents and 

programs on language policy and language strategy. The main ones are State programs for the development 

and functioning of languages in the country, in which new, requiring disclosure and interpretation of terms 

and terminology are used to implement and clarify the language policy. A new concept has appeared: 

―National Kazakh writing‖. There is a need for an explicit explanation of the socio-political meanings of new 

terms and terminology; their importance is also relevant in the formation of a conscious social attitude of 

society towards historical spiritual needs, as well as the strategic plans of Kazakhstan. 
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ҚАЗАХСКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:  

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

История казахскойписьменности претерпевает новый переломный период: с начала нового века 

ведутся политического, законодательного и лингвистикого характера работы, направленные на 

модернизацию казахского языка на основе латинской графики.Нормативно-правовые и политические 

предпосылки помодернизации казахского алфавита и в целом, казахского языка, начиная с 2000 года 

нашли отражение в документах и программах по языковой политике и языковой стратегии. 

Основными из них являются Государственные программы по развитию и функционированию языков 

в стране, в которых для реализации и разьяснения языковой политикиупотребляются новые, 

требующие раскрытия и толкования термины и терминосочетания. Появилось новое понятие 

―казахская национальная письменность‖.Возникает необходимость эксплицитного разъяснения, 

имеющих социально-политические значения новых терминов и терминосочетаний; их важность 

также актуальна в формированиисознательного общественного отношения социума к исторической 

духовной потребности, а также стратегическим планам Казахстана.  

Ключевые слова: программа, модернизация, реформирование, коммуникативное пространство, 

ортологическая кодификация, казахский алфавит на основе латинской графии 

 

Кіріспе. Тәуелсіздің алған кезеңнен беріҚазақстанда тілдерді қолдану мен дамытуға арналған аса 

маңызды ҥш бағдарлама бекітілді [1; 2; 3]. Ҥйлесімді тіл саясатынкезең-кезеңімен жҥзеге асыруға 

бағытталған осы ҥш қҧжаттанмемлекеттік тілге (қазақ тіліне) қатысты бірінен бірі тереңдей тҥсетін, 

сабақтастықпен ҧштастырылған, әрі ең бастысы – қазақ тілінің 2001 жылдан бері қарай қандай 

деңгейде дамып, қандай дәрежеде қолданысқа тҥсіпкеле жатқандығынсаяси, ғылыми, әдіснамалық 

тҧрғыдан таныта алатын нақты мәліметтер табуға болады.  

Алғашқы Бағдарламаның (2001-2010 жж.) ілгері шығарылған саяси мазмҧндағыміндеттерінің 

негізгілері болыпқазақ тілін мемлекеттік басқару тілі ретінде, мемлекеттік органдар жҥйесінде 

іскерлік қарым-қатынастың тілі ретіндеқолданылуын қамтамасыз ету; мемлекеттік қызметкерлердің 

қызметтік міндеттерін орындауға қажетті деңгейде меңгеруі ҥшін шаралар қолдану тәрізді бағыттар 

анықталған болатын[1, 56б].Бҧл проблеманың іске асырылуы Екінші бағдарламада(2011 - 2020 жж.) 

―мемлекеттік тілдің кеңінен қолданылуын қамтамасыз ету‖ міндетімен ықшам тҥрде нақты аталады 

[2], ал Ҥшінші бағдарламада (2020– 2025 жж.)―кӛзделген барлық іс-шаралар жалпы мемлекеттік және 

ҧлттық бірегейліктің аса маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілді дамытудың басымдығына 

негізделген және азаматтардың рухани-мәдени, тілдік қажеттіліктерін толыққанды қанағаттандыруға 

бағытталған‖[3].Заңнамалық қҧжаттардың мазмҧнындағы ең маңызды мәселелер, байқалып 

отырғанындай, бірте-бірте кҥрделеніп, әрқайсысы әр кезеңде ӛзекті сипат ала тҥскен. Бҧл ретте қазақ 

тіліне қатысты саяси, әлеуметтік, функционалды іс-шаралардың қалайша және қандай жолдармен 

іске асырылғанына таратып айтпасақ та болады, ӛйткені бҧл мәселе әр Бағдарламаның ағымдағы 

ахуалға талдау жасаған тармақтарында анық кӛрсетілген. 

Заңнамалық қҧжаттардағы мемлекеттік тілді қолдану мен дамыту жӛніндегі ғылыми қамтамасыз 

ету бағыты―ғылыми-лингвистикалық зерттеулер мен олардың нәтижелерін іске асыруды жеделдету 

және қазіргі қазақ әдеби тілінің тілге ортақ әдеби нормаларын жҥйеге келтіру‖ проблемаларымен 

басталып,қазақ тілінің әлеуетін әсіресе терминжасам ісінде кеңінен пайдалану міндеттерімен 

жалғасады (бірінші Бағдарлама); одан әріқазақ тілінің лексикалық қорынжетілдіру мен жҥйелеу;тіл 

мәдениетін жетілдіру мәселелерінеайрықша мән беріледі (екінші Бағдарлама). Ал соңғы, 2020-2025 

жылдар аралығына жоспарланған міндеттер әр кҥрделі, әрі ауқымды: әсіресемемлекеттік тілді (қазақ 

тілін) ҧлттық бірегейлікті сақтауға негіз болатынфактор ретінде анық кӛрсеткен, қазақ тілін дамытуға 

басымдық берілгенсоңғы қҧжаттағықазіргі қазақ тілінің ахуалына және оның қолданысы мен 

дамытылуына ықпал жасайтын тҥрткіжайттардың анықталуы назар аудартады.  
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Әдістеме.Қазіргі қазақ тілінің және қазақ тіл білімінің дамуына ықпал жасайтын 

тҥрткіжайттарды анықтау және проблемаларды жҥйелеу мақсатында мазмҧны мен формасы жағынан 

ӛзара сабақтастықтағынегізгі дереккӛздердің (тіл саясаты мен тіл стратегиясына қатысты заңнамалық 

қҧжаттар) мәтіндеріндегі ақпаратты пайымдау,байқау, жинақтау, гипотеза, эксплицитті мағынаны 

тҥсіндіру (дефиниендум жәнедефиниенс), интерпретация, интуитивті бағалау және лингвистикалық 

талдау жасау әдістерін қолдану арқылы зерттеу жҥргізілді. 

Талқылау және нәтижелер. Қазақстандағы тіл саясатының кезең-кезеңімен оңтайлы 

жоспарлануы нәтижесіндесаяси, ғылыми және әдіснамалық тҧрғыдан жҥзеге асырылуын 

нақтылайтын тың аталымдарды актуалдандырды: кеңістік, тілдің ҽлеуеті, ұлттық болмыс, 

контент, жаңғырту, реформалау, ортологиялық қалыптандыру тәрізді жаңа ҧғымдар қолданысқа 

тҥсті. Демек, қазақ тілінің қазіргі жағдайында алдымен саяси-әлеуметтік, ғылыми, әдіснамалық мәнге 

ие терминдердің ҧғымдық аппаратын анықтау маңызды болып саналады. Актуалданған терминдер 

жаңа мағынада,алайда олардың мағыналары интуитивтітҥрде тҥсінікті болғанымен,ең мәнді 

белгілерін нақты білу қажет болады.Ӛйткені қандай да болмасын іс-шараның нәтижелі 

атқарылуыҥшін іс-шараның кӛздеген негізгі мақсатын айқындайтын ҧғымдарды жіті тҥсініп 

алуғылыми тҧрғыдан талдағанда, практикалық тҧрғыданіске асырғанда маңызды рӛл атқарады.  

Әдетте, қандайдабір терминнің мағынасын ашу дефиниция арқылы жҥргізілетіні белгілі, яғни ең 

маңызды белгілері – номиналды мағынасы кӛрсетіледі.Қысқаша тҥрде шолу жасауға болады, 

мәселен, ғалымдартерминнің дефинициясына маңызды және айрықшаланатын белгілерді анықтайтын 

логикалық операцияжҥргізілетінін айтып,―анықтап алатын түсінік‖ (дефиниендум) жҽне―анықтап 

беретін түсінік‖ (дефиниенс)дегендерді ажыратады [4]. Бҧл мәселелер терминжасамның 

негізгіәдіснамалық нысаналары болып табылады және тереңірек зерттеуді қажет етеді. Сондықтан 

қазақ тілінің қазіргі ахуалына қатысты тың аталымдарды(жұмыста аталым сҿзі термин сҿзіне 

синонимдес қолданылады. – А.А.)тҥсіндіру, салыстыру, терминнің мағынасын дәл анықтап беретін 

эксплицитті мағынаны ашу жолдарын пайдалануға ҧмтылыс жасаймыз.  

Кеңістік. Тілдерді қолдану мен дамытуға арналған бағдарламаның алғашқысында кеңістік сӛзі 

қолданылған. Википедия анықтамаларының кӛрсетуіне қарағанда, кеңістік – математика және 

география салаларының термині [5]. Сӛз болып отырған термин әлеуметтану, психология, 

философия, мәдениеттану, лингвопрагматика, коммуникативті лингвистика салаларының негізгі 

тҥсініктерінің біріне айналды.Қазіргі кезеңде саяси-әлеуметтік мазмҧнға ие болған кеңістік сӛзінің 

мағынасын алдымен мәнмәтін (контекст) арқылы ашуға болады: ҽлеуметтік-лингвистикалық 

кеңістік; ҽлеуметтік-функционалды кеңістік; функционалды кеңістікдеген тіркестер қолданылып, 

―қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін іске асыру ҥшін... елде әлеуметтік-лингвистикалық кеңістік 

қҧру‖ тҥрінде айқын кӛрсетіледі.Ғалымдардың кӛрсетуінше,кеңістік терминіәлеуметтік шындықты 

(реалдылықты) айқындайтын сипатқа ауысып, әлеуметтану саласының ҧғымына кӛшкен 

[6].Терминдік аталымның мағынасыбасқа сӛздермен тіркесуі арқылы тіл ғылымы саласында да 

актуалды: коммуникативтік кеңістіктерминдік тіркесі тілдің қолданылатын аумағы, ӛрісімен тілді 

қолдануға қатысатын индивидтердің арақатысын кӛрсетеді. Әлеуметтану, психология, философия, 

мәдениеттану, лингвопрагматика, коммуникативті лингвистика салаларындағы біршама 

кӛзқарастарды зерделей келе, коммуникативтік кеңістік vs. ҽлеуметтік-мҽдени кеңістік – белгілі 

бір даму кезеңіндегі қоғамның мәдени-тілдік сипаттары мен ерекшеліктері ескеріле отырып, 

сӛйлеуші (жазарман) мен тыңдаушы (оқырман) арасындағы қарым-қатынаста пайда болатын кеңістік 

деген қарапайым қорытынды жасауға болады. Нақтырақ айтқанда, коммуникативтік кеңістікте vs. 

ҽлеуметтік-мҽдени кеңістікте қоғам мҥшелерінің мәдени және білім, саналылық және таным 

деңгейлері, реалды шындыққа кӛзқарасы бейнеленеді. Осы факторларды жазба нҧсқалар, мәтіндер 

арқылы тануға болады, ӛйткені мәтін – коммуникативтік қарым-қатынас кезіндегі социум ӛкілінің 

әлеуметтік-мәдени деңгейі мен білім ӛрісінің, мәтінді қҧрастыру кезіндегі интенциясының және 

осылардың вербалдануының негізгі кӛрінісі. Қазіргі жағдайда, латыннегізді әліпбиге кӛшу және жаңа 

әліпби арқылы жаңа ортологиялық қҧралдар әзірлеу және жетілдіру жҧмыстары басталған кезеңде, 

―коммуникация алаңдарында қазақ тілінің латын графикалы кеңістігін қалыптастыру, ҧйымдастыру, 

реттеу және дамыту жӛніндегі шараларды іске асыру‖ анықталған, бҧл –ҥшінші Бағдарламаның ең 

маңызды міндеттерінің бірі.  

Тілдің ҽлеуетітермині тіл саясаты мен тіл стратегиясы қолға алынған алғашқы кезеңнен бастап-

ақ маңызды сипатқа ие болды. Қазақ тілінің ӛміршеңдігін сақтау және ҧластыруда,тілдің ресурстарын 
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сарқа пайдалану, терминжасамда, қазақыландырылған терминдер қалыптастыруда тілдің 

әлеуетіҧғымы барынша актуалданды. 

Тілдің әлеуеті, сайып келгенде, тілдің лингвистикалық қуаты (ағыл. – linguistic 

complacencyдегенмен тікелей ҧштасады. Қоғам мҥшесітілдің әлеуетін толық пайдаланған 

жағдайдалингвистикалық тҧрғыдан қанағаттанады, Қазақ тілінің ҽлеуеті мен лингвистикалық 

қуатының деңгейі ҽбден мойындалған, алайдамемлекеттік тілге сҧранысты арттыру мҥддесіндегі 

жҧмыстар жҥйеленгенімен,коммуникативті кеңістіктегіқазақ тілінің орны мен таралуына 

қатысты бірқатар проблемалар бар, олар Бағдарламаларда талданған. Баяндалғандарға қатысты 

басты проблемалар тҿмендегі кестеде топтастырылған (Кесте 1).  

 

– мемлекеттік тілді қолданудың 

мәртебесін арттыру керек; 

– қоғамдық санада мемлекеттік тілде 

сӛйлеушінің беделді бейнесін 

қалыптастыру маңызды. 

бірақ:  – елдің әлеуметтік-коммуникативтік 

кеңістігіне мемлекеттік тіл жеткіліксіз 

енгізілген. 

– мемлекеттік тілді рухани-мәдени 

қҧндылық ретінде дәріптеу керек; 

– тілдік ортаны қалыптастыру маңызды. 

бірақ: – тілді қолдану мәдениетінің тӛмен деңгейі 

байқалып отыр; 

– тіл саласындағы кейбір келеңсіз 

дақпырттардың, қисынсыз пікірлердің орын 

алуы да –негізгі қиындықтардың бірі; 

– мемлекеттік тілдегі ӛзекті контент кӛлемі 

жеткіліксіз;  

– жазбаша коммуникацияға 

қатысушылардың әркелкі бӛлінуі; контент 

жасаушылардың аздығы. 

– лингвистикалық кеңістіктің одан әрі 

дамуы ҥшін терминология, антропонимика 

және ономастикадағы мәселелермен қатар 

сӛйлеу мәдениеті мен жазу жҥйесін 

жетілдіру керек. 

бірақ: – халықтың функционалдық 

сауаттылығының деңгейі, оның ішінде тілдік 

қҧзыреттілігінің деңгейі тӛмен. 

 

Кесте 1.Қазақ тілін қолдану мен дамытудың оңтайлы бағыттары жҽне проблемалар 

 

Ұлттық болмыс. Мемлекеттік тілді ғылыми тҧрғыдан қамтамасыз етуіс-шараларының 

мазмҧндалуында 2017 жылдан бері қарай ұлттық болмыс термині барынша актуалданды.Бір-бірімен 

сабақтастықтағы ұлттық код және ұлттық болмысҧғымдары Елбасы Н.Назарбаевтың ―Рухани 

жаңғыру: болашаққа бағдар‖ еңбегінде алғаш рет қолданылды да,ҧлт – тіл – тарих – мәдениет 

тҧтастығына ие жаңа мазмҧнға ие болды. Бірнеше ақпаратты атап ӛтуге болады:біріншіден, қазақ 

тілінің әртҥрлі типтегі сӛздіктерінде ұлттық болмыс термині тіркелмеген. Сӛздіктер 

материалдарында кӛркем әдебиеттен, анықтамалықтар мен кӛсемсӛзден алынған объективті болмыс 

/ реалистік болмыс / қоғамдық болмыс тіркестері ғана кездеседі [7].Осы тҧрғыдан қарағанда,ұлттық 

болмыс– жаңа қолданыс, неологизм. Екіншіден, қоғам дамуының қазіргі сипаты енгізген ҧлттық 

болмыс терминінің әсіресе тілге қатысты мәні неде деген сҧрақ пайда болады.  

Тегінде,ұлттық болмыс тілге қатысы жағынанқазақ ҧлты ӛкілінің ойсанасында ҧлттық 

қҧндылықтардың сақталуы деп интуитивті тҥрде пайымдауға болады. Ал ҧлттық қҧндылықтардың 

ауқымы да кең,логикалық мағынасы да терең. Ҧлттың негізгі белгісі боп саналатын ҧлттық 

қҧндылықтардыңбірі –қазақ тілінің қазіргі жағдайында тілдік ортаны қалыптастыруға, қазақ тілінің 

ӛз деңгейінде қолданысқа тҥсуіне әсер етіп келе жатқан бірқатар проблемалы тҧстар бар, олардың 

негізгілері ҥшінші Бағдарламада нақты баяндалған.Мәселен, соңғы бағдарламада 

кӛрсетілгеніндей,тіл динамикасындағы жаңалықтарға қатысты қисынсыз пікірлердің орын алуы 

байқалады.Айталық, қазіргі актуалды жағдайларға сәйкес ―бетперде‖ терминіне қатысты бір ғана 

фактіні сӛзбе-сӛз, тҥпнҧсқа қалпында келтірелік. ―Надо ли пытаться вытеснять и заменять из 

словоупотребления казахов привычное и на самом деле интернациональное, латинской основы, слово 

―маска‖ (латин. ―mascus‖, англ. ―mask‖)?.. слово ―маска‖ произносится легко всяким носителем 

казахского языка, даже ребенком, и оно давно негласно принято обществом, проверено практикой. А 
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кто будет использовать в своей речи это искусственное и пугающее ―бет перде‖? Конечно, оно не 

приживется ввиду многих его недостатков‖[8].  

Жаңғыру / жаңғырту. Соңғы кезде саяси-әлеуметтік мазмҧнға ие болған терминдердің бірі, 

шеттілдік ―модернизация‖ терминінің баламасы ретінде ҧсынылып, қабылданды. Жаңғыру / 

жаңғырту сӛзінің негізгі денотат мағынасы –белгілі бір дҥниені, халықтық мҧраны жаңарту, қайта 

ӛңдеу [9, 57-59бб]. Модернизация және жаңғыру / жаңғырту терминдік ҧғымдары жағынан бір-

біріне сәйкес тҥседі: саясат, экономика және мәдениет салаларындағы бҧрынғы нысананы қайта 

ӛңдеу,сапасын жақсарту, жетілдіру деген тҥсінікті білдіреді. ―Рухани‖ сӛзімен тіркесе пайда болған 

жаңғыру / жаңғырту қоғам мҥшелерінің ойсанасында кӛмескілене бастаған ҧлттық 

қҧндылықтардың қаншалықты қҧнды екенін орнықтыру мақсатында актуалданған. Бҧл бағыттағы 

жҧмыстар нақты және абстрактілі қҧндылықтарды жаңғырту мақсатында қарқынды жҥзеге асырылып 

келеді. Ал нақты (мәселен, ескерткіштерді жаңғырту және насихаттау) және абстрактілі (Ҧлы 

даланың жеті қыры туралы білімді дамыту) қҧндылықтардың кеңінен насихатталуыиндивидтің, әрі 

қарай тҧтас социумның менталды ойсанасында жаңа, жаңғырған тҥсініктерді бірте-бірте 

орнықтырып, қоғамдық сапалы ӛзгерістерді саналы тҥсінуге қалыптастыруға жол ашады. Бҧл шараны 

жҥзеге асыруда, сӛз жоқ, тілге деген кӛзқарасты қалыптастырудың мәні зор. Латынграфикалы 

әліпбиге кӛшу арқылы қазақ тілін жаңғырту жҧмыстары қолға алынды; ең алдымен әліпби жҥйесі 

мен емле қағидалары арқылы қазақ тілінің табиғи қалпын қайта қалпына келтірубағытындағы 

теориялық және практикалық зерттеулер қарқынды жҥзеге асырылып келеді.  

Контент. Ақпараттық технология саласының негізгі аталымы болып табылатын контент 

термині тіл саясаті мен тіл стратегиясына қатысты әлеуметтік лингвистикалық сараптау ҥшін сӛйлеу, 

жазу арқылы жеткізілетін ақпараттыңкӛлемі, мәні, ақпараттың кӛлеміне жинақталған мазмҧн 

мағынасында қолданылады. Ҥшінші Бағдарламада кездесетін―мемлекеттік тілдегі ӛзекті контент 

кӛлемінің жеткіліксіздігі;жазбаша коммуникацияға қатысушылардың әркелкі бӛлінуі;контент 

жасаушылардың аздығы‖ типтес сӛз орамдары жоғарыда берілген анықтаманы дәл тҥсіндіреді.  

Реформа.Қазақ тілінің қазіргі ахуалына байланысты қолданылған терминдердің бірі реформа 

жасау / реформалау. Ел Президенті Қ.Тоқаев ―егер тілімізді жаңғыртқыларыңыз келсе, бізге қазақ 

тілін реформалау қажет‖ деген тҧжырым жасады. Осыған байланысты кӛпшілік назарына іліккен 

терминнің мазмҧнына ҥңілуге тура келеді, ӛйткені дәл осы арада қазақ тілін қалай реформалауға 

болады және оның жолдары мен әдістері қандай деген сҧрақ пайда болады.  

Реформа (лат. –reformaro – қайтадан ӛзгерту) – ҧғымдық аппараты жағынан саясатқа, 

экономикаға, мәдениетке қатысты қолданылатын кҥрделі терминдердің бірі. Анықтамаларға 

қарағанда реформа жасау / реформалау: а) белгілі бір әлеуметтікобъектілердің,яки 

ҥдерістердіңформасын емес, мазмҧнын ӛзгерту; ә) мазмҧнын емес, формасын ӛзгерту ( мысалы, 

бірнеше мекемелерді біріктіру); б) қоғамдық қарым-қатынастардың негіздеріне қозғау салмай, 

форманы да, мазмҧнды да ӛзгерту деген тҥсініктемелермен анықталады [10, 8б].  

Қазақ тілін реформалау дегенді нақты анықтап алу қажет болады. Әрине, бҧл, біздің 
пайымдауымызша,энциклопедиялық анықтамалардағы тілдің негіздеріне қозғау салмай, формасы 
мен мазмҧнын ӛзгерту деген тҥсінікпен ҥндеседі.Тілге реформа жасау мақсатындағы ең ӛзекті 
проблема – әліпбиді латынграфикалы негізге ауыстыру. Бҧл мәселеніңсаяси, ҧлттық терең мәні бар 
екендігі баршаның санасында позитивті тҥрде орныққаны мәлім. Жаңа әліпбиге кӛшу форманы 
ауыстыру дегенді білдіреді. Ҧзақ жылдар бойы қолданыста болып келген кирилшеге негізделген 
әліпби (кирилше-қазақша әліпби делініп те жҥр) арқылы қалыптасқан жазумен ауызша тілде қазақ 
тілінің табиғи мазмҧнын (реформа терминінің анықтамасында кӛрсетілген―форма, мазмҧн, 
негіз‖терминдері пайдаланылды. – А.А.) елеулі ӛзгертті: әсіресе орфоэпиялық заңдылықтардан зор 
ауытқулар орын алды. Осы себепті жаңа әліпби қҧрамындағы ӛзгетілдік ѐ, ц, х, э, ю, я, ь, ътаңбалары 
мен белгілері латыннегізді әліпби қҧрамына енгізілмейді және бҧл – кҥллі қоғам мҥшелері зор 
позитивтітҥсінікпен қабылдаған ӛзгеріс. Жаңа әліпби қҧрамының ӛзгертілуі қазақ сӛзінің айтылуы 
мен жазылуында тӛл тілдің табиғи заңдылықтарының қайта оралуына жол ашады, сӛйтіп, тілдің 
мазмҧны ӛзгере бастайды. Тілді реформалаудың бір ғана тҧсын атап ӛте отырып,реформа 
дегеніміздің ӛзі: а)қоғам дамуында кездесіп отыратын әлеуметтік ӛзгерістердің қажетті элементі; ә) 
дамудың бір эвоюциялық кезеңі; б) қоғамның жаңа талаптарға бейімделу қабілетін іске асыратын 
әдіс;в) қазірге дейінгі қоғам дамуы мен жаңа талаптар, жаңа мҥдделер (тілді жаңғырту) арасындағы 
айырмашылықтарды реттеудің, жҥйелеудің бір жолы; г) жаңғыртудың, жаңалықтар енгізудің бір 
әдісі.Демек, тілді реформалауда біржақты концепцияның басым болуы міндетті емес, керісінше, 
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мәселеніңғылыми негіздерін және қазақ тілінің қазіргі коммуникативтік кеңістіктегі жай-кҥйін 
саралау аса маңызды. 

Тіл саясаты мен тіл стратегиясын сындарлы жҥзеге асыру кӛзделген соңғы, ҥшінші 
Бағдарламадағыжаңа (алдыңғы қҧжаттарда кӛрсетілмеген) бағыттардың бірі – ортологиялық 
қалыптандыру (кей тҧстарда ортологиялық кодтау деп қолданылған). 

Ортологиялық қалыптандыру, шын мәнінде, тілді жаңғырту мен тілді реформалаудың ӛзекті 
мәселелерінің бірі болып отыр. Ӛйткені латыннегізді әліпбиге кӛшу арқылы тілді жаңғырту мен 
реформалау тілдің жалпы табиғатына және қҧрылымына ӛзгерістер әкелетіні сӛзсіз. Ал ол ӛзгерістер 
қандай болмақ?  

Ортология терминітілдік бірліктердің тарихи қалыптасқан, нормаланған қағидаларын сӛйлеуде 
дҧрыс қолдана білу, норма нормаландыру және нормалану деген ҧғымдарды қамтиды.Жалпы, қазақ 
тіл білімінде ортология саласын дамытуға айрықша ӛзектілік туындап отыр. Ӛзектіліктің ең маңызды 
тҧсы қазақ тіл мәдениетіне тікелей байланысты. Міне, осы себепті соңғы Бағдарламада тіл 
мәдениетін арттыру жайы бірнеше мәрте аталған және оның контент пен инфрақҧрылымға қатысты 
іске асыру жолдары нақтыланған. Тіл мәдениетін арттыру жайы ғылыми негіздерді талдапжәне тілдік 
фактілерді негіздей отырып, кеңінен қарастыруды қажет етеді. Осы себепті біз тек ортологиялық 
қалыптандыру (ортологиялық кодтау) ҧғымына қатысты пікір ҧсынамыз. 

Ортологиялық қалыптандыру тілді жаңғырту мен тілді реформалау нәтижесінде пайда болған 
ӛзгерістерді ортологиялық қҧралдарда – емле ережелерінде, емле сӛздіктері мен емле 
анықтамалықтарында кӛрсету дегенді білдіреді. Ал ол ӛзгерістер ӛте ауқымды: а) графема ӛзгереді, 
бҧлқазақ сӛзінің (―қазақ сӛзі‖ тіркесі тӛл қазақ сӛздері мен шеттілдік сӛздерді тҧтастай қамтитын 
ықшам атау ретінде шартты тҥрде алынған. – А.А.) орфографиялануына тҥбегейлі, сӛздің айтылуы 
мен жазылуына қатысты, кӛзшалымға айтарлықтайға әсері баржаңалықтар әкеледі,мысалы,laıyq, 
sh l,abyroı,yrysty, biry  aı,akvarel, vestıb l,  lternatıv,kom nıkasıa; ә)тілдің табиғи заңдылықтарын 
қайырадан қалпына келтіруге басымдық беріліп отыр; яғни тілді зерттеудің қҧрылымдық моделінің, 
сондай-ақ басқа тілдің ықпалының нәтижесінде қалыптасып келген заңдылықтардан арылып, тілдің 
ӛз табиғатын қалпына келтіру бағыты бар. Бҧл ретте ортологиялық талдау маңызды орын алады; яғни 
біртектес қҧрылымдағы тілдік бірліктерді жинақтап, модель тҥзу арқылы бірыңғай орфограмманы 
қалыптастыру(айталық, бӛлек және бірге, сондай-ақ дефис арқылы жазылатын сӛздердің моделін 
тҥзу біртектес орфограмалардың нормалануына жол ашады); тілдік бірліктердің коммуникативтік 
кеңістіктегі қолданысына және қолданыс жиілігіне талдау жасап, норма тҥрінде орнықтыру қажет 
болады. Ортологиялық қалыптандыру кезеңінде: а) жазуда орфографиялық варианттар (әртҥрлі 
орфограммалар немесе орфографиялық ауытқулар); ә) социумның жоғары сауаттылығына кедергі 
келтіретін басқа да жайттар; б) контенттің қарсылығы сияқты бірқатар факторлар пайда болуы 
мҥмкін. Осы себепті жаңғыртылған, жаңартылған қазақ тілінің барлық лингвичтикалық қуатын 
жҥйелейтін ортологиялық жҧмыстар мен ортологиялық қҧралдар жасау маңызды іс-шаралардың 
қатарынан саналады. 

Қорытынды.Жаңа ғасыр басында социумның назарын аудартқан, гуманитарлық ғылымдардың 
және оның ішінде қазақ тіл ғылымының дамуы мен негізгі ғылыми-практикалық бағыттарына жаңа 
талаптар міндеттеген маңызды тҥсініктің негізгісі рухани жаңғыру атты аса кҥрделі ҧғымға 
байланысты болды. Қоғамды рухани жаңғырту қоғам мҥшесінің ойсанасын сілкіндіру, менталды 
санасында бар, алайда кӛмескілене бастаған ҧлттық қҧндылықтарды қайтадан таныту, таныту арқылы 
Қазақ елінің жаһандану заманындағы орнын анықтап, бекіту жайының басты ҧстанымына айналды. 
Рухани жаңғыртудың бір ӛзегі – мемлекетті мәртебе дәрежесіндегі қазақ тілі болып отыр. Әсіресе тіл 
саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламада бҧл мәселеге 
айрықша мән берілді; елдегі ҧлтты ҧйыстырушы басты фактор болғандықтан, қазақ тілінің дамуы мен 
ғылыми-практикалық мәселелерін зерттеудің актуалды екендігіне назар аударылған. Жоғарыда 
баяндалған ҧлттық болмыс пен ҧлттық қҧндылық, жаңғырту / жаңғыру мен реформалау дегендерде 
ӛзара бір-бірімен тығыз байланыста. Осындай ӛзара ҧштасатын саяси мәнге ие бағыттарды жҥзеге 
асыруға ҥлес қосу ҥшін: а) қазақ тілінің қолданылатын аясын кеңейту, контент кӛлемі ҧлғайту; ә) 
тілді ҥйрету мен меңгертудің әдіснамалық және әдістемелік жолдарын одан әрі жетілдіру бағыттары 
бойыншасоңғы ширек ғасырда тиімді, нәтижелі жҧмыстар атқарылуда. Ендігі тың міндеттер қазақ 
тілінің қҧрылымы мен мазмҧнын жаңғырту, қазақ тілінің грамматикалық, лексика-фразеологиялық, 
оның ішінде терминологиялық және ономастикалық ресурстарын зерттеу,қазақ сӛз мәдениетінің 
ӛзіндік ерекшеліктері мен мҥмкіндіктерін насихаттауортологиялық және басқа да қҧралдар арқылы 
жаңа ғылыми-лингвистикалық білімді тарату бойынша іс-шараларқарқынды тҥрде жҥргізілетін 
болады.  
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АУЫЗША СӚЙЛЕУ АКТІСІ - КҤРДЕЛІ ҚҦБЫЛЫС 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада ауызша сӛйлеу актісінің қоғам дамуындағы, жеке тҧлғаның танылуындағы 

маңызды әрекет екендігі сӛз болады. Ауызша сӛйлеу ӛнері кӛпшіліктің алдында орындалатын 

болғандықтан, оған қойылатын талаптар да жоғары. Шешен сӛйлеуге тән анық ойлау, дҧрыс 

пайымдау, ойын ҧтымды негіздеу сияқты шарттар – қатынас теориясының басты белгілері. 

Сондықтан оның ҧжымдық сипаты бар, мақсат бірлігі арқылы топтасқан іс-әрекеттер жиынтығы 

екендігі ҥнемі басты назарда болу керек. Осы зерттеуде сӛйлеу ӛнерінің шешеннің әлеуметтік МЕН-

ін, интеллектуалдық МЕН-ін, психологиялық МЕН-ін және тағы басқа қабылдаушының тҧлғасын 

қҧрайтын әртҥрлі бірліктерді бағдарға алатындығы айтылады. 

Тҥйін сӛздер: ауызша сӛйлеу, сӛйлеу актісі, интеллектуалдық әрекет, шешен мәдениеті 
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VERBAL SPEECH ACT IS A COMPLEX PHENOMENON 

 

Abstract 

This article considers the speech act as an important activity in the development of society and self-

knowledge of the individual. Since the art of speaking is performed in front of the public, the requirements 

are high. Conditions such as clear thinking, correct reasoning, and reasonably substantiating the thoughts are 

the main signs of a communicative theory. Therefore, we must keep this in the spotlight as a combination of 

grouped actions through the targeted unity, which have a collective description. This study discusses the 

importance of the social self, the intellectual self, the psychological self of the speaker of speech art, and 

other various units that form the personality of a person. 

Keywords: oral speech, speech act, intellectual activity, oratory 
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УСТНОЙ РЕЧЕВОЙ АКТ – СЛОЖНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается речевой акт как важная деятельность в развитии общества и 

самопознании личности. Поскольку искусство устной речи совершается перед публикой, то и 

требования ставятся высокие. Такие условия как четкое мышление, правильное рассуждение, 

разумно обосновывать свои мысли - являются главными признаки коммуникативной теории. 

Поэтому мы должны держать это в центре внимания как совокупность сгруппированных действий с 

помощью целевого единства, которые обладают коллективным описанием. В этом исследовании 

рассказывается о важности социального Я, интеллектуального Я, психологического Я оратора 

речевого искусства и другие различные единицы формирующие личность человека. 

Ключевые слова: устная речь, речевой акт, интеллектуальная деятельность, ораторское 

искусство 

 

Кіріспе. Біздің қазіргі қоғамымызда шешендік ӛнердің кӛрінетін жерлері әлдеқайда кеңіді: ол 

саяси-әлеуметтік ӛміріміздің барлық саласында идеологиялық кҥрестің, тәрбие мен оқу-ағартудың, 

заң мен ғылымның, қоғамды басқарудың ең бір пәрменді қҧралына айналды. Сонымен қатар 

ʻʻшешендік –ауызша жҥргізілетін ҥгіт-насихат жҧмыстарының бірден-бір қҧралы. Жиналыс, 

конференция, съезд, симпозиум, семинар, диспуттар да шешендік ӛнер ӛте-мӛте қажет. Бҧл кҥнде 

шешендікті радио мен телевизия да кӛрсетеді, ӛйткені бҧларға жазба тілмен қатар ауызша сӛйлеудің 

ҥлгісі ортақˮ [1,14].  

Шешендік ӛнер ғалым Р.Сыздықтың негіздеуінің арқасында сӛйлеу ӛнері ретінде тілдің зерттеу 

нысанына айналды. Бҧрын жҧртшылықтың арасында фольклордың бір жанры ретінде кең таралған, 

талай зерттеулерге материал болған шешендік сӛзді сӛйлеу ӛнерінің туындысы ретінде қарамасақ, 

шешендіктің соңғы дәуірде дамымай тоқтап қалған сала болып қалар сӛзсіз еді. Осы тҧрғыдан 

алғанда Р.Сыздық айтқан мына пікір ӛте маңызды болды: ʻʻШындығында ӛте ерте замандардан бері 

ӛмір сҥріп, біздің дәуірімізге дейін жетіп, бҥгінгі мәдени-рухани ӛмірімізден орын алып келе жатқан 

шешен сӛйлеу дәстҥрі (қҧбылысы, актісі) бар. Және ауызша сӛйлеудің аясы ҧлғайған сайын, шешен 

сӛйлеудің де қажеттілігі артып отырˮ [2,42]. 

Әдістеме. Осы пікірдің жарық кӛруінен бастап-ақ, біріншіден, ауызша сӛйлеу мәдениеті дербес 

зерттеу тақырыбына айналып, қарым-қатынас мәдениетінің нысанына айналды. Екіншіден, ауызша 

сӛйлеу- акт ретінде назарға ілікті. ʻʻАктˮ деген терминнің қолданысы сӛйлеу дегеннің әрекет екенін 

ҧғындырды. Сӛйлеу- адам әрекеттерінің жай ғана бір тҥрі ғана емес, ол әрекеттердің ішіндегі адам 
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ҥшін, қоғам ҥшін ең маңыздысы. Барлық әрекет- белгілі бір нәтижеге жету ҥшін бағытталатын, 

ҧжымдық сипаты бар, мақсат бірлігі арқылы топтасқан іс-әрекеттер жиынтығы [3,50-54]. Адам 

әрекеттерінің бәріне қозғаушы кҥш болатын, мақсаттың орындалу тетігіне айналатын сӛйлеу актісі-

ӛте кҥрделі қҧбылыс. Оның кҥрделілігі- адамға ғана тән ҥш негізден -сӛйлеу, есту, ҧғыну деген ҥш 

бӛлімнен тҧратындығында. Жоғарыдағы пікірден тҥйетін ҥшінші мәселе: ʻʻсӛйлеуˮ тілдің ӛмір сҥру 

формасы дегенді нақтылайды. Яғни тілді қатынас әрекетінде, ӛз ойын басқаларға білдіру, басқаның 

ойын білу мақсатында қолдану деген сӛз. Тіл ʻʻбіздің ӛмір сҥру салтымызды танытатын тәжірибелік 

дағдыларымыз бен идеяларымыздың әлеуметтік жинақтық қорыˮ [4,185] мәдениеттен тыс ӛмір 

сҥрмейді. Ойлауды жҥзеге асыру формасы ретінде, бастысы қарым-қатынас қҧралы ретінде тіл 

мәдениетпен бірдей деңгейде тҧра алады [5,48]. Бҧл мақсат сӛйлеу әрекетіне қатысты тек тілдік 

нормаларды дҧрыс, дәл, айқындылықпен қолданғанда ғана емес, шешендік нормаларын біліп, ой 

айқындылығы, логикалық жҥйе сақталғанда ғана жҥзеге асады. Осыдан шешендік ӛнердің қоғамның 

барлық саласында қажетті қарым-қатынас қҧралы ретіндегі қоғамдық мәні таныла тҥседі. ʻʻАса 

мәртебелі қарым-қатынас адамзатқа билік жҥргізіп, оның ӛмірін, дамуын, іс- әрекетін, жалпы танымы 

мен жаратылыстың бір бӛлшегі ретінде ӛзін-ӛзі тануын басқарып отырˮ [6, 13].  

Нәтижелер. Бҧдан шешендік ӛнерді оның әлеуметтік мәні мен қоғамдық сипатына қарай 

антропоӛзекті бағытқа қарай зерттеу қажеттілігі туындайды. Адами қҧндылықтарға назар аударуды 

қажет ететін бҥгінгі қоғамда әлемдік дҥниетанымда және қоғамды демократияландыруда зор ҥлес 

атқарған риториканың жалпыға ортақ ережелерін нақтылап еске тҥсіру, адам мінез-қҧлқын 

қалыптастыруда жоғарғы мораль ҥлгісі ретінде танылған шешендік сӛздің танымдық-тәрбиелік мәнін 

анықтау ӛзекті мәселе болып табылады.  

Антропоӛзекті зерттеудің мақсаты не болмақ: риториканың –сӛйлеу ӛнерінің ең жоғарғы тҥрі 

екендігі және оның ӛркениетті қоғамға тән екендігін таныту; адамзаттың басынан кешірген барлық 

қоғамында риториканың атқарған қызметі қоғам мҥшелерінің мінез-қҧлқын тәрбиелеу болғандығын 

дәлелдеу; адамдардың жҥрегіне жол табатын сӛздің шынайылығы, ашықтығы, анықтығы, мәнерлілігі, 

қызуғушылықты білдіруі- риториканың басқа сӛйлеу тҥрлерінен ерекшелігі екендігін айқындау; 

риториканың қызметі-қоғамды басқару, мораль қалыптастыру болатындығын тҥсіндіру; бҥгінгі 

қоғамдағы шешен бейнесін анықтау; тҧлғатануда идея мен мәнердің бірлігін кӛрсету; адамның 

қоғамдағы орнын сезіне білуі-шешендікке апарар жол екендігін тҥсіндіру; қарым-қатынаста әр 

адамның бойындағы ҧшқынды (искраны) таба білудің қажеттігін дәлелдеу; басқаларды тыңдай 

білушілік –пікірлесудің ҧтымды тәсілі екендігін білгізу; сӛз ӛнері ғылымының міндеті-жауапты әрі 

іскер, отаншыл азаматтарды тәрбиелеу екендігін айқындау. 

Талқылау. Р.Сыздықтың шешендік ӛнер туралы зерттеуінің тағы бір маңызы мынада болатын: 

сӛз мәдениеті және оған қойылатын талаптар тілдік қарым-қатынастың нормалары ретінде қаралып, 

риториканың тарихи мәні жоғалып, оған деген қызуғушылық тӛмендеген сәтте, риторика 

ғылымының қарастыратын мәселелерін анықтаудың және оның қоғамды гуманизациялаудағы рӛлінің 

жоғары екендігін танытуында. Ғалым зерттеуіне негіз болған шешендік сӛйлеу ӛнерінің қазіргі 

қоғамдағы тҥрлері, қолданылатын орындары, олардың ӛзіндік нормалары, сапалық белгілері, 

қоғамдық-тарихи аспектілері тек тіл білімі ҥшін ғана емес, қазіргі шешен бейнесін танып білу ҥшін 

де маңызды. Ғалым: ʻʻШешендік ӛнер тіл мәдениетін кӛтеретін шарттардың бірінен саналады,-дей 

келіп,-біздіңше, ʻʻшешендік сӛзˮ деген терминді шешендік ӛнердің іс жҥзіне асқан нәтижесін атауға 

қалдыру керек, яғни фольклор мҧрасының бір жанрын және қазіргі кезде шешен айтылған сӛзді 

осылайша атау керек те, ал шешендік ӛнердің, сӛзге шеберліктің ӛзін сәл болса да ӛзгеше атау қажет. 

Бҧл ҧғымға ʻʻшешендікˮ деген абстракт есімді теліп, ʻʻол-шешен сӛйлеуˮ деген актінің атауы болса 

деймізˮ,- деген еді [2,39-40]. Міне, содан бері шешендік атауы бір ғылым саласының туып, 

қалыптасуына тірек сӛз болды. Ол қоғамның барлық салаларында адамды танытудың және қоғамды 

ізгілендірудің жолы ретінде қарастырылатын тірек ойдың тууына себепші болды. 

Р.Сыздықтың ʻʻҚазақ әдеби тілінің ауызша тҥріˮ деген кітапқа енген зерттеуінде орын алған 

тірек ойлардың бірі- монологтік шешендік сӛйлеу тҥрінің сипаты. Оған дейінгі және кейінгі біраз 

еңбектерде шешендік сӛз таласқа тҥскен дискурстық сипаты бар, тілдік қарым-қатынастағы сӛз 

жарысы ретінде қарастырылды. Ғалым қазіргі шешендік сӛздің тҥрлерін жіктеп, әрқайсысына тән 

белгілерді анықтағанда зерттеу материалы ретінде монологтік сӛйлеу ҥлгілерін тілге тиек етті. 

Монологтік сӛзде дискурсқа қарағанда шешен бейнесі айқынырақ танылады. Оның себебі мынада: 

тілдік қарым-қатынастағы сӛз мәдениеті шешеннің ʻʻМЕН-менˮ тығыз байланысты. Әрбір ойдың иесі 

сӛйлейтін сӛзін ӛз танымына сәйкес қҧрып, ӛзіне тән әлемін жасайды. Адам айналасындағы 
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шындыққа бейімделіп, ӛзін қоршаған әлемді ӛз санасында қалыптасқан ҧғым-тҥсінікпен қабылдайды, 

сӛйтіп ӛз кӛзқарасын қалыптастырады. Қоршаған ортаға ӛзіндік кӛзқарасын танытатын шешеннің 

ішкі әлемі әсіресе монологтік сӛйлеуде айқынырақ кӛрінеді. Шешеннің ішкі әлемінен туындаған 

мәтін автордың ʻʻМЕНІНˮ тануға мҥмкіндік береді. Кез келген мәтіннің негізгі мақсаты- тілдік 

жағдаяттарда пікіралмасуды іске асыру, тыңдарман не оқырманның жан дҥниесіне әсер етіп, оны 

ʻʻоятуˮ, ʻʻреакция туғызуˮ. Бҧл әрекет шешеннің ішкі таным дҥниесінің дәрежесіне, «сӛз қҧдіретіне» 

байланысты болады. Адамның тҥрлі формада қарым-қатынасқа тҥсе алу қабілеті оның сана-сезім 

деңгейіне байланысты. Әрбір шешен тілдік тҧлға болып саналады. Тілдік тҧлға деп танылуы ҥшін 

сӛйлеген сӛздердің негізінде жатқан қҧндылықтарды танып білуі керек. 

Шешен ӛзінің коммуникативтік діттеміне сәйкес әлеуметтік МЕН-ін, интеллектуалдық МЕН-ін, 

психологиялық МЕН-ін және тағы басқа қабылдаушының тҧлғасын қҧрайтын әртҥрлі бірліктерді 

бағдарға алады. Шешеннің алдына қойған мақсатына жетуі, оның коммуникативтік діттемін 

тыңдаушының дҧрыс зерделеуі, ой елегінен дҧрыс ӛткізуі тілдесудің ойдағыдай ӛтуінің негізгі шарты 

болып табылады. Тілдік қатынасқа тҥскен сӛз иелері – шешен мен тыңдарман (оқырман) арасындағы 

тілдік қатынас олардың әлеуметтік мәртебесі, жас ерекшеліктері, жыныс айырмашылығы, таныс-

бейтаныстығы немесе тілдік қатынастың ресми-бейресмилігіне байланысты болып қана қоймайды, 

сӛз қҧрылымымен, сӛз иелерінің танымдық санасымен, яғни білім, тҥсіну, тҥйсіну, ойлау, пайымдау, 

ой қорыту қабілеттерімен де байланысты. 

Монологтік сӛз-аса кҥрделі коммуникативтік қҧрылым. Сӛз айтылғанға (жазылғанға) дейін де 

шешеннің айтсам, жазсам деген діттемі, нені айтсам, қалай айтсам, кімге айтсам деген мақсаты, 

қызығушылығы болады. Осы діттемі сӛзді қабылдаушының белсенді іс-әрекетін, назар аудару, ден 

қою, тҥсіну, қабылдау амалдарын туғызуы керек. Қабылдаушының тҥсіну амалы бірінен кейін бірі 

айтылған сӛз тізбектерін ой елегінен ӛткізуден басталып, шешеннің нені айтпақ болғанын ҧғынумен, 

ой қорытындысын шығарумен аяқталады. ʻʻШешеннің сӛзі арқылы берілетін ойы мен сезімі 

тыңдарманға белгілі бір жолдау сияқты тҥрткі беруі керек. Тыңдаушы оны сезбесе, айтылған сӛз 

оның жҥрегіне жетпесе, мҧндай шешеннің сӛзі сахарадағы қҧмға сіңген сӛзбен бірдей боладыˮ деген 

Дейл Карнеги шешен сӛзінің аса кҥрделі коммуникативтік қҧрылым екенін кӛрсетеді [7,305].  

Осы жағдайларға сәйкес, монологтік шешендік сӛйлеуде қолданылатын ережелер бар.Әр 

адамның ӛзіндік сӛйлеу мәнеріне сәйкес кӛңіл кҥйін, ішкі толғаныстарын, айтып тҧрған хабарға 

кӛзқарасын білдіретін алуан тҥрлі мағыналық реңктер тек сӛйлеу әрекетінде ғана болады. Сол себепті 

сӛйлеуде ешкімге ҧқсамайтын даралықтың болуы шешен тҧлғасын тануға мҥмкіндік береді. 

Маңызды сӛздерге акцент қойып, ал қалғандарын соларға бағындыру қажеттілігінің ескерілуі 

шешеннің шеберлігіне байланысты . 

Дауыс ырғағын ауыстырып отыру және сӛйлеу барысында кідіріс жасау, сондай-ақ сӛйлеудің 

темпін ӛзгертіп отыру маңызды. Мәтіннің идеясын білдіретін басты сӛйлемнің алдында және кейін 

кідіріс жасау жетістікке жеткізеді. 

Кӛптеген ғалымдардың зерттеулерінің қорытындысы бойынша, жетістіктердегі басты рӛлді 

атқаратын нәрсе – ол жоғарғы интеллект емес, адамның тҧлғасы және оның кӛзқарасы. Әрине, бҧл 

қағида шешенге тікелей қатысты екені даусыз. Жақсы дайындықты санамағанда, шешен тҧлғасының 

сәттілікке жеткізуде маңызы ерекше. Элберт Хаббард айтқан екен: ʻʻШешендік ӛнерде мәнер сӛзден 

де маңызды. Дәл айтқанда, мәнер және идея. Бірақ тҧлға – бҧл кӛзге кӛрінбейтін, қолға ілінбейтін, 

талдауға келмейтін шегіргҥлдің иісі сияқты белгісіз нәрсе. Ол адам бойындағы барлық қасиеттердің: 

физикалық, рухани, интеллектуалдық, психологиялық, сондай-ақ талғамдарының, қабілетерінің 

темпераментінің, ойлау дағдысының, қуатының, тәжірибесінің, білім деңгейінің және жалпы ӛмірінің 

жиынтығы. 

Егер сӛйлеуде тҧлғаңыздың қабілеттерін бар қуатымен жҧмсағыңыз келсе, онда тыңдаушылар 

алдына жақсылап демалып, тамақтанып, сӛйлейтін сӛзді алдын-ала асықпай жақсылап жҥйелеп 

барып шығуыңыз керек. Басқа жағдайда сіздің дауысыңыз, энергетикаңыз, адамдарға магниттік 

ықпалыңыз бәсеңдейді де, сӛзіңіз сәтсіз шығуы әбден ықтималˮ. 

Шешендік ӛнер теориясында шешен тҧлғасын негіздеу ісі басталғанымен, әлі де толыққанды 

зерттелген жоқ. Шешендік ӛнер теориясын жасаған әлемге әйгілі ғалымдардың еңбектерінде кӛрініс 

тапқан тӛмендегі кӛптеген мәселелер қазақ тіл білімінде әлі де зерттеуді қажет етеді. 

Шешеннің дауыс ырғағы, кҥші шешендік сӛздің мазмҧнын тыңдаушылардың дҧрыс тҥсініп, 

қабылдауына әсер етеді. Ӛте тез қарқынмен сӛйлеу анықтықты азайтады; баяу, баппен сӛйлеу 

анықтықты кҥшейтеді. Қатты дауыспен сӛйлеу айқындылықты ӛсіреді; жәй, бәсең дауыспен сӛйлеу 
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айқындылықты кемітеді. Ҥзіп-ҥзіп сӛйлеу кӛңіл бӛлуді әлсіретеді, ҥзіліссіз сӛйлеу кӛңіл бӛлуді 

кҥшейтеді. Тыңдаушылар жиналған орынның акустикалық мҥмкіншілігінен тыс дауыс қаттылығы 

немесе мейлінше ақырын дауыс айқындылықты азайтады, бірақ шектен тыс қатты дауыс кӛңіл бӛлуді 

әлсіретсе, баяу, ақырын сӛйлеу кӛңіл бӛлуды кҥшейтеді. Осылайша шешен дауыс кҥшінің сапасын 

сӛйлеудің тҥсініктілігіне қол жеткізу мақсатында ӛзгертіп пайдаланып отырады. Шешен сӛйлеу 

қарқынын ӛзгерту нәтижесінде тыңдаушыларға әсер етеді [1, 244]. 

Р.Сыздықтың бастауымен жалғасын тауып келе жатқан зерттеулерде орын алған ой-тҧжырымдар 

мыналар:  

-шешендік ӛнер-тек әдемі сӛйлеу ғана емес, адамдарды ӛзін-ӛзі бағалауға ҥйрететін ғылым; 

-шешендік ӛнер- тарихи қҧбылыс қана емес, қоғамдық қҧбылыс; 

-шешендік ӛнер- қоғамды ізгілендірудің бірден бір жолы; 

-шешен тҧлғасы-этика мен мәнердің, білім мен ақылдың тоғысуы;  

 -шешендік ӛнер- адамдарды сендірудің, ізгі істерге жетелеудің, адамдар арасында жылы қарым-

қатынастың орнауының кепілі; 

-шешендік ӛнер-іскер, ҧғымтал, алдын болжағыш, жауапты, интеллектуалды тҧлға 

қалыптастыратын ғылым саласы.  

Қорытынды. Шешендік ӛнерге байланысты жоғарыда айтылған тҧжырымдар сӛйлеуді ӛнер етіп 

қабылдап, оны әлеуметтік мәні мен қоғамдық сипатына қарай антропоӛзекті бағытқа қарай зерттеу 

қажеттілігі туындайды. Сӛйлеу актісі кӛп қырлы қҧбылыс болғандықтан, оның зерттеу аясы кең, 

болашақта зерттелу мҥмкіндіктері мол. 
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АБАЙ  ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ  «ТҦҒЫН»  ЖҦРНАҚТЫ   
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Аңдатпа 

Мақалада ертеректе кеңінен жҧмсалып, қазіргі кҥні тек белгілі ӛңірлерде ғана айтылатын бірақ 

кӛркем әдеби шығармаларда әлі де қолданылатын «тҧғын» формасы зерттеліп қарастырылды.XIX 

ғасырда қазақ жазба тілінде актив қолданылған«тҧғынды» қазақтың ҧлы ақыны Абай ӛз 

шығармаларында пайдаланған. Оны хакім Абайдың қалай әрі қанша рет қолданғанымысалдармен 

кӛрсетілді. Тҥркі ескерткіштері мен тілдерінен алған талдаулар негізінде «тҧғын» формасын 

шағатайшаның элементіәрі говорлық ерекшелік емес екендігі дәлелденді. Ақын тіліндегі тұғын қазақ 

тілінде жыраулар дәуірінен бері қолданылып келе жатқан дәстҥр жалғастығының кӛрінісі 

болғандығы айтылды. Сондай-ақ, есімшенің бҧл тҥрінің қазіргі поэзия тілдегі қолданысына да назар 

аудару мақсатында М.Жҧмабаев, Қ.Аманжолов, М.Мақатаев, Ж.Нәжімеденов сияқты ХХ ғасырдың 

кӛрнекті ақындары тіліндегі қолданыстарына тоқталып, салыстырмалы талдау жасалды. 

Тҥйін сӛздер: Абай, Абай шығармалары, -тҧғын қосымшасы 
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THE USE OF THE SACRAMENT “THUGIN” IN THE WORKS OF ABAI 

 

Abstract 

The article analyzes the process of transformation of the participle ―tyn‖ which is actively used in the 

modern literary language. In particular, we are talking about the dialectical character of the ending ―tugyn‖ 

used earlier in the Kazakh language, and is currently used only in some regions of Kazakhstan. The 

grammatical form ―tugin‖ occurs frequently in the writings and texts of XIX beginning of XX centuries. The 

great Kazakh poet Abay actively used this form in his works. Using examples, we analyze the frequency of 

use in Abay's works. Based on the analysis of Turkic monuments and languages, we will try to prove that the 

suffix ―tugyn‖ is not an element of the Chagatai language and a dialect exception, that this form is native 

Kazakh on the bright examples of akyn-zhyrau, poets and researchers of Kazakh literature. Also, in order to 

draw attention to the use of this type of participle in the modern language of poetry, a brief comparative 

analysis of the works of outstanding poets of the twentieth century, such as M.Zhumabayev, K.Amanzholov, 

M.Makataev and Zh. Nazhimedenov. 

Keywords: Abay, Abay communion,―tugin‖participle 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЧАСТИЯ «ТУГЫН» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АБАЯ 

 

Аннотация 

В статье анализируется процесс трансформации причастия «тын» которая активно используется 

в современном литературном языке. В основном, речь идет о окончания «туғын» применяемом ранее 

активно в казахском языке, а в настоящее время используется только в некоторых регионах 

Казахстана и в художественной литературе. Грамматическая форма «туғын» часто встречается в 

произведениях и текстах XIX начало XX веков. Великий казахский поэт Абай в своих произведениях 

активно использовал эту форму. На примерах мы проводим анализ частотности употребления в 

произведениях Абая. На основе анализа тюркских памятников и языков попытаемся доказать, что 

суффикс «туғын» не является элементом чагатайского языка и диалектным исключением, что эта 

форма является исконно казахской на ярких примерах акын-жырауов, поэтов и исследователей 

казахской литературы. Также в целях привлечения внимания к использованию данного вида 

причастия в современном языке поэзии, приведен краткий сравнительный анализ произведений 

выдающихся поэтов ХХ века, таких как М.Жумабаев, К.Аманжолов, М.Макатаев и Ж.Нажимеденов. 

Ключевые слова: Абай, произведений Абая, причастие «тугын»  

 

 

Кіріспе.Қазақтың ҧлы ақыны Абай поэзиясының тілі, шығармалары тілінің лексикалық қҧрамы, 

грамматикалық қҧрылысы белгілі тілші, әдебиеттанушы ғалымдар тарапынан едәуір жақсы зерттелді. 

Абай шығармаларының тілі, поэтикасы жайында жазылған алғашқы арнайы кӛлемді еңбек Қажым 

Жҧмалиевке тиесілі. Қ. Жҧмалиевтің «Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының тілі» 

атты еңбегі 1948 жылы жарық кӛрді. Қайым Мҧқаметхановтың «Абай шығармаларының 

текстологиясы жайында» (1959) атты кітабын, Рабиға Сыздықованың «Абай шығармаларының тілі» 

(1968) және «Абай ӛлеңдерінің синтаксистік қҧрылысы» (1971) атты монографияларын Абай 

шығармаларының тілін танып-білуге зор септігін тигізген еңбектер десек қателеспейміз. Алайда, 

Абай шығармаларының тілі толық зерттеліп қойды деп, оның тілін зерттемей қоюға әсте болмайды. 

Белгілі ғалым Рабиға Сыздық «Абайдың тілі – кең тақырып. Бҧл тақырыпқа бір емес, әлденеше кітап 

арналуға тиіс» (Сыздықова 2014: 4) деп айтқандай, бҧл бағытта әлі де жаңа зерттеулер жҥргізіп, ақын 
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ӛлеңдері мен қара сӛздерінің тілін тҥрлі аспектіде қарастыруға болады. Біз де Абайдағы кейбір 

морфологиялық тәсілдің сыртқы тҧлғалануы жағынан ӛзгешелеу болуына назар аударып, ақын 

тіліндегі ерекше грамматикалық тҧлға-тәсілдер туралы сӛз етпекшіміз. Сондай грамматикалық 

ерекшеліктердің осы «тҧғын» тҧлғасы. 

Әдістеме. «Тҧғын» жҧрнағы дағдылы есімше белгілі бір әрекеттің бҧған дейін де болғанын, 

қалыптасқан дағдылы әрекет екенін, ҥнемі қайталанып отыратынын білдіреді. Бҧл форма қазіргі 

әдеби тілде айтарлықтай белсенді болмағанымен Абай тілінде «тҧғын» және «тҧғҧн» тҥрінде жиі 

қолданады. Қара сӛздермен салыстырғанда ӛлеңдерінде едәуір аз кездеседі (6 жерде ғана).  

 Қазақ тіл білімінде етістікті жан-жақты зерттеген ғалым Ы.Маманов қазіргі қазақ тіліндегі 

дағдылы есімше жасайтын «-атын/-етін, йтын/-йтін (-тын/-тін)» жҧрнағы ескі тҥркі тілдерінде «бара 

тҧрған», «келе тҧрған», «ойлай тҧрған» тҥрінде қолданылған «тҧрған» кӛмекші етістігінің 

ықшамдалуы арқылы жасалғанын және бҧл форманың халық ауыз әдебиетінде, Ы.Алтынсарин, Абай 

шығармаларында кӛп кездесетінін айтады [1, 87].  

Ғалымның бҧл форманың Абай шығармаларындағы қолданысына қатысты пікірінің негізді 

айтылғанын біз анықтаған статистикалық деректер растайды. Нақты айтқанда: «тҧғын» формалы 

етістік Абайдың қара сӛздерінде – 124 рет, «Біраз сӛз қазақтың қайдан шыққаны туралы» еңбегінде – 

7 рет, яғни прозалық шығармаларында – 131 рет қолданылған. Ал поэзиясына келер болсақ, тек 

ӛлеңдерінде ғана 5-ақ рет кездеседі де, поэмаларында 4 жерде ғана кӛрінеді. Сонымен, Абай 

шығармаларында «тҧғын» формалы етістік барлығы – 140 рет қолданылған.  

Мәселен, прозалық шығармаларда қолданылған «тҧғын» формалы етістіктер мыналар: азатұғын, 

азғыратұғын, айдындыратұғын, айыратұғын, алатұғын, алмайтұғын, арланатұғын, 

артылмайтұғын, асырайтұғын, атанатұғын, ауыртатұғын, беретұғын, бермейтұғын, болатұғын, 

болмайтұғын, бұзылатұғын, бұзылмайтұғын, білдіретұғын, білетұғын, дейтұғын, 

дҿңбекшітетұғын, еретұғын, еритұғын, ететұғын, жалықпайтұғын, жарамайтұғын, жасайтұғын, 

жейтұғын, жетпейтұғын, жиіркенетұғын, жіберетұғын, жібермейтұғынын, келмейтұғын, 

келтіретұғын, келіспейтұғын, кететұғын, кҿрмейтұғын, кҿрінетұғын, кіріспейтұғын, қалатұғын, 

қалшылдайтұғын, қарайтұғын, қартайтатұғын, қимайтұғын, құтқаратұғын, қылатұғын, 

ҿкпелейтұғын, ҿлетұғын, ҿлтіретұғын, ҿтетұғын, пайдаланатұғын, сақтайтұғын, сенбейтұғын, 

сыбайтұғын, сынататұғын, табатұғын, тартатұғыны, тартыспайтұғын, табылмайтұғын, 

танитұғын, танымайтұғын, тимейтұғын, тоздыратұғын, түсетұғын, тынбайтұғын, 

тілеспейтұғын, ұғатұғын, шошитұғын, шыдайтұғын.  

Бҧлардың арасында: «болатҧғын» – 10, «дейтҧғын» – 9, «алатҧғын» – 5, «білетҧғын» – 5, 

«кететҧғын» – 3, «сақтайтҧғын» – 3, «жіберетҧғын» – 3, «қылатҧғын» – 2, «жетпейтҧғын» – 2, 

«беретҧғын» – 2, «болмайтҧғын» – 2, «алмайтҧғын» – 2, «бермейтҧғын» – 2, «жҥретҧғын» – 2, 

«кететҧғын» – 2 реттен қайталанып қолданылады. 

Прозалық шығармаларында ӛте жиі қолданылған «тҧғын» формасының ақын ӛлеңдерінде, 

керісінше, тым сирек кездесетіндігі бір жағынан қазақ тілінде бҧл сӛзбен тҧлғалас, ҥндес сӛздердің аз 

ҧшырасатындығына байланысты оның ҧйқас қҧрауға сҧранып тҧрмағандығы себеп болса, екінші 

жағынан белгілі ғалым Р.Сыздық: «Артық буын керек жерде есімшенің ауыспалы шағы ҥшін -тұғын, 

бір буыны кем тармақ керек болса, -тын варианты еркін пайдаланыла береді[2, 270] – деп орынды 

атап кӛрсеткеніндей, бҧл жҧрнақтың толық тҥрін Абай негізінен ӛлеңнің буын санына қарай 

пайдаланған. Оны ақынның «тҧғын» формалы етістік кездестін ӛлең жолдарынан анық байқауға 

болады. Мәселен:  

«Асқа, тойға баратҧғын 

Жаны асығып жас жігіт 

Қолға кетті жауға бір кҥн, 

Тірі адамның ісі ҥміт» [3, 116] – деген шумаққа назар аударып кӛрелік. Осы шумақтың екінші 

және тӛртінші тармағын аяқтап тҧрған «жігіт» пен «ҥміт» сӛздері ӛзара ҥндесіп, ҧйқас қҧрап тҧр. Ал 

бірінші, ҥшінші тармақтарындағы «баратҧғын» мен «бір кҥн» сӛздерін ҧйқас деуге келмейді. Бҧл 

сегіз буынды ӛлең. Шумақтағы «баратҧғын» сӛзі ҧйқас қҧраудан гӛрі, буын санын толықтыруға 

кӛбірек қызмет етіп тҧр. Егер «баратҧғын» етістігінің орнына онымен мағыналас «баратын» сӛзі 

пайданылғанда тармақ жеті-ақ буын болып, ӛлеңнің буын саны толмай қалар еді. Ал «баратҧғын» 

қҧрамындағы «тҧғын» формасы етістік мағынасын сақтаумен қатар оған бір буын қосып, тармақтың 

буын санын сегізге толтырып тҧр. Мына тӛмендегі ӛлең жолында да дәл солай.  
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Кӛп адам дҥниеге бой алдырған,  

Бой алдырып, аяғын кӛп шалдырған.  

Ӛлді деуге сия ма, ойлаңдаршы,  

Ӛлмейтҧғын(ӛлмейтҧғҧн) артына сӛз қалдырған? (Абай 228).  

Бҧл 11 буынды ӛлең. Мҧндағы «ӛлмейтҧғын» сӛзі тармақтың басында тҧрғандықтан ҧйқас 

қҧрауға қатыспайды. «Ӛлмейтін» деп алғанда, ӛлең жолының бір буыны кеміп қалар еді. Келер шақ 

кӛсемшенің -й жҧрнақты «ӛлме» болымсыз етістігіне жалғанған «тҧғын» қосымшасы сол кемдікке 

жол бермей тҧр. Сол себепті -тін емес, тұғын таңдалған.  

 Ал «тҧғын» формалы бҧл тӛрт етістіктің екеуі ақынның М.Лермонтовтан аударған «Дҧға» деп 

аталатын ӛзі ҥш-ақ шумақтан тҧратын шағын ӛлеңінің: 

Ӛмірде ойға тҥсіп кем-кетігің, 

Тулағыш мінезің бар, жҥрек сенің, 

Сонда сенің отыңды басатҧғын, 

Осы ӛлең – оқитҧғын дҧғам менің» [3, 199] – деген бірінші шумағының соңғы екі тармағында 

қолданылған. Жалпы бҧл ААБА ҥлгісіндегі қара ӛлең ҧйқасына қҧрылған туынды болғандықтан 

шумақтың ҥшінші тармағындағы «басатҧғын» сӛзінің ҧйқас тҥзуге тікелей қатысы жоқ. Ҧйқас қҧрып 

тҧрған осы шумақтың бірінші, екінші және ҥшінші тармақтарындағы «кем-кетігің», «сенің», «менің» 

сӛздері. Ал тӛртінші жолдағы «оқитҧғын» сӛзі, керісінше, 11 буынды ӛлеңді 12 буынға айналдырып 

тҧр. «Оқитҧғын» сӛзін алмастыратын қажетті сӛз табудың ешқандай қиындық туғызып тҧрмағаны 

айқын. Дәл сол мағынаны беретін әрі буын санын бҧзбайтын «оқитын» сӛзі осы жерге сҧранып 

тҧрғандай. Сондықтан «Неліктен осы жолда «тҧғын» формасы қолданылды әлде бҧл қолжазбаны 

кӛшіру, басу кезінде кеткен қате ме екен?» деген де сҧрақ туындауына себеп бар. Егер автор ӛзі 

қолданған болса, мҧнда бір мақсат бар. Әйтпесе, Ахмет Байтҧрсынҧлының сӛзімен айтқанда «ӛлең 

жақсы болуға керек шарттардың бәрін білген», сӛз тексергіш Абай қарапайым мәселеде мҥлт кетуі 

мҥмкін емес. Ақын бҧл ӛлеңнің ҥшінші, тӛртінші жолдарындағы морфологиялық тҧлғалары жағынан 

бірдей «тҧғын» формалы «басатҧғын», «оқитҧғын» сӛздерін әдейі алған сияқты. Мағыналық-

дыбыстық және бунақтардың орналасуы тҧрғысынан мҧнда толық мәніндегі тармақаралық ішкі ҧйқас 

болмағанымен, іргелес тармақтардағы «тҧғын» формалы сӛздер тҧлғасы жағынан ӛзара ҥндеседі. 

Сондай-ақ, бҧл ӛлеңнің соңғы тармағын тармақ басындағы бірінші бунақтағы дауыстыға аяқталып, 

дауыстыдан басталып тҧрған екі сӛзді бір-біріне кіріктіріп «осы + ӛлең = осӛлең» тҥрінде ы дыбысын 

тҥсіріп оқысақ, бір буын жҧтылып кетеді де буын саны реттеледі. Сонда: «Осӛлең – оқитұғын дҧғам 

менің» тармағы да 11 буынды болады.  

Кӛңілде қайғы, қалың зар,  

Айтатҧғын сӛзім бар,  

Салсын қҧлақ ҧққандар [3, 110] – деген 7 буынды ӛлеңде де «айтатҧғын» формасы буын санын 

толықтырып тҧр. Егер «айтатын» дегенде, буын саны кеміп қалған болар еді.  

Ал енді бҧл есімше жҧрнағының ықшам нҧсқасы -тын/-тін(-атын -етін,-йтын, -йтін) Абайдың 

қара сӛздерінде: «Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетіні де болады. Хайуандарды 

асырайтҧғын жансыздарды еті ауырмайтын қылып жан иесі хайуандарды ақыл иесі адам баласы 

асырайтын қылып, һәм олардан махшарда сҧрау бермейтҧғын қылып, бҧлардың һәммасынан пайда 

аларлық ақыл иесі қылып жаратқан. Кейбір антҧрғандардың тым-ақ тату бола қалатыны қалай?» 

сияқты сӛйлемдерде 22 рет қана қолданылады. Мҧнда 3-4 мысал ғана беріліп отыр. Негізі барлық 

қара сӛздерде кездесетін -тын/-тін жҧрнақты есімшелер мыналар: азғырылмайтын, алатын, 

асырайтын, ауырмайтын, бермейтін, берілетін, болатын, бұзатын(3), жарамайтын, жетпейтін, 

жіберетін, күлетін, қалатын(2), қылатын(2), қостамайтын, қоятын, тиетін, тұтатын. Бҧл 

есімшелер арасындағы «қылатын» және «қалатын» етістіктері екі рет, ал «бҧзатын» ҥш рет 

қайталанады.  

Жоғарыда аталған Абайдың қазақтың шығу тегіне қатысты «Біраз сӛз қазақтың қайдан шықаны 

туралы» деген еңбегіндегі «тҧғын» қосымшалы 7 есімше мыналар: кҿретұғын, қайтатұғын, 

айтылатұғын, тұтынатұғын, жүретұғын, дейтұғын (2 рет). Соңғы есімше «Ӛздерін ӛздері: 

«Қоңыр қазақ», «Қара қазақбыз» дейтұғыны...» [3, 404] әскердің алдымен жүретұғыны солар болып, 

Қазақтың «Ҥш жҥздің баласы» дейтұғыны сол» [406] – деген сӛйлемдер қҧрамында кездеседі.  

 Ал -тын/-тін тҧлғалы есімшелер ақын ӛлеңдерінде – 5, поэмаларында –13, оларды қосқанда –18 

рет қолданылады. Олар: бастайтын, бұзатын, білетін, білмейтін, дейтін (2), ескермейтін, 

жолығатын, иілмейтін, кҿретін, кҿтеретін, күлмейтін, қалмайтын, қылатын, ҿлмейтін, ҿлтіретін, 
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тиетін, ұғатын. Сонда Абайдың барлық шығармаларында есімшенің бҧл формасы – 40 рет 

қолданылған. 140 рет қолданылған «тҧғын» тҧлғалы есімшемен салыстырғанда бҧл 4 еседей аз. Яғни, 

ақын тілінде -тұғын жҧрнақты есімше қолданысының басымдығы айқын.  

 Р.Сыздық есімшенің -тын мен -тұғын тәрізді толық варианттары параллель қолданылғанын 

айта келіп, «Бҧлар поэзия шартына байланысты Абай ӛлеңдерінде кезек қолданылса, прозасында 

кӛбінесе толық тҥрлері пайдаланылған. Бҧл қҧбылыс – Абай кезеңіндегі ауызекі сӛйлеу тілінің де, 

сол тҧстағы жаңа туған прозалық стильдердің де нормасы» [2, 315] – деп жазады.  

Ғалым атап кӛрсеткендей, анықталған статистикалық деректер сол кезең прозасының стильдік 

нормасына сәйкес -тұғын нҧсқасының Абай тілінде де едәуір басым екендігін мейлінше нақты 

кӛрсетеді. Ал енді поэзияға келсек, сол кезеңдегі тілде «тҧғын» нҧсқасының белсенді болғанына 

қарамастан, ақын ӛлеңдерінде -тын нҧсқасы одан 4 еседей артық, яғни 18 рет жҧмсалады. Мысалы:  

Ҿлмейтін атақ қалдырып,  

Дҥниеге кӛңіл бӛлмепті [3,172]  

«Жолығатын қыз қайда терең сайда» [3,198] 

Химия ғылымы бар дейтін, сҥйтсе-дағы 

Анасы басын шайқап, ішін тартты [3, 294]. 

Бір мезгілде шал айтты: – Балам, тоқта,  

Мысты алтын қылатын дәрі осы жақта [3, 300] және т.б. 

Алдыңғы 8 және 11 буынды ӛлеңдерде ҿлмейтін, жолығатын есімшелері буын санының 

сақталуына қызмет етіп тҧр. Алайда одан кейінгі екі ӛлеңде -тын жҧрнақты «дейтін», «қылатын» 

есімшелері қолданылғанымен буын саны бәрібір сақталмаған. Мҧндағы 11 буынды ӛлеңдердегі буын 

саны –13 болып шыққан. Яғни, дәл осы тармақтарда қосымшаның қысқа нҧсқасы буын санын ретке 

келтіріп тҧр деуге келмейді.  

Нәтижелер. -тын, -тұғын жҧрнақты есімшенің қазіргі әдеби тілдегі, соның ішінде, поэзиядағы 

қолданысына назар аударар болсақ, ХХ ғасырдағы кӛрнекті ақындар тіліне жҥгінуге тура келген 

болар еді. Бҧл орайда біз әзірге М.Жҧмабаев, Қ.Аманжолов, М.Мақатаев, Ж.Нәжімеденов 

шығармаларына ғана шолу жасап кӛрдік. Мәселен, М.Жҧмабаев ӛлеңдері мен поэмаларында -тын 

жҧрнақты есімшелер 79 рет қолдалылған. Олар: алатын (2), алдайтын, баса алмайтын, 

айнымайтын, айрылмайтын, айтатын(2), арбайтын, бағынатын, балдырлайтын, батыратын, 

білмейтін, бітпейтін, дейтін(3), демейтін, жайқалатын, жалдайтын, жалдамайтын, жалғайтын, 

жалмайтын(2), жастайтын, жаумайтын, жейтін(6), жемейтін, жетпейтін(2), жұбататын, 

келетін(3), кететін, кҿрінбейтін, күзететін, қажымайтын, қатыспайтын, қорықпайтын, 

қоятындай, ойнайтын(2), отыратын, ҿзгермейтін, ҿлетін, ҿлтірмейтін, ҿтпейтін, сабайтын, 

сақтайтын, сататын, селеңдейтін, сермейтін, сҿнбейтін, cҿнетін, сұрайтын, сүйетін, табатын, 

табынатын (3), табысатын, тастайтын, таусылмайтын, тҿгетін, тыңдайтын, ұстатпайтын(2), 

ұшпайтын, шайқалатын, шашатын(2), шыдайтын, шығатын [4, 13-363] және т.б. Бҧл қатарға 

М.Жҧмабаевтың мақалалары мен «Шолпанның кҥнәсі» әңгімесінде қолданылған дағдылы есімшелер 

қосылған жоқ. Бҧлардың арасындағы ҧйқас қҧрап тҧрғандарын тӛмендегі ӛлең жолдарынан кӛруге 

болады:  

Кейде жылан арбайтын, 

Кейде аждаһа жалмайтын[4,49] 

Мен – жыршы ешбір уайым білмейтін, 

Қажу білмей, қолды кӛкке сермейтін. 

Жігері мол қарындасқа ӛзіңдей; 

«Іс істелік, қане, қолың бер» – дейтін [4, 113].  

Кҥн бар ма 

Шайқалатын? 

Жылы желмен 

Жайқалатын? [4, 137]. 

Жалғайтын жҧлып ӛзегін, 

Сҧм, сҧрқия, пысық жоқ, 

Ҥйірлеп малай жалдайтын, 

Жалдамайтын, жалмайтын, 

Еңбексіз обыр сасық жоқ [4, 288].  
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Ал -тұғын жҧрнақты есімше Мағжан ӛлеңдері мен поэмаларында бар-жоғы ҥш-ақ рет кездеседі. 

Оларды мына тӛмендегі ӛлең тармақтарынан кӛруге болады:  

Япыр-ай, айрылдық па қалың топтан,  

Шабылып қайтатҧғын жауған оқтан?! [4, 55].  

Жанға жан беретҧғын тәтті жырлы,  

Меруерттен тізілген қос қанаты [4, 81] 

Кім білед, ӛлмейтҧғын ел бар шығар, 

Кім білед, ажалға да ем бар шығар [4, 224]. 

Бҧл тармақтардағы қайтатұғын, беретұғын, ҿлмейтұғын есімшелері ҧйқас қҧрап 

тҧрмағанымен, 11 буынды ӛлеңнің буын санын толықтырып тҧр.  

Ал Қ.Аманжоловтың ӛлеңдері мен поэмаларында -тын жҧрнақты мынадай есімшелер ғана 

қолданылады:  

Ӛзге ӛлсе де, – ҿлмейтін, 

Ӛліміңе кҿнбейтін[5, 16]. 

Таң алдында қалғитын 

Қонақтаған тау қыран,  

Дәл сол кезде аңдитын 

Шақпақ болып сҧр жылан [5, 65]. 

Тҧтылғанмен бҥгінгі кҥн, дәл ертең –  

Кҥлім қағып шығатыны ып-рас [5, 130].  

Ӛз-ӛзіңе ойлайтының қастық па? [5, 136].  

Біз жетпейтін қиыр да жоқ, 

Біз алмайтын қиын да жоқ! [5, 239].  

«Есілдей» есіп жатқан кӛңілі бар, 

Сәкеңе ҿкпелейтін «қай антҧрған?» [5, 210].  

Біз жетпейтін қиырда жоқ, 

Біз алмайтын қиын да жоқ! [5, 239].  

Әтттең, жоқ қой, қанатым, 

Жерім кӛп ҧшып баратын. 

Борышым кӛп беретін, 

Сыбағам кӛп алатын [5, 262]. 

Ежелден жаудың сыры бізге мәлім, 

Кҥлгірсіп кететінді сиқырланып [5, 317]. 

Біз қарастырған Қасым Аманжоловтың ӛлеңдері мен поэмалары енген бір томдық «Нҧрлы 

дҥние» атты таңдамалы жыр жинағында -тын(-тін) жҧрнақты есімше 50 рет қолданылған. Олар: 

айтатын(3), ақтаратын, алатын, алмайтын(2), аңдитын, балайтын, баратын, бармайтын, 

беретін, бермейтін, болатын, білмейтін, дейтін(3), еліретін, жетпейтін, жүретін, жылайтын, 

кҿнбейтін, кҿретін, күлетін, күңгірлейтін, қаймықпайтын, қайтпайтын(2), қалғитын, 

қаратпайтын, құритын, қызғанбайтын, ойлайтын, ҿкпелейтін, ҿлмейтін(2), ҿртенбейтін, істейтін, 

семіретін, тамылжитын, тарылмайтын, тозбайтын, тоқтайтын, ұйықтайтын, ұрсатын, 

шоқынатын, шығатын, шырмалатын, істейтін. Жақша ішінде қанша рет қайталанғаны кӛрсетілген. 

400 бетке жуық таңдамалысында елу-ақ рет кездесуі жалпы ақынның дағдылы есімшені жиі 

пайдаланбайтынын кӛрсетеді. Мҧны ақынның стильдік, ӛзіндік баяндау, сӛз таңдау және сӛз қолдану 

ерекшеліктерінің бірі деуге болады. Бҧл жерде, тағы бір айрықша мән беретін жайт – ақын -тұғын 

жҧрнақты есімшені мҥлде қолданбаған. Қазіргі әдеби тілде жиі қолданылатын -тын (-тін) жҧрнақты 

есімшенің ӛзін мейлінше кӛп пайдаланбаған қаламгер тілінде одан гӛрі едәуір пассив нҧсқаның 

кездеспеуін табиғи нәрсе деп қабылдауға болады. Тіпті 11 буынды ӛлең жолын толықтыруға орайы 

келіп тҧрған «Кҥлгірсіп кететінді сиқырланып» деген тармақтың ӛзінде ол «кететҧғын» демей, 

«кететінді» деп алады. Бҧл жағдаймен қоса, жалпы -тұғын жҧрнағы жалғанған есімшенің ақын 

ӛлеңдерінде бірде-бір рет кездеспеуі автор дағдылы есімшенің толық нҧсқасын мақсатты тҥрде 

қолданбаған немесе бҧл оның сӛз саптау мәнеріне жат сипат деген ой тҥюге жетелейді.  

Ал Мҧқағалиға келсек, бәрі керісінше. Ақын ӛлеңдерінде жалпы дағдылы есімше ӛте жиі 

қолданылады. Ол тек қана -тын (-атын, -етін,-йтын, -йтін) жҧрнақты есімшені – 1834 рет қолданған 

[6, 1039]. Одан бӛлек -тұғын жҧрнақты есімше де ақын ӛлеңдерінде салыстырмалы тҥрде жиі 

пайдаланылған. Оның туған жерінде жҥріп 1949 жылы жазған алғашқы ӛлеңдерінде-ақ -тұғын 
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жҧрнақты есімшені пайдаланғанын кӛруге болады. Оған ақынның мына тӛмендегі ӛлең жолдары 

мысал бола алады:  

Адам боп дҥниеге жаратылдым, 

Мылқау емен надан боп қалатҧғын. 

Талабым зор, жҥректе шырағым бар, 

Ӛмірден ӛз ҥлесін алатҧғын [7, I-т. 23]. 

Кезім ед Нарынқолға баратҧғын, 

Тәтті ҧйқыдан амалсыз жаңа тҧрдым [7, I-т. 30].  

Міне, бҧл 18 жастағы жас ақынның 1949 жылы жазған ең алғашқы ӛлеңдері. Ӛлең ҧйқасы -

тұғын жҧрнақты есімшеге қҧрылған. Оның бҧдан кейінгі ақын ретінде толықсыған шағындағы 

ӛлеңдерінде де есімшенің бҧл нҧсқасы жиі кӛрініс беріп отырады.  

Теңіз болып жер беті тербелетін, 

Қыбыр-қыбыр дҥние сенделетін. 

Таулар алып кемедей жҥзетҧғын, 

Желпіндіріп желкені желге бетін [7, I-т. 157-158]. 

ААБА ҥлгісімен қҧрылған бҧл ӛлеңнің осы шумағында -тұғын жҧрнақты есімше ҥшінші 

тармақта келіп, ҧйқас қҧрауға тікелей қатысып тҧрған жоқ. Ал буын санының толықтырып тҧрғаны 

анық.  

Тӛмендегі шумақтағы «жоқ-тҧғын», «қамауда-тҧғын» есімшелері ӛлеңнің ішкі ҥйлесіміне қызмет 

етіп тҧрғанмен, ҧйқас қҧрауға қатыспаған.  

Артым бос, айтар тасбуын 

Жоқ-тҧғын менің дәлелім. – 

Қорада жемсіз ақырда, 

Қамауда-тҧғын қысырақ, 

Аяңдап келем, тақымға 

Шетеннен қҧрық қысып ап [7, II-т. 143]. 

Ал мына шумақтың бірінші және тӛртінші тармақтарындағы есімшелер ӛзара ҧйқасып тҧр.  

Ӛкінбе, әке, отың бар сӛнбейтҧғын,  

Ол мәңгілік жанады кӛрмей тыным.  

Ҧрпағың бар, ел менен ер намысын,  

Тірі тҧрса, қолынан бермейтҧғын. [7, III-т.119]. 

Біреу сонда жанымнан шықпайтҧғын, 

Жаны бірге менімен серігім бе ең?! [7, III-т.191] деген жолдарда есімшенің толық нҧсқасы буын 

толықтығы ҥшін пайдаланылған. Соңғы жолдағы «серігім бе ең?» дегендегі қатар келген екі сӛздегі е 

әрпі айтылуда бірігіп «серігім бең?» болып кетуі арқылы 11 буынға айналады.  

Ақынның -тұғын жҧрнақты есімшені ҧйқас тҥзуге барынша қатыстырған тҧсын тӛмендегі қос 

шумақтан кӛруге болады:  

Сондайтҧғын, аққулар сондайтҧғын,  

Асығыстық оларда болмайтҧғын.  

Қомағай кӛкқҧтандар секілденіп,  

Жалп беріп, жағаға кеп қонбайтҧғын 

Сондай-тҧғын, аққулар сондайтҧғын,  

Ақ мҥсін айдынға кеп орнайтҧғын 

Әлдилеп ақ тӛсінде бермей тыным, 

Ақ айдыны ақ мҥсінін тербейтҧғын. 

Бҧл кӛлге мылтық алған саятшы емес,  

Тірі жан аяқ басып келмейтҧғын. 

Аққулар аман-есен қайтқанынша, 

Суына «Жетім кӛлдің» шӛлдейтҧғын 

(Суымен сырқаттарын емдейтҧғын) [7, II-т.172]. 

Ақын осы «Аққулар ҧйықтағанда» поэмасында -тұғын жҧрнақты есімшелерді пайдалана 

отырып, бірыңғай ҧйқас қҧрайды. Алты тармақты ӛлең жолдарының екі шумағын тҧтастай -тұғын 

тҧлғасымен тиянақтайды. Он екі тармақтан тҧратын осы екі шумақтың ӛзінде ғана ол -тұғын 

жҧрнақты есімшелерді 11 рет ҧйқастырып қолданады. Мҧны қазіргі поэзиядағы -тұғын жҧрнақты 

есімшені ҧйқастыра қолданудың бір жарқын ҥлгісі деуге болады. Мҧқағалида -тұғын жҧрнақты 
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есімше жоғарыда келтірілген мысалдардағымен ғана шетелмейді. «Мәңгілік ҿлмейтұғын ән 

қалдырсын» [7, II-т. 167]. «Қарайтұғын айдынға, ақ отауға» [7, II-т.171], «Ӛмірдің сембейтұғын 

гҥлісіңдер» [7, II-т. 271], «Жабатұғын ӛмірді қҧмға оранып» [7, II-т. 349]. «Асау тай мҿңкитұғын 

кӛрінбейді» [7, III-т. 282] сияқты ӛлең жолдары да сол қатарды толықтырады. Ақыннан бҧл қатарға 

қосылатын мысалдар әлі де табылады. Біз оларды тҥгел кӛрсетпедік, мҧнда 25 мысал ғана беріліп 

отыр. Осы келтірілген мысалдардың ӛзі -тұғын жҧрнақты есімшенінің Абай, Қасым ақындармен 

салыстырғанда Мҧқағали ӛлеңдерінде кӛбірек қолданылғанын кӛрсетеді.  

Ақынның -тын/-тін тҧлғалы есімшелерді ҧйқас қҧрау ҥшін пайдаланғанын бірнеше ӛлеңінен 

кӛруге болады. Мысалы: 

Жалғыз кӛкек жҥретін жаға талда.  

Әлдекімді жоқтайтын кҥн батарда,  

Әлдекімді жоқтайтын таң атарда [7, I-т. 87].  

Бҧл ӛлеңде морфологиялық тҧлғасы бірдей «жҥретін», «жоқтайтын» есімшелері қатар тҧрған әр 

тармақта, ал «әлдекімді жоқтайтын» тіркесінің соңғы екі тармақта қайталанып паралелль қолданылуы 

арқылы есімшелер ішкі ҧйқас қҧрап тҧр.  

«Сағым» деп аталатын бҧл ӛлеңнің мына шумағы да тҥгелдей -тін жҧрнақты есімше ҧйқасына 

қҧрылған: 

Сиқырлы сан мың сәуле тҿгілетін, 

Сан мың ӛрнек сәнімен ҿрілетін.  

Кӛз ҧшында мазарлар кӛтеріліп, 

Тәжі Махал сияқты кҿрінетін [7, I-т. 158].  

Мына шумақта да солай. 

Дейтін еді, 

Дейтін еді қарт ақын, 

(Ӛзгелерге кінәні кӛп артатын) 

Оңашада шарап ішіп екеуміз, 

Ӛзі менен шылым сҧрап тартатын[7, II-т. 212]. 

Қатар келген «дейтін еді» есімшелі тіркесі ішкі ҧйқас, ал «артатын», «тартатын» есімшелері 

ӛлеңнің негізгі ҧйқасын қҧраған.  

Ортан жіліктей, 

Темекісін қарт орайтын, 

Орайтын-дағы, бір-бірлеп бізді санайтын. 

Санайтын-дағы, қойнынан алып кҥлшесін, 

Тепе-тең бӛліп, 

Кҥрсініп, ҧзақ қарайтын [7, III-т.162].  

Осы соңғы шумақтың ішкі ҧйқасын да: «орайтын-дағы», «санайтын-дағы», әр тармақ соңындағы 

ӛлеңге тән пішін беріп, негізгі ҧйқас қҧрап тҧрған да: орайтын, санайтын, қарайтын да -тын 

жҧрнақты есімшелер. Ақын ӛлеңдеріндегі есімшенің бҧл нҧсқасы бҧлармен ғана шектелмеді. Олар: 

алыстайтын, ататын, білмейтін, жазылатын, жарататын, жарбиятын, жататын, 

жеткізбейтін, жетпейтін, ойнайтынмын, оралмайтын, опық жейтін, табынатын, тастайтын, 

тұратын, шаншитын, шықпайтын деп жалғасып кете береді. Олардың Мҧқағалида ӛте кӛп екені, 

қолданыс статистикасы, саны жоғарыда нақты кӛрсетілді.  

Жҧмекен Нәжімеденовте де -тұғын жҧрнақты есімшенің едәуір жиі қолданылатындығы 

анықталды. Мысалы: 

Отырам қызыл кҥннің отын ҧрттап, 

Қанталап қайтатҧғын кешкі бҧлттай [8, I-т. 87].  

Момын дала! Әр кӛңілдің тҥбінен 

Тебіреніп туатҧғын ел әні [8, I-т. 175].  

Ҧрсатҧғын ҥлкендер  

Жаман ырым ғой деп бҧл [8, I-т. 280].  

Тиятҧғын тентек бала жылауын 

Қиятҧғын кҥлкілерін ҥлкендер [8, I-т. 281].  

Ырым ғой бҧл, алла бар, қамайтҧғын, 

Нан жарықтық бақсы емес алдайтҧғын [8, I-т. 283]. 

Аспан қҧсап қарайтҧғын паңданып, 
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Алдап-сулап жҿнелетін мезгілді, 

Және ӛздері қалатҧғын алданып[8, I-т. 435], 

Қошалақты қыстайтҧғын қара шал, 

Саған сәлем бермегелі кӛп болды[8, II-т. 49].  

«Айтатҧғын ақылым да кӛп менің, сол ақылдың керегі жоқ кісіге» [8, I-т. 400], «Қара бҧлттай 

жабатұғын кҥн-бетін» [8, I-т. 429], «Қалатұғын кейде оңаша ойланып.» [8, I-т. 429], «Арылғысы 

келетұғын сол ойдан» [8, I-т. 429], «Жастығына қалатұғын жас тамып» [8, I-т. 439], «Сҧлу жар бар – 

сүйетұғын жігіт жоқ» [8, I-т. 441], «Қолаң шаша бар – тарайтұғын жоқ тарақ,» [8, I-т. 441], «Кемпір 

байғҧс қарайтұғын қуанып»[8, I-т. 478], «Сол кҥбіні ыстайтұғын» [8, III-т. 184], «Кҥлкісі кеп 

тұратұғын еркелеп» [8, III-т. 402], «…жататҧғын тып тыныш» [8, III-т. 404] сияқты ӛлең 

жолдарында да -тұғын жҧрнақты есімше қолданылады. Мҧндай есімшелер осы кӛрсетілгендермен 

ғана шектелмейді. Олардың қатарын әлі толықтыруға болады.  

Ал -тын жҧрнақты есімше де ақын шығармаларында аз ҧшыраспайды. Мысалы:  

Аңқаулық – жабылмайтын есіктерде, 

Жалқаулық – жиылмайтын тӛсектерде [8, I-т. 330].  

Сҧлтан атай ерттей қалса сары атын 

Ҧлпа шешешй айыл алып баратын. 

Келін ҥйден кӛпшік алып шығатын, 

Сҥйтіп, бәрі бір ат ерттеп тұратын [8, I-т. 430].  

Кәрі қойшы жетектеп қотыр атын,  

Отыратын, аңырып не тұратын. 

Қотыр мҧржа тҥтінін тҥйдектетті – 

Әжем ӛстіп жҥн тҥтіп отыратын [8, II-т. 115]. 

11 буынды бҧл ӛлең тармақтарында дағдылы есімшелер буын санын сақтап та, ҧйқас тҥзіп те 

тҧр. Ақын шығармаларынан мҧндай мысалдарды әлі де келтіруге болады. Мәселен, аршылмайтын, 

байланатын, барлайтын, жасалатын, жететін, жетпейтін, жоғалмайтын, жығылмайтын, 

кететін, кҿрінбейтін, құлайтын, құтылмайтын, түсінбейтін, қия алмайтын, шеше алмайтын, 

ҿртейтін, сҿйлемейтін, соғатын, таптырмайтын, ұғылмайтын, ұнайтын, шертетін, іздейтін және 

т.б. кӛптеген есімшелердің қолданысы соны кӛрсетеді. Солай дегенмен де, Ж.Нәжімеденов -тын 

жҧрнақты есімшені ӛте жиі пайдаланған деуге болмайды. Ал ақын шығармаларындағы есімшенің -

тын, -тұғын нҧсқаларының қолданыс жиілігін ӛзара салыстыра қарағанда -тын формасының басым 

екені байқалды.  

XV-XVIII ғ. жыраулар поэзиясында да есімшенің ауыспалы шағын жасайтын «-тұғын» 

қосымшасы сирек болса да кездеседі:  

1. Оймауыттай тоғай егіннің 

Ойына келген асын жейтҧғын, 

Жемде кеңес қылмадың, 

Жемнен де елді кӛшірдің (Асан қайғы) (БҒЖ 23) 

2. Ӛлетҧғын тай ҥшін, 

Кӛшетҧғын сай ҥшін, 

Желке терің қҧрысып, 

Әркімменен ҧрыспа (Асан қайғы) (БҒЖ 26). 

3. Рулының оғы қалса табылар,  

Жалғыздың тартатҧғын жағы қалса табылмас» (Бҧхар жырау) (БҒЖ 85).  

4. Ӛлетҧғын тай ҥшін, 

Қалатҧғын сай ҥшін 

Қылмаңдар жанжал, ерегес (Бҧхар жырау) (БҒЖ 93).  

5. Найза бойы жар екен, 

Тҥсіп кетсең тҥбіне 

Тҥпсіз терең кӛл екен, 

Ел қонбайтын шӛл екен,  

Келмейтҧғын неме екен (Бҧхар жырау) (БҒЖ 95).  

6. Басеке, мал жануар басқа бітер,  

Қына шӛп секілді ол тасқа бітер.  

Ҥйінен ит жаланып шықпайтҧғын,  
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Ӛзіңдей жатып ішер насқа бітер (Шал ақын) (БҒЖ 126).  

7. Сӛйлеп қал, сӛйле, тілім, арыс келді, 

Алдыңа сӛйлейтҧғын намыс келді. 

Сӛйлеп қал, кызыл тілім, осындайда, 

Кысқарып ҧзын дҥние, қарыс келді (Шал ақын) (БҒЖ 129).  

Талқылау.Енді бҧл форма қайдан шықты, этимологиясы қандай, ғалым-зерттеушілердің 

тҧжырымдары қалай, қазіргі кҥні қолданыла ма, қолданылса қай ӛңірлерде жиірек айтылады, осы 

мәселелерге тоқталсақ.  

Қазақ зерттеушілерінің «тҧғынның» тарихи туралы тҧжырымдары бір арнаға тоғысады. Мәселен, 

Ы.Маманов қазіргі қазақ тіліндегі дағдылы есімше жасайтын -атын/-етін, -йтын/-йтін (-тын/-тін) 

жҧрнағы ескі тҥркі тілдерінде «бара тҧрған», «келе тҧрған», «ойлай тҧрған» тҥрінде қолданылған 

«тҧрған» кӛмекші етістігінің ықшамдалуы арқылы жасалғанын айтады [1, 87]. 

«Тҧғынның» тұрған сӛзінен келгені туралы Қазақ тілінің грамматикасында сӛз етіледі:  

«Негізгі және туынды етістіктер тҥбіріне алдымен кӛсемшенің «а, е, й» жҧрнақтары, содан кейін 

«тын/тін» жҧрнақтарының қосылуы арқылы ауыспалы осы шақты есімше жасалады. Бҧл жҧрнақтың 

арғы тӛркіні – тұрған сӛзі, ол ықшамдалып, алғаш тұғын болған, әдеби тілде ол «тын/тін» болып 

қысқарып, жуанды-жіңішкелі фонетикалық варианттарға бӛлініп қолданылады» [9, 179].  

Бҧл мәселеге қатысты орыс авторлары да жазады. Мәселен, Ильминский:  

 «Причастие турган занимая место вспомогательного после деепричастия на «а» теряет «р»: 

вместо бара тұрған говорят бара тұғын и еще сокращеннее баратын[10, 10].  

Мелиоранский:  

«Тұрған мало-помалу сократилось в тұғұн. В современном разговорном языке сокращение идет 

еще дальше. Теперь в живой киргизской речи нередко слышится форма алатын, түсетін» [11, 62].  

Катаринский 1906 жылғы «Грамматика киргизскогo языка» атты еңбегінде қазақ тіліндегі 

есімшенің екінші формасы «тҧғҧн» екенін жазып, оның «тҧрған» сӛзінен келгенін ескерткен:  

«Причастие настоящее-будущее 2-е (или долженствовательное) образуется чрезъ прибавлие 

«тҧғҧн » (сокращено тын, тин – от тҧрған)» къ причастию на а, е, й, и означаеть: долженствующий, 

постоянно действующий, или заслужавающий, напр.: қарайтұғұн, жүрҿйтұғұн, қазақтың күн 

кҿретұғұны мал, сендей кісі соқтыратұғұн» [12, 77].  

Катаринскийде қазақ тілінен -тұғын есімшесіне байланысты мысалдар берілгенде -тын нҧсқасы 

жақшаның ішінде берілген:  

«Причастие настоящее-будущее 2-е: қарайтұғұн (қарайтын), алатұғұн, күтҿтұғұн (күтҿтүн), 

тійетұғұн (тійетін), қойатұғұн, оқуйтұғұн (оқуйтун), шҿлдҿйтұғұн (шҿлдҿйтүн)[12, 86].  

Б.Әбілқасымов та XVIII-XIX ғасыр кеңсе қағаздары тілінде есімшенің «тҧғын» немесе «тын» 

тҧлғалы тҥрінің орнына тұрған сӛзі келеді деп кӛрсетеді: шабуыл қылатұрған[13, 20]. 

Ғалым Б.Әбілқасымов XIX ғасырдың екінші жартысында тұғын және тұрғанның қолданысына 

байланысты мынандай тҧжырымдар айтады: 

«Діни сарындағы қиссаларда кӛбінесе тұрған формасы басым келсе, ӛзгелерінде «тҧғҧн» мен 

«тын/тін» қатар келеді, дегенмен «тҧғҧн» формасы жиірек ҧшырайды: Бҧлардың ічінде сарайыны 

қарай тұрған яғни қарауылчы бір кәнизақ бар ерді» (Бозжігіт, 115-б); Бҧларының қорықпайтұғұн 

бәрі батыр (Зарқҧм, 19-б.); Айтатұғұн шаһзаданың дәл ӛзімін (Таһир, 16-б.) [14, 185].  

«Газеттер материалдарына келсек, «Тҥркістан уәләятінің газетінде» бҧл есімше екі тҥрлі тҧлғада 

(тҧған және тҧғҧн) кездеседі, алғашқы жылдардағы номерлеріне тұған тән болса, кейінгі жылдарда 

тұғұн басым: Осы фебралдың жиырма ҥчінчі кҥніне че біздің казитді ала тұған кісінің есебі сарт 

тілінде басыл тҧған қазитті 440 кісі қазақ тілінде басыла тҧған казитді 240 кісі болды (ТУГ, 1877, 6); 

Бҧл жаңағы болатұғұн генерал губернаторға қарай тҧғҧн Ақмола облҧсы Семей облҧсы Жетісу 

облҧсы дейді (ТУГ 1882, 4) [14, 185].  

«Қазіргі қазақ тілінде жиі қолданылатын келетін, баратын тҧлғалы есімшелер Айқап 

журналында кӛбінде келетұғын, баратұғын тҥрінде қолданылып, «тын» қосымшасы сирек кездеседі, 

ал «Қазақ» газетінде керісінше «тҧғын» тҧлғалы есімше ӛте сирек кездеседі, кӛбінесе «тын» 

қосымшасымен қолданылады» [15, 143].  

Тұғынның диалектілердегі қолданысына қатысты диалектолог ғалымдардың да зерттеулері бар. 

Мысалы, Ж.Досқараев Оңтҥстіктегі халықтың тіліндегі ең негізгі тҧлғалық ерекшеліктердің бірі 

«ӛткен шақтың ауыспалы тҥрі «тҧғын» формасында жҧмсалуын айтқан. Ғалымның ойынша бҧның 

бастапқы тҥрі тұрған сӛзі [16, 5]. Нҧрмағамбетов Оңтҥстік диалектісінің Шымкент, Қызылорда, Шу 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

31 

говорларына ортақ грамматикалық ерекшелік − «тҧғын» қосымшасының жҧмсалуы деп тҥйіндейді 

[17, 98]. Досқараев, Обаған, Торғай аудандарында етістіктің ӛткен шағы «тҧғын» сирек болсын 

кездесетінін жазады [16, 125]. Нҧрмағамбетов Семейдің Аягӛз ауданында әдеби тілімізде жиі 

қолданылатын «тын/тін» жҧрнағы орнына түкін формасының да қолданылатынын жазады: Ӛзі 

ешнәрсе алмайтҥкіндей ғой. Ол ӛзі бір қарамайтҥкін кісідей болып жҥр [17, 37].  

Орхон-Енисей жазба ескерткіштері мен орта ғасыр жазба мҧраларында есімшенің мҧндай қазақ 

тіліндегідей формасы жоқ. Тұрған сӛзі орта ғасыр ескерткіштерінде толық мағыналы немесе 

кӛмекшілік қызметтегі сӛз болып жҧмсалған. 

«Тҧрған» формасы орта ғасыр жазба ескерткіштерінде:  

Диуани лҧғатит тҥркте турған «тҧрған мәніндегі кӛмекші сӛз»: ол ер ышларқа турған «ол жігіт 

іс-шаруасын тындыра алған» (DLT 294/247).  

Хорезм, Алтынорда жазба мҧраларынан Қиссасҥл әнбияда турған «тҧрған мағынасындағы 

форма» (КЕ.37r10). 

Шағатай дәуірі жәдігерлерінен Шаджра-и тҥркте турған «кӛмекшілік қызметтегі сӛз, тұғын 

мәніндегі есімше»: Хан аңа киши иберди һеч заманда йаманлашмаған қуданда болҧб келе тҧрғанмыз 

теб (ШТ46); Атасының келе турғанын ешитиб қаршҧ чықты (ШТ.68) [14, 187]. Лҥтфи диуаны 

ескерткішінде турған «кӛмекші сӛз»: ил билмесүн дип ортада жандур баһаней, биллаһ мини тириг 

тута тұрған хайалыдур «мени тірі ҧстап тҧрған қиялыдҥр» (LD.430) [18, 47].  

Томановтың материалдары бойынша бҧл қосымша қазіргі тҥрік тілдерінен қарақалпақ т. 

«атыған», татар т. «атырған», ӛзбек т. «адиған», алтай т. «атан» формасында жҧмсалады [19, 187]. 

Әбілқасымов қазіргі тҥрік тілдерінен татар және қырғыз тілдерінде «тҧрған», ӛзбек пен ҧйғырда 

«диған», алтайшада «тан», қарақалпақ тілінде «тҧғын» есімше жасайтын форма ретінде сақталған деп 

жазады [14, 187]. 

«Тҧғын/тҧрған» тҧлғасы тҥркі тілдерінде:  

Қарақалпақ т. атұғын/етұғын, йтұғын (-тын тҧлғасы мҥлдем жоқ) «тҧғын, тын мәніндегі 

есімше»: айтатұғын сҿзіне қара, балық тұтатұғын тор, қайтпайтұғын күш, алатұғын ҿш, 

ішетұғын ас. т.б. (TLG 595). Масагеттердің бір белгісі – дҧшпанын ӛлтіріп ғана қоймай геллесин 

(басын) алып келетҧғын дәстҥрі бар.... Панай сҥйектен ойып соққан қымыз ішетҧғын ыдысты 

қолтығынан алып патшаның алдына қойды... Қамаққа тҥссе Массагетлердің дҧшпаны қалай 

жазалайтҧғынын ол жақсы біледі. Массагетлердің не менен ҧрысатҧғынын Кир бҧл жерде келіп біліп 

атыр (Томарис һәм Кир әңгімесінен ҥзінді).  

Ноғай т. таған «осы шақ жҧрнағы»: баратағанман «бара жатырмын», баратағанлар «олар бара 

жатыр» ишлейтағансың «істеп отырсың», кезбейтаған «қыдырмай жҥр», кҿретағанларма «кӛріп 

отыр ма», ойнайтаған едім «ойнайтын едім», алатаған едің «алатын едің», келетаған едік «келетін 

едік» (TLG 643). 

Қырғыз т. турған сӛзі кӛсемшеден кейін келіп, есімшенің аналитикалық тҥрін жасайды: Үйдүн 

алдында үч түп алма бак боло турган «Ҥйдің алдында ҥш тҥп алма ағашы болатын». Биз менен бара 

турган кишини тааныйм «Бізбен барайын деп жатқан кісіні танимын».  

Ажал ала турған күнін айтып келбейт «Ажал алатын кҥнін айтып келмейді». Ата турған 

таңдын, чыға турған күнү болот «Ататын таңның, шығатын кҥні болады». Айыға турған оорунун 

дарымчысы ҿзү келет «Айығатын ауруның емі ӛзі келеді». Сүйлҿгҿн сҿздү уғууға сүйҿ турған ел 

керек «Сӛйлеген сӛзді тыңдауға сҥйетін ел керек» [20, 1-178].  

Татар т. турған сӛзі кӛсемшеден кейін келіп, есімшенің аналитикалық тҥрін жасайды:  

Бізнің де басу уртасында 

Тҥлкі уйны турған жирлер бар.  

Бізнің де ауыл қала кібік,  

Суйіп туйа алмаслық қызлар бар «Біздің де дала, атырапта, тҥлкі ойнайтҧғын жерлер бар. Біздің 

де ауыл қаладайын, сҥйіп тойа алмастай қыздар бар».  

Ай қатында йақты йулдуз  

Була ислам жирінде 

Бехитлі бала шул бала 

Тура турған иленде «Ай қасында жарық жҧлдыз, болсын ислам жерінде. Бақытты бола сол бала, 

тҧратҧғын елінде» [21, 16; 61].  

Ӛзбек т. ҽдигҽн/йдигҽн «ауыспалы осы шақ және есімшені білдіретін жҧрнақ»: күтҽдигҽнмҽн 

«кҥтетін боламын», тилҽйдигҽнсҽн «тілейcің», тоймҽйдигҽн «таймайды»; мен йозадигҽн хат «мен 
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жазатын хан», келҽдигҽн күнлҽр «келетін кҥндер», Сен билән биз хәммә нәрсәгә түшүнҽдигҽн 

одәмләрмиз «Сенімен біз бәрін тҥсінетін адамбыз», Әгәр шу гәп рост чықсә Бобирниң бу әтрофдә 

жон сақлҽйдигҽн жойи қолмәйди «Егер бҧл сӛз шын болса, Бабырдың осында жан сақтайтын жайы 

қалмайды» (TLG 329; 337). 

Ҧйғыр т. идиған «келер шақты білдіретін жҧрнақ»: билидиғансҽн «білетін боласың», ишлҽйдиған-

биз «істейтін боламыз», күтүдиғансилҽр «кҥтесіздер», йезидиғанмҽн «жазамын» (TLG 392). 

Алтай т. атан «атын/етін/тҧғын»: баратан едим «баратын едім», баратан едернез «баратын 

едіңіз», алатан «алатын болады», баратан емтириң «баратын бопсың» (TLG 1061).  

Қорытынды. Қорыта келгенде, бҧл қосымша тұрған>тұған>тұғұн>тұғын>тын деген 

эволюциямен ӛзгерген. Яғни, қолда бар деректер негізінде о баста жеке тұрған болып қолданылған 

сӛз ең бірінші тұған, одан кейін тұғұн, соңында тұғын және тын боп ӛзгерді деп тҧжырымдауға 

болады.  

Тұғын–ертеректе ғылыми әрі публицистикалық стильде қолданылған. Қазіргі кҥні аталған 

стильдерде қолданылмайды, ауызекі тілде белгілі ӛңірлерде ғана айтылады. Ал кӛркем әдебиетте әлі 

де қолданылады.Ерте уақыттан бері қазақтың ауызекі және жазба тілінде белсенді жҧмсалған«тҧғын» 

тҧлғасын қолдану дәстҥрін қазіргі ақын-жазушыларда жалғастырып келеді. Олар бҧл тҧлғаны 

стильдік немесе буын санын толықтыру, ҧйқас қҧрау және тағы басқа мақсатта 

пайдаланады.«Тұғынның» жалпыхалықтық тілге немесе жазба тілге тән қҧбылыс екендігінің дәлелі − 

оның Абайға дейінгі ақын-жырауларда (Асан қайғы, Бҧхар жырау, Шал ақын), Абаймен замандас 

ақындар қаламында (XIX ғ.) (Ыбырай, Дулат, Шернияз), сол тҧстағы газет-журналдарда (Дала 

уәләяті, Айқап) Абайдан кейінгі қаламгерлер (Шәкәрім, Мағжан) шығармаларында, XX ғасырдың 

екінші жартысындағы (Жҧмекен, Мҧқағали) ақындар тілінде ҧшырасуы.  

Тҥркі ескерткіштері мен тілдерінен алған талдаулар негізінде «тҧғын» формасын қазақ тіліне тән 

қҧбылыс деп айтуға толық негіз бар. Абай сол дәуірде қазақ жазба тілінде актив қолданылған 

«тҧғынды» ӛз шығармаларында пайдаланған. Сонда ақын тіліндегі тұғын шағатайшаның элементі 

емес әрі говорлық ерекшелік емес. Абайдағы «тҧғын» қазақ тілінде жыраулар кезеңінен бері 

қолданылып келе жатқан дәстҥр жалғастығының кӛрінісі. Тұғынның тек қарақалпақта сақталуы ол 

тілдің қазаққа ең жақын тіл, тіпті екі тіл арасында ӛзгешеліктер жоқ дегеннің белгісінің тағы бір 

дәлелі. Ал қазіргі тілдегі «тын» болса, тҥркі тілдерінен тек қазақ тілінде ғана бар. Соңғысының тек 

қазақ тіліне ғана тән екендігін ӛзге туыстас тілдер фактісі айқын кӛрсетеді. 

Бҧнымен бірге, XIX ғасырдағы орыс зертеушілерінің мәліметтеріне сҥйенер болсақ, «тҧғынның» 

сол уақыттағы актив форма екендігін байқаймыз. Ильминский бастаған ғалымдардың 

грамматикаларында ең бірінші «тҧғҧн» деп кӛрсетіліп, кейін барып «тын» беріледі. Кейбірі соңғы 

нҧсқасының сӛйлеу тілінде енді кӛріне бастағандығын жазады. Енді бірі «тын» вариантын жақша 

ішінде ғана кӛрсетеді. Соған қарап, «Абай сол кездегі актив форманы қолданған» деген деп 

тҧжырымды жасауға әбден болады.  

Тағы бір назар аударар тҧс, бҧл форманың Мҥрсейіт жазбаларында «тҧғҧн» тҥрінде жазылуы. 

Абай ӛлеңдеріндегі кей сӛздер мен формалардың қолжазбада ерін ҥндестігі сақталып жазылғанына 

қарап (мыс.: үшүн, үйүр,күйдүрмекке ), «тҧғынның» да «тҧғҧн» деп берілуі заңды. Қазір «тҧғын» деп 

қолданып жҥрсек, XIX-XX ғасырдағы орыс авторлары грамматика мысалдарында «тҧғҧн» деп 

кӛрсетеді. Бҧл қҧбылыс – Абай кезеңіндегі ауызекі сӛйлеу тілінің де, сол тҧстағы жаңа туған 

прозалық стильдердің де нормасы.  

Жалпы есімшенің -тын, -тұғын нҧсқаларының қолданысы Р.Сыздық еңбегіндеталданғанына 

қарамастан, осы зерттеуімізде біз оған басқа қырынан тоқталды. Ғалымның талдаулары нақты 

статистикалық мәліметтермен және жекелеген пайым-тҧжырымдармен толықтырылды. Сондай-ақ, 

есімшенің бҧл тҥрінің қазіргі поэзия тіліндегі қолданысына да назар аудару мақсатында М.Жҧмабаев 

Қ.Аманжолов, М.Мақатаев, Ж.Нәжімеденов сияқты ХХ ғасырдың кӛрнекті ақындары тіліндегі 

қолданыстарына тоқталып, салыстырмалы талдау жасалды. Бірнеше тҧлғаның шығармалары 

негізінде жасалған пайымдар -тын, -тұғын жҧрнақты есімшенің қазіргі әдеби тілдегі қолданыс 

жиілігін толық ашып бермегенімен, оның бҥгінгі поэзиядағы қолданысынан және есімшенің -тұғын 

нҧсқасының кӛнеріп ӛткен ғасырлар еншісінде мҥлде қалып кетпегенінен, соншалықты пассив емес 

екендігінен де хабардар етеді. Сонымен қатар, ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Абай 

шығармаларының тілі мен ХХ ғасырда ӛмір сҥрген Мағжан, Қасым, Мҧқағали, Жҧмекен сияқты 

кӛрнекті ақындар тіліндегі дағдылы есімше қолданысының кейбір авторлық, стильдік ерекшеліктерін 

де байқауға болады. Қорыта келгенде, Абай кезеңінде, Абай тілінде, әсіресе оның қара сӛздерінде -
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тын нҧсқасына қарағанда -тұғын жҧрнақты есімше әлдеқайда жиі қолданылған. Ал ХХ ғасыр 

поэзиясында есімшенің -тын нҧсқасының басымдыққа ие болғандығы нақты мысалдармен 

кӛрсетілді. 
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ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ СӚЗДЕРДІҢ БІРГЕ ЖАЗЫЛУ ПРОЦЕСІНІҢ  

ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ 

 

Аңдатпа 

Мақала қазақ тілі емлесіндегі кҥрделі мәселенің бірі сӛздердің бірге немесе бӛлек жазылу 

себептерін іздеуге арналады. Ол ҥшін қазақ тіл біліміндегі зерттеулерге шолу жасап, біріккен сӛздің 

морфологияда, семасиологияда және орфографияда танылуы зерделенді. А.Байтҧрсынҧлы мен 

Қ.Жҧбановтың зерттеулерінен бастап осы тақырып арнайы зерттеу нысаны болған ғалымдардың 

еңбектеріне шолу жасалды. Авторлардың кейбір тҧжырымдары таратылып, сараланады. Кҥрделі 

сӛздер бірігуінің фонетикалық себептері мен белгілерін профессор Қ. Жҧбанов, семантикалық 

белгісін осы тақырыпта диссертация қорғаған Ә. Ермеков пен профессор М. Балақаев; сӛздер 

бірігуінің арнайы форманттар арқылы және сӛз тудырушы қосымшалар арқылы жҥруінакадемик 

Р.Сыздық және профессорлар Н.Уәли, Б. Қалиев алғаш рет зерттеп, ғылыми айналымға тҥсіргенін, ал 

бӛлек, бірге тҧлғалауда коннотат-денотат теориясын қолдануды професор Н.Уәли ҧсынғанын, осы 

негізде ғылыми тҧжырым жасағанын ретімен баяндадық 

Тҥйін сӛздер: бірге таңбалану, бӛлек таңбалану, біріккен сӛз, семантикалық белгі, ҥндестік, 

кҥрделі сӛз, коннотат-денотат теориясы  
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HISTORY OF STUDYING THE PROCESS OF FUSED WRITING WORDS IN  

KAZAKH LINGUISTICS 

 

Abstract 

The article considers one of the most difficult problems in the spelling of the In the spelling of the 

Kazakh language is the search for reasons for joint or separate spelling of words. According to this, Kazakh 

linguistics was conducted a review research, and studied the recognition of a joint word in morphology, 

semasiology, and spelling. Beginning with the research of A. Baitursynov and K. Zhubanov, a review of the 

works of scientists who became the subject of a special study of this topic was conducted. Some of the 

authors‘conclusions are distributed and differentiated. Phonetic reasons and signs of merging complex 

words: Professor K. Zhubanov, semantic sign defended his thesis on this topic. As noted by academician R. 

Syzdyk and professors N. Uali, B. Kaliev for the first time studied and published in scientific circulation, and 

in particular, in the joint construction used the connotation-denotation theory of profesor N. Uali, on this 

basis they made a scientific conclusion 

Keywords: fused marking, separate marking, fused word, semantic sign, consonant, compound word, 

connotation and enotation theory 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА СЛИТНОГО НАПИСАНИЯ СЛОВ  

В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается одна из сложных проблем орфографии казахского языка - причины 

слитного или раздельного написания слов. Для этого был проведен обзор исследований в казахском 

языкознании, изучено распознавание слитных слов в морфологии, семасиологии и орфографии. Был 

проведен обзор трудов ученых специально исследовавших данную тему, начиная с А. Байтурсынова 

и К. Жубанова. Некоторые выводы авторов анализируется. По последовательности были даны 

научные выводы ученых: фонетические причины и признаки слитных слов был узучен 

профессоромК. Жубановым; семантическую сторону исследовали А. Ермеков и профессор М. 

Балакаев, защитившие диссертацию на эту тему; академик Р. Сыздык и профессора Н.Уали, Б. 

Калиев впервые исследовали и ввелинаучную оборот образование слитных слов посредством 

специальных формантов исловообразующих суффиксов; а применение теории коннотата-

денотатабыло предложено професоромН.Уали и он на этой основе сделал свое научное заключение. 

Kлючевые слова:слитное написание слов, отдельное написание слов, слитные слова, 

семантический знак, сингaрмoнизм, сложные слова, теория коннотата-денотата 

 

Кіріспе. Мақаланы жазудағы негізгі мақсат мынадай: жаңа әліпби негізіндегі қазақ жазуының 

емле нормаларын қалыптандыруда, оның ішінде кҥрделі сӛздердің бірге жазылу себептерін іздеуде 

ӛткенге шолу жасау арқылы«Біріккен сӛз мәселесі алғашында қалай шешілді?», «Бҧл бағытта қандай 

ғалымдардың еңбегін ҧмытпауымыз керек, қандай ғылыми негіздер айқындалды?» деген сауалдарға 

жауап іздеу болды.  

Әдістеме. А.Байтҧрсынҧлы[1, 153] тіл ҥндестігімен жазылатын кҥрделі сӛзді бірге, бір сыңары 

жіңішке, бір сыңары жуан сӛздерді дефис арқылы жазды:басқұр, жел-бау, аққала, жүк-аяқ, яғни 

бейҥндес кҥрделі сӛздерді [жүк-аяқ, жел-бау, Тілеу-бай] дефиспен бӛліп, жіңішке айтылатын 

сыңарына дәйекші қояды.  

Ал кіріккен сӛзді азған сӛз терминімен атайды. ―Сӛздің азып ӛзгеруі бар, айнып ӛзгеруі бар. 

Соңғысы дыбысы айнып бірде олай, бірде былай айтылуынан болатын ӛзгеріс‖ дейді А. 

Байтҧрсынҧлы [2]. Ал дефисті қосарлық деп атайды: «қосалқы, қос, қосар, қосынды сӛз бәрі 

қосарлық белгімен жазылсын‖ дейді. Яғни бірге жазуды қосарлық белгісімен де беруге болатынын 

айтады. Бірақ ―Қазақ тілінде екі, ҥш, бес сӛз бірлесіп, бір ҧғым, бір мағыналы болып келуі жиі 

ҧшырайды. Мәселен, кете берер, кете берер ме, кете берермеекен, кете бере алар ма екен, кете 

бере алмай отырғанымды-ау. Осыларды бірге айтылғанына қарай, бір мағына кӛрсетуіне қарай 

біріктіріп, тҧтастырып айтып, естілуінше тҧтастырып жазу емлені оңайлатпайды‖ дейді ғалым [2]. 

Сӛйтіп, қазргі емледегі бірге жазудың алғашқы белгілерін негіздейді.  

Қ. Жҧбанов біріккен сӛздерді кіріккен сӛз терминімен атап, оған белбеу, бүгін, биыл, келсап, 

таңертең, үйт, бүйт, кішкене т.б. сӛздерді жатқызады. Ғалым ―Кіріккен сӛз болған жердің бәрінің 

бірдей дыбыстық ӛзгеруі шарт емес, бірақ дыбысында ӛзгеріс бар сӛз тіркестерінің кіріккен сӛз 

болуы шарт‖ [3, 155] деп және ―олардың бір екпінге бағынуы‖ кіріккен сӛзді танудың ең сенімді 

жолы дейді [3, 223]. Біріккен сӛздерді қалыпқа тҥскен ортақ заңы жоқ, заңсыз қосынды дей отырып, 

олардың пайда болуының ҧзақ сонарлы процесс екенін, аралық жағдайда кӛбірек ӛмір сҥріп, жалған 

кӛзқарас қалыптастыру мҥмкіндігін ескертеді. Ғалымның ―Қарға қара қҧс болғанмен де қара қҧс 

емес, ақ сары, қарақұс, қара қҧс болмағанмен де, қарақұс‖[3, 224] деген сӛзі кіріккен сӛз жасалуының 

тамаша мысалы. Деректі мағынадан дерексіз мағынағакӛшу кіріккен сӛз жасаудың тәсілі екеніне 

Қ.Жҧбанов қолғап сӛзін мысалға келтіреді. Мҧндағы қап сыңары мешок мағынасында емес, чехол 

мағынасында қолданылғандықтан, тіркескен сӛз бірігетінін айтады. Ал бӛлек жазылатын сӛздерді 

күрделі сӛз терминімен атайды да, ол бірліктердің жасалуының семантикалық жолын былай 

тҥсіндіреді. Сары май, сары жапырақтіркестеріндегі сары сыңарының беретін мағынасы әр сатыда. 

―Сары майдың ақ кӛгілдір тҥрлері де кездеседі‖ [3, 225] дейді зерттеуші. Бҧл пікірдің мәнісі былай. 
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Сары май– әбден шайқалып, сҥтінен мҧқият ажыратылған, қойдың қарнына ҧзақ уақыт сақтала сары 

тҥсін сақтаған, басқа тағамдық майлардан қҧнарлылығы ӛте жоғары май. Уақыт ӛте келе оның 

тҥсінің сап-сары, сары, ақшыл сары, ақ сары, кӛгілдір болуы емес, оның қҧнарлылығы, сапасының 

жоғары болуы мәнге ие болады. Бҧл жерде "сары" сыңары майсӛзінің алғашқы сын-сипатын 

абстракциялап қана тҧр. Сары майтіркесі – денотатив, мҧндағы сары – сигнификаттық компонент. 

"Сигнификат – денотат та емес, сондай-ақ ҧғым да емес. Денотаттан айырмашылығы сол – ой 

субъективті қасиетке ие. Екінші сӛзбен айтқанда, сигнификат нақтылы заттың белгісі мен тҥрлі 

қасиеттерінен қол ҥзген идеалды денотатқа сҥйенеді‖ [4, 54]. ―Денотаттық мағына сӛзді объектив 

дҥниемен, заттармен байланыстырса, сигнификаттық мағына оны ҧғыммен, ой элементтерімен 

байланыстырады‖ [5, 30]. ―Мағынада бҧл компонент денотаттық компонентен қатар жҥреді, тек оны 

ерекшелейтін нәрсе, бҧл компонент денотаттың ерекше белгілерін абстракциялап бейнелейді‖ [6, 13]. 

Бҧл мақрокомпонент мынадай жолдар арқылы сӛз мағынасының бір бӛлігіне айналады дейді М. 

Оразов, яғни идеалды немесе жалпы денотат арқылы, екінші гнеосеологиялық бейне арқылы, ҥшінші 

қайта атау, тӛртінші ғылыми абстракция арқылы [6, 13]. Сонымен, Қ. Жҧбановтың айтуынша, сары 

майтіркесі – бҥгін бір атау. 

Ғалым мҧрасында кҥрделі сӛздермына қҧрамнан тҧрады [3, 227]: 

-  ӛзгерістерге тҥскен атау тҥбірлердің бірігуінен тҧрған кҥрделі сӛздер;  

- табыс жалғаулы сӛз бен сабақты етістік негізінде пайда болатын кҥрделі сӛздер;  

- анықтаушы мен аныкталушылық қатынастағы кҥрделі сӛз;  

- заттанған сын есім мен зат есім тіркесінен туған кҥрделі сӛз;  

- кҥрделі жалқы есімдер;  

- қысқарған сӛздер. Бір ӛкініштісі, ғалымның бҧл айтқандарына келтірген мысалдары 

табылмаған. 

Біріккен жалқы есімдердегі атрибуттықсӛз тіркестерінің кері орналасу тәртібіне назар аударған 

Қ.Жҧбанов оны сын есімнің заттану қасиетімен және мҧндай жағдайлар тек сын есімдердің кісі 

аттарымен [Айжарық, Таңжарық, Еділбай, Айсұлу, Күнсұлу] ғана тіркесіп, оның белгісін, қасиетін, 

кәсібін, қоғамдық орнын білдіріп, әрі анықталушы мҥшелер қызметінде жҧмсалу қабілетімен 

байланыстырады [7, 20]. Әрине, мҧндағы Айжарық, Күнсұлу сӛздерін оңай тӛркіндетуге болады: 

айдай жарық, кҥндей сҧлу. 

Қысқарған сӛздерді де ғалым кіріккен сӛздің бір тҥрі деп алып, оларды әріп қиюлы [ССРО, МТС 

т.б.],буын қиюлы[ҚазТаг],аралас қиюлы[КазПИ, КазГУ] деп бӛледі. 

Сонымен, проф. Қ.Жҧбанов біріккен сӛздердің ӛзіндік ӛлшемдері деп мыналарды кӛрсетті: 1. 

Сыңарлардың фонетикалық ӛзгеріске тҥсуі, алайда ―кіріккен сӛз болған жердің бәрінің бірдей 

дыбыстық ӛзгеруі шарт емес, бірақ дыбысьінда ӛзгеріс бар сӛз тіркестерінің кіріккен сӛз болуы 

шарты. 2. Бір мағынаны білдіруі, дегенмен де, ―жалғыз мағынаны ӛлшеу қылумен анықтық таныла 

қоймайды. 3. Бір екпінге бағынуы. 

1938-1960 жылдарға, яғни қазіргі орфографиялық ережеміздің қалыптасу жылдарындағы 

сӛздердің бірге-бӛлек таңбалануына қатысты жарияланымдарға зер салсақ, мынадай екі ҥрдісті 

байқауға болады. 

1. Бір деммен, бір ҥйлесіммен айтылатын еркін, тҧрақты сӛз тіркестерін, кҥрделі атау, 

лексикаланған тіркестерді жаппай біріктіру [8]. Бҧған Қ. Жҧбановтың біріккен сӛздердіӛзінеҧқсас 

басқа тілдік бірліктерден ажырататын негізгі белгісідеп екпінді атауы бірден-бір себеп болды. Ақ 

кҿңіл, mac бауыр, жат бауыр, дем алу, қол қою, бас салу, бой ұру, am салысу, am қою, am үсті 

қараусияқты фразеологизмдер бір екпінге бағына айтылу себепті бірге тҧлғалануы ҧсынылды [9]. 

2. Емледегі бір ізділік қағидасын арқау еткен форма қуу ҥрдісі. Мҧнда ішкі мағыналық сәйкестік, 

компоненттердіңлексика-семантикалық арақатынасы, ҥйлесім сияқты сӛздің ішкі формасына, 

мағыналықжылжуға назар аударудан гӛрі, мысалы, мал шаруашылығы бір екпінмен 

айтылмағандықтан бӛлек жазылатын болса, онда осыған ҧқсас ауыл шаруашылығы, халық 

шаруашылығы, егін шаруашылығы сияқты қҧрама атауларды да бӛлек жазу; баспасҿз тәрізді сӛздің 

қатарына жарыс сҿз, соңғы сҿз, жаңа сҿз, ескі сҿз, кіріспе сҿз, жазба сҿз сияқты лексикаланған 

тіркестерді қою; ар, -ер жҧрнағының сӛзжасамдыққабілетінерегламент қоймай, бір киер, бір тартар, 

бір қырқар сияқты формасы бір сӛздерді жаппай біріктіру; бір заттың атауын[іш киім, бас киім, аяқ 

киім, аққұман, қара құман, іш қалта, жер үй, mac қалта, жер тҿсек] біреуі бірге жазылуына орай 

қалғандарын да бірге тҧлғалау ҧсынылды [10]. Яғни екі бағытта да бірге жазудың белгілерін іздеу 

болды. 
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Ә.Ермеков ӛзінің ―Қазақ лексикасындағы біріккен сӛздердің семантикасы‖ атты кандидаттық 

диссертациясында қҧрамдары кірігіп кеткен, қазақтілінің тӛл сӛздерініңэтимологиясын ашты. 

Автордың пайымдауынша, мына сӛз сыңарлары сӛйлемде қатар айтыла келе сӛз тіркесіне, одан 

атаулық тіркестерге ӛтіп, біріккен сӛзге айналған. Мысалы: қоян– ―қой сияқты аң‖, жылан – 

―жылжымайтын аң, жамбас– ―жанына бас‖, итмұрын – ―иттің мҧрны тәріздес жеміс‖, жануар – 

―жаны ару‖, жантаю–―жанына таю", есіру–―есі іріп кету‖ т.б. Ізденушінің пікірінше, біріккен 

сӛздердің компоненттері универбтенбей тҧрғанда кӛбінесе жалпы қолданыста жҥреді де, процесс 

ӛткен соң, тіркес мағынасы шоғырланып, жалқыланады. Осы жалқылану біртҧтас тҧлғаланатын 

сӛздердің пайда болуына себепші болып отыр дейді ғалым. Кейбір сӛздердің мағынасын ашады: 

алтынкүрек–―кӛктемде оңтҥстіктен соғатын жел‖, қанатжуар– ―кӛктемнің алғашқы жылы 

жаңбыры‖, кҿгентүп– ―кӛгендегі қозылардың ең кенжесі‖, қымызмұрындық –―алғашқы қымыз 

сауымының ішілуі‖, желбұйда– ―мҧрындық пен бҧйданың арасына желі болып тартылатын жіп‖, 

қырықжілік–―мал етінен сыбаға‖ т.б. [11, 2-6]. 

Г. Жәркешова―Қазіргі қазақ әдеби тіліндегі біріккен сӛздер‖ атты диссертациялық еңбегінде 

бірқатар кіріккен сӛздерді Э.В.Севортянның"Соотношение грамматики и лексики в тюркских языках‖ 

еңбегі бойынша тҥбірін іздеп, жалпы мағынасын анықтайды. Біріккен сӛздердің кӛбі араб, парсы, 

алтай, қырғыз, монғол тілдеріндегі мағыналас сӛздермен қосарлана біріккенін айтады[12, 10-11]. 

Бҧл зерттеулерді қазақ тіл біліміндегі біріккен сӛздерді зерттеудің алғашқы кезеңі деп тануға 

болады. 

А. Ысқақов алғаш рет кҥрделі сӛздердің фонетикалық, морфологиялық, лексика-семантикалық 

факторларына бойлап, принципті мәселелерді алға тартады. ―Кҥрделі сӛз деп кемінде екі я одан да 

кӛп дара сӛзден қҧралып, ритм ырғақ жағынан бір ҧдай, лексика-семантикалық жағынан бір тҧтас, 

лексика- грамматикалық жағынан бір бҥтін тҧлға болып бірлескен қҧрама сӛзді‖ танимыз дей 

отырып, олар ―практикалық тҧрғыдан қарағанда жалаң сӛздердің ӛресі жетпейтін қызмет атқарады, 

олардыңолқылықтарын толтырады, ал теориялық тҧрғыдан, дара сӛздермен жарыса ӛмір сҥріп, сол 

дара сӛздердің тууына негіз болып қызмет етеді‖ дейді [13, 120]. 

Ғалым біріккен сӛздер идиомалану, лексикалану [―сӛздердің логика-семантикалық, 

грамматикалық байланыстары кӛмескіленбей, жеке тҧрып та мағына білдіруі‖ [13, 122], 

делексикалану [―кҥрделі сӛз сыңарының дыбыстық ӛзгеріс нәтижесінде, я жиі қолданылу себебінен 

бастапкы мағынасынан ада-кҥде айырылу‖ [13, 122] қҧбылыстары нәтижесінде жҥзеге асатынын 

айтып, сондықтан да біріккен сӛздердің кездейсоқ шыға бермейтінін орынды ескертеді. Бірікккен 

сӛзге ―компоненттері мағына жағынан да, форма жағынан да елеулі ӛзгерістерге ҧшырамай-ақ, ӛзара 

бірігіп, жинақталған біртҧтас лексика-семантикалық мағына білдіретін кҥрделі сӛз‖ [13,139] деп 

анықтама береді.  

Жалпы кҥрделі сӛздерді типке бӛлуде компоненттерінің арақатынасы назарға алыну керектігін 

айтады. Компоненттердің арақатынасы деп ―бірігу, қосарлану, тіркесу арқасында туған кҥрделі 

сӛздің сыртқы фонетикалық тҧр-тҧрпаты мен ішкі семантикалық қҧрылымында, олардың араларында 

заң ретіңде орнығып қалыптасқанқарым-қатынастардың нәтижесін, я оның жиынтығын айтамыз‖ [13, 

129] деп анықтайды. Сӛйтіп, проф. А.Ысқақов зерттеулерінде біріккен сӛздердің таптастырылуы, 

белгілерінің айқындалуы біршама сараланады. 

М.Балақаев қазақ тіліңдегі біріккен сӛздердің негізгібелгісі деп, мағына тҧтастығын атайды. 

―Біріккен сӛздің бҧрынғы мағыналары сақталады десек, бірікпегені, сақталмайды десек қаншалықты 

екенін айқындауға тиіспіз‖ [14, 203]деп, сыңарларына талдаужасауды ҧсынады. ―Қазіргі білдіретін 

мағыналары ауыс, мҥлде басқа ҧғымға ие болып‖ [14, 204]кеткен ақсақал, алаяқ, жанталас, 

нақсүйер, маубас, ҽңгіртаяқ, кҽріқыз [ҿс.], соқыртеке [ойын], қубас, құралақан сӛздерін бірге 

таңбалады. ―Толық мағыналы екі сӛздің тҧтасып жымдасу нәтижесінде әдепкі лексика-

грамматикалық мағынасынан айырылып[не кҥңгірттеніп], жаңа лексикалық, соған лайықжаңа 

лексика-грамматикалық мағына тудыратын сӛздер бірлестігінің.... сӛз тіркесінің бір сыңары болуы 

олардың негізгі белгісі‖ [15, 50] деді. 

Ғалымның кӛзқарасы, бойынша біріккен сӛздер табиғи болуы керек, яғни ―компоненттері 

алғашында белгілі мағыналық, синтаксистік байланыста жҧмсалуы тиіс‖ [14, 204]. ―Қабысқан сӛз 

тіркестері тҥйдекті топқа, одан біріккен сӛзге айналу процесінде, бір сӛзге айналғанда олардың 

біртіңдеп синтаксистік байланысы ыдырап кетеді. Сол процестің ҧзактығынан, бірігу дәрежелерінің 

әртҥрлі болатындығынан біріккен сӛзді айырып тану қиын‖ [14, 205]деді.Ғалым: ―Біріктіру – 

жинақылықтың белгісі. Жинақылық –мәдениетіліктің нышаны. Мәдениетті елдің жазуы тілдегі сӛз 
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тҧтастығын бҧзбай, адамдардың психологиялық ойлау қабілетіне сәйкес болуға тиіс. Адамның жазу 

әрекеті мен кӛру әрекеті ҥйлесіп, қалыптасқан сайын тілдік сана-сезім кҥшейе тҥседі‖ [14, 207] деп, 

жазудың, жазба тілдің, жазу әрекетінің психологиямен, физиологиямен байланысын анық кӛрсетті, 

грамматологиялық зерттеудің негізін қалады. 

К.Аханов жалпы кҥрделі сӛздерді күрделі - біріккен сҿз, күрделі-қос сҿз, күрделі-қысқарған сҿз, 

күрделі-құрама сӛз деп таптастырып, оларды сӛйлеу кезінде жасалмайтын, дайын тҧрған тілдік тҧлға 

деп таныды. Сӛйтіп, ғалым кҥрделі сӛзбен синтаксистік сӛз тіркестерді ажырататын ӛлшемдерді алға 

тартты. Бозторғай, кҽрі жілік сӛздерінде алдыңғы сыңар соңғы сыңардың сынын да, сапасын да, 

белгісін де білдірмейді дейді [16, 76]. Біріккен сӛзге ―компоненттері мағына жағынан да, форма 

жағынан да елеулі ӛзгерістерге ҧшырамай-ақ, ӛзара бірігіп, жинақталған біртҧтас лексика-

семантикалық мағынабілдіретінкҥрделі сӛздер‖ деген анықтама береді [16, 83].  

Нәтижелер. Р.Сыздық 50-жылдардың аяғына дейін орфографияда орын алған бір зат не 

қҧбылысты білдіретін кҥрделі атауларды жаппай біріктіріп жазуға алғашқылардың бірі болып, негізді 

қарсылығын білдірген автор 1957 ж. фразалық атаулар мен лексикаланған атаулардың типін анықтап, 

бҧларды біріккен заттық атаулармен қатар қоюға болмайтынын айтты[17]. 1960 жылы баспа бетін 

кӛрген ―Қазақ тілі орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағышында‖ ғалым екі сыңары 

бірігіп, басқа зат, аң, қҧс, ӛсімдік, ағаш, қҧбылыс атаулары болып кеткен кҽріқыз, ақиық, бұзаубас, 

танатағар, алақоржын, ҿнеркҽсіп, кҿзқарас, арасалмақ, кҿкжиек, кемпірқосақ, ешбір, бірнеше 

сияқты кҥрделі атаулардың бірге жазылуын жҥйеледі [18, 31]. Аталған анықтағыш ӛңделіп, 

толықтырылып, 1974, 1996 және 2000 жылдары тағы ҥш рет басылғаны белгілі. Соңғыларында 

ғалымныңбіріккен сӛз қатарын молайту бағытында екенін кӛруге болады. Әсіресе, терминдік мәнге 

ие болған сӛз тіркестерінің бірігуі баса кӛрсетілді. Фразеологиялық тіркестердің әр сыңарын қашан 

да бӛлек таңбалауды ҧсынатын автор, енді саяси-қоғамдық терминге айналған алауыздықтар, 

кҿзбояушылық, сҿзбұйда, шығарыпсалма, алыпсатар, мұзойнақ, қағазбастылық, жұмысбастылық, 

сияқты тіркестерді біріктіруді қостайды [19, 46]. 

Бірінші сыңары мал, аң, қҧс жалпы атаулары [кой, сиыр, аю, коян], болмаса may, шҿл, құм, 

даласияқты сӛздер, екінші сыңары нақты ӛсімдік, аң-кҧс аты болса бірге жазылатынын алғаш 

жҥйелеген [құмбетеге, сиыржоңышқа, қойқарақат, итошаған, итбүлдірген]ғалым[19, 50]бҧл 

атаулардың лексикалық және терминологиялық қолданысынан шығады дейді. Р.Сыздық 

зерттеуіндегі тағы бір қол жеткен нәтиже– аралық, тану, сымақ, жай, хана, ақы, нама, хат, тас, бас 

сыңарлы біріккен сӛздердің жҥйеленуі [19, 55]. Ғалым аталған форманттар жалпылану процесінен 

ӛтіп, толық мағынадан жартылай мағынаға ауысу арқылы алдыңғы сӛзбен бірігеді дейді. Проф. 

Р.Сыздықтың редакторлығымен жарық кӛрген «Қазақ тілі орфографиялық сӛздігінің» соңғы 

басылымдарында сӛздердің бӛлек, бірге жазылуы жҥйелілік пен бірізділікке қҧрылғанын кӛруге 

болады. 

Талқылау. Н.Уәли біріккен сӛздердің бір заттың атауы болуы, бір мағынаны білдіруі 

сыңарларының бірігіп жазылуына таяныш бола алмайтынын, мәселеге жаңа қырынан, қҧрылымдық 

элементтер деңгейінен келу керектігін айтады. Біріккен сӛз сыңарларының мағыналық қатынасын 

проф. М.М.Копыленконың фразалықтіркес теориясымен анықтауды ҧсынады. ―Ол теория бойынша, 

экстралингвистикалық мәнге сәйкес келетін атау сыңары Д1[денотат1]-мен, экстралингвистикалық 

мәнмен тікелей емес, жанама байланысы бар атау сыңарлар Д2[денотат 2]-мен, ―соларға ҧқсас‖ деген 

сыңарлар К1[коннатат]-мен, ал синхрондық тҧрғыдан мҥлде белгісіз, уәждемесі жоқ деген атау 

сыңарлар К2-мен белгіленеді. Мҧндағы семалар экстралингвистикалық мәннен [Д1] алшақтап [Д2К2] 

және одан қол ҥзген сайын [K2]екі қҧрамды кҥрделі есім сӛздерді бірге жазу ҥрдісі кҥшейе тҥседі‖ 

деп анықтайды. Сӛйтіп, ақ аю мен ақбҿкен сияқты бір ҥлгідегі сӛздердің әртҥрлі жазылу себебін 

іздейді [20, 148]. 

Автор біріккен сӛздердің жеке белгілері ретінде сыңарларының мағына кӛмескіленуін [сайгүлік, 

ашудас], екі сыңардың лексика-семантикалық контаминацияға тҥсіп, біртҧтас мағына беруін 

[ҿнеркҽсіп, тауқұдірет], сыңарлардыңбҥтіннің бӛлшегі ретінде жҧмсалып барып, бҥтінге айналуын 

[қосаяқ, бҿрігүл, бозтікен], бір сыңардың жалпы мағынаға кӛшуін [ҽулиеағаш, ауданаралық], екінші 

сыңардың әртҥрлі грамматикалық тҧлғада келуін [тамыратпалылар, батысгерманиялық, кҿріпкел, 

жатыпатар] кӛрсетеді [21, 67]. 

“Қазіргі қазақтілінің сӛзжасам жҥйесі”[1989] монографиясында авторлар ҧжымы біріккен 

сӛзге айналу процесін мына схемамен кӛрсетті[22, 213, 215]: сӛз – сӛз тіркесі –лексикаланған тіркес –

біріккен сӛз– кіріккен сӛз. Мысалы: ағайын –алыс ағайын, жақын ағайын, араз ағайын, тату ағайын, 
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ара ағайын, жамағайын. Мҧнда бір деңгейде тҧрған лексикалық тіркестердің арасынан 

жам[а]сыңарының лексикалық мағынасы кҥңгірттеніп, жеке қолданыстан шығып қалғандықтан, 

жамағайын тіркесі бірігіп жазылған. Зерттеушілер сӛздің бір буынды болуы да біріккен сӛздің 

тууына жағдай жасайды дейді [22, 214]. Аталған монографияныорфографияның ғылыми-теориялық 

негіздерін қосқан ҥлес деуге болады. 

Б.Қалиев кӛп қҧрамды ӛсімдік атауларының жазылуы, сӛздікте берілуі, әсіресе сӛздердің бірігу 

тәсілі жайлы қҧнды пікірлер айтты[23, 45].Аюдҽрі, еркек, мыңбас, сарбас, майқарасияқты атаулардың 

аюдың ақ дҽрісі, еркек шҿп, мыңбас шырмауық, сарбас қурай, майқара жусанатауларынан 

ықшамдалғанын кӛрсетті. Ақбас жусан, кҿкбек жусандар жусан тҥрлері емес, біреуі алабота 

туысына, біреуі шӛптесін ӛсімдіктер туысына жататын ӛсімдіктер, сондықтан олар біріктіріліп 

реестрге шығарылуы керек деді [24, 108]. Кҥрделі сӛздерді лексикографиялаудағы қиындықтарды 

алғаш рет айтты: «Қазақ тілі кӛп томдық тҥсіндірме сӛздігінің» екінші томында болуы керек: бет 

орамал, бал жапырақ, бояу тамыр, бел күрек, бие қарын, боз қараған, бұршақ қап, бұршақ қын, бір 

табан[ойын] деген сияқты орфографиялық сӛздікте бар сӛздердің ол томда жоқ болып шығуын тек 

осы себептен ғана деп тҥсіндірмеске амалымыз жоқ» дейді [25]. Және бір маңызды мәселе қазіргі 

ҧлттық тҥс атауларының емлесіне қатысты айтқаны болып отыр, ғалымның сӛзін тыңдасақ: «қара 

кер, қара торы, қара кҿк, қара қошқыл, қара күрең, қара қоңыр, қара сұр, қара қызыл, ақ сары, ақ 

сұр, ақ құба, ақ боз, ақ қызыл, ақ құба, ақ боз, ақ қызыл, құла кер, қызыл күрең, т.б. осы сияқты сын 

есімді тіркестерекі сӛзден қҧралып, бір ғана тҥсті кӛрсетеді, бір ғана лексикалық единицаны 

білдіреді. Кейбір зерттеулерде айтылғандай,қара кҿк дегендегі қара сӛзі кҿк сӛзін анықтап тҧрған 

жоқ, тҥстің негізгі белгісі соңғы кҿк сӛзінде емес, қайта бҧл екі сӛз бірігіп, ӛзінше бір жеке тҥсті 

кӛрсетіп тҧр. Яғни қара да емес, кҿк те емес, ҥшінші бір тҥс – қаракҿк. Қаракҿк десек, біз қара мен 

кҿктің аралығындағы ҥшінші бір тҥсті ҧғынамыз.Қазақ тіл білімінде бҧл сияқты тіркестер кҥрделі 

сын есімдер деп қаралып жҥр. Сондықтан болу керек, бҧл сӛздер «Қазақ тілі орфографиясының 

негізгі ережелерінде [§22]» бӛлек жазылсын делініпті. Ал практикалық ӛмірде жоғарыда сӛз болған 

біріккен сӛздер сияқты, бҧлардың жазылуында да ала-қҧлалық кездеседі. Бізше, бҧларды кҥрделі 

сӛздер дегеннен гӛрі, біріккен сӛздер деп қарап, бірге жазу әрі орынды, әрі тиімді болған болар еді. 

Бҧлай еткен жағдайда бҧл сӛздердің жазылуында да ала-қҧлалық болмайды. Мектеп оқушылары қара 

торы дегендегі екі сӛз бӛлек жазылғандықтан, екі тҥс атауы деп ҧғынып [қара және торы], арасына 

ҥтір қою қателігінен де арылған болар еді» [26].Бҧл біріккен сӛз емлесін нормалаудағы жаңа және 

негізді ҧсыныстар.  

Қорытынды. Сӛйтіп, сӛздерді бірге, бӛлек тҧлғалаудың уәждемесін іздеген қазақ тіл біліміндегі 

зерттеулерге шолу жасап, авторлардың кейбір тҧжырымдарын таратып, саралауға тырыстық.  

Олар – сӛздер бірігуінің фонетикалық [Қ. Жҧбанов], семантикалық факторы [Ә. Ермеков, М. 

Балақаев]; сӛздер бірігуінің арнайы форманттар арқылы және сӛз тудырушы қосымшалар арқылы 

жҥруі [Р.Сыздық, Н.Уәли, Б. Қалиев]; бӛлек, бірге тҧлғалауды коннотат-денотат теорияларын 

қолдану арқылы анықтау [Н.Уәлиев]. 
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ВАРИАНТНЫЕ СЛОВА В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вариантные слова, произносимые через переднеязычные глас-

ные, со словами, произносимыми через заднеязычные гласные, имеющиее одинаковые значение. 

В результате развития языков на протяжении бесконечно долгого времени заднеязычные и 

среднеязычные как гласные, так и согласные передвинулись к передней части языка. На это, 

безусловно, повлияли природные условия, изменения физических данных человека (понижение 

ростом, уменьшение его комплекции и др.). В статье путем сравнительно-исторического изучения 

http://emle.kz/articles/get/77
http://anatili.kazgazeta.kz/?p=18214
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восстанавливается древние формы вариантных слов, которые в языкознании получили название 

«сингармонические варианты и паралелли». Сингармонические варианты чаще встречаются в 

односложных словах в современных языках, что указывает на историческую природу этого явления. 

Количество синармонических вариантов резко увеличивается, если мы сравним и сопоставим такие 

конкурирующие корни в отдельном языке или тюркских языках и их диалектах, которые образуются 

в результате свободного обмена гласными звуками, которые не отличаются в лексическом и 

семантическом смысле. Поэтому, чтобы доказать, что древние корни казахско-тюркских слов были 

произнесены с твердыми гласными, мы уделили особое внимание соответствию твердых и мягких 

гласных в сингармонических вариантах. 

Ключевые слова: тюркские языки, сингармонизм, исторические соответствие, варианты, 

гласные, согласные 
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OPTIONAL WORDS IN TURKISH LANGUAGES 

 

Abstract 

This article discusses variant words spoken through front-lingual vowels, with words spoken through 

back-lingual vowels that have the same meaning. As a result of the development of languages over an 

infinitely long time, rear-lingual and middle-lingual, both vowels and consonants, moved to the front of the 

tongue. This, of course, was influenced by natural conditions, changes in the physical data of a person 

(decrease in growth, decrease in his complexion, etc.). In the article, by means of comparative historical 

study, the ancient forms of variant words are restored, which in linguistics are called ―syngarmonic variants 

and parelli‖. 

Singharmonic variants are more often found in monosyllables in modern languages, which indicates the 

historical nature of this phenomenon. The number of synarmonic variants increases sharply if we compare 

and compare competing roots in a separate language or Turkic languages and their dialects, which are 

formed as a result of the free exchange of vowels, which do not differ in the lexical and semantic sense. 

Therefore, in order to prove that the ancient roots of the Kazakh-Turkic words were pronounced with solid 

vowels, we paid special attention to the correspondence of hard and soft vowels in syngarmonic variants. 

Keywords: Turkic languages, syngarmonism, historical correspondence, variants, vowels, consonants 
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ТҤРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ВАРИАНТТЫ СӚЗДЕР 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада тіл алды дауыстылары мен тіл арты дауыстылары арқылы айтылып, бір мағына 

беретін сӛздер салыстырмалы талданады. Тілдің ҧзақ тарихи даму барысында тіл арты және тіл 

ортасы арқылы дыбысталатын дауыстылар, дауыссыздар тілдің алдыңғы бӛлігіне жылжыды. Осыған, 

әрине, табиғат жағдайы, адамның физикалық мҥмкіндіктерінің (адам бойының, дене қалпының) 

ӛзгеруі әсер еткен. Мақалада «сингармониялық варианттар мен параллельдер» деп тіл білімінде 

термин ретінде аталған осындай вариантты сӛздердің кӛне формасы салыстырмалы талдаулар 

негізінде анықталады. Сингармониялық варианттар қазіргі тілдерде бір буынды сӛздерде кӛп 

ҧшырасады, бҧл аталған қҧбылыстың тарихилығын байқатады. Егер лексика-семантикалық 

мағынасында айырмашылығы жоқ, дауысты дыбыстардың еркін алмасуынан жасалатын осындай 

жарыспалы тҥбірлерді жеке бір тіл аясында немесе тҥркі тілдерін, олардың диалектілерін бір-бірімен 
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салыстыра, салғастыра кӛрсетсек, сингармониялық варианттардың саны ӛте кӛп. Сондықтан қазақ-

тҥркі сӛздеріндегі ежелгі тҥбірлерді тіл арты дауыстыларымен дыбысталғанын дәлелдеу ҥшін біз 

сингармониялық варианттар ішіндегі жуан және жіңішке дауыстылар сәйкестігіне арнайы тоқталдық 

Тҥйін сӛздер: тҥркі тілдері, сингармонизм, тарихи дыбыс сәйкестіктері, варианттар, дауыстылар, 

дауыссыздар 

 

Введение. Тунгусо-маньчжурские, монгольские, тюркские (в широком смысле - языки урало-

алтайской семьи) прежде чем стать агглютинативными, по мнению ученых, пережили полисинтети-

ческое или аморфное состояние. В сложившейся структуре праязыка, которая, пережив разрушение 

по не известным нам причинам, вновь была восстановлена, чтобы сохранить общность семантики 

слова, появился закон сингармонизма. Среди алтайских языков сингармонизм хорошо сохранился в 

тюркских языках.  

Фонетический, фономорфологический строй слова в каждом языке бывает различный. 

Характерная только лишь тюркским языкам черта - гармония гласных. По определению известного 

фонетиста А.Жунисбекова сингармонизм как фундаментальное стуктурно-типологическое явление 

образует (организует) звуки в тюркских языках в одно целое, разграничивает каждое слово в 

отдельности в процессе речи, вместе с тем служит как словообразующий элемент [1, 68-78]. В 

явлении сингармонизма особое место занимают, в частности, гласные, потому что они вместе с 

согласными образуют слог, определяют его общий характер. В результате последних достижений 

языкознания сингармонизм в наше время рассматривают не только как гармония гласных, но и как 

объединение в один фонетический комплекс гласных и согласных звуков в составе слова.  

В современных тюркских языках сингармонизм проявляется в двух видах: гласные заднего ряда 

гармоничны с гласными заднего ряда, гласные переднего ряда гармоничны с гласными переднего 

ряда. Это называется палатальной гармонией. Наряду с этим, бывает, что губные гласные первого 

слога основы (корня) управляют негубными гласными в последующих слогах и порою уподобляют 

их себе. Это называется лабиальной гармонией. 

Материалы и методы. В процессе исследования использованы методы: описательный, 

включающий такие приемы, как изучение фактического материала, обобщение, интерпретация, 

сравнительно-исторический (при исследовании данных тюркских языков, диалектов и материалов 

древнетюркских памятников). Такой комплексный подход позволил провести системное изучение 

сингармонических вариантов и параллели в казахском языке. С точки зрения истории языков 

значение сингармонических вариантов и параллелей заключается в следующем: данное явление 

играет весьма особую роль в методологическом аспекте по делу восстановления в прежней форме 

древних корней и фонем. 

Результаты исследование. В тюркских языках, в том числе в словарном составе казахского 

языка, имеется изрядное количество слов, которые не соблюдают вышеуказанный основной закон 

сингармонизма, при наличии общего адекватного лексического значения корни их произносятся с 

разными гласными: то переднеязычными, то заднеязычными, то открытыми, то узкими. К тому же 

они образуют разного рода соответствия. Например, а ~ ы: dаrïldа~ dïрïлда (кричать, орать), bаjïlда ~ 

bïjïlda (резко, неприятно кричать, шуметь), а ~ е kauak ~ keuек (пустой, пустотелый, полый), badïrai ~ 

bedirei (резко выделяться, выпучиться), а ~ е: ajïm ~ ajim (морщины), о ~ ö: doŋgala ~ döŋgele 

(круглый), tарbïi~ tарbïi (растопыриваться), balbïra ~ bïlbïra (разомлеть), аrsy~ ïrsy (оскалить зубы, 

зиять), baldïrla ~ bïldïrla (говорить неясно, невнятно, бормотать), zharbi ~ zhïrbi (сидеть согнувшись), 

dardai ~ dïrdai (громадный, здоровенный), dabïs ~ dïbïs (известность, слава, звук), bazhrai ~ bezhrei 

(быть широко открытым, зиять), batti ~ bïtti (смотреть в упор, смотреть нагло, с вызовом), mankïy~ 

mïnkïy (смотреть безучастно, созерцать), tarsïl ~ tarsïl (стук, фохот); а ~ е: kauak ~ keuек (пустой, 

пустотелый, полый), аzhïray ~ ezhirey (быть в недоумении, растеряться, опешить, приостанав-

ливаться), alanda ~ elende (отвлекаться, беспокоиться, тревожиться); а ~ä : akïranda ~ äkirende 

(угрожать, ругать, накричать); а ~ о: adïray~ оdïray (выпучить глаза, вытаращить глаза), zhanka ~ 

zhonka (шелка, стружка), balbïra ~ bolbïra (становиться вялым, бездеятельным); а ~ u: darïlda ~ dïrïlda 

(греметь, стучать,| кричать, орать), dangïr ~ dÿngir (стук, гул, бух-бах); о ~ e kokay ~ kekey (торчать, 

выделяться среди других), odïray ~ еdirey (смотреть вылупив глаза); u ~ ÿ: zhuta ~ zhÿde (лишиться 

богатства, разорение, чувствовать недостаток в чем-нибудь), ungï ~ ÿngi (отверстие, куда вставляется 

ручка, nопорище и др.); ï ~ ÿ: dïrïlda ~ dÿrilde (греметь, стучать), bïksï ~ bÿksi (дымить, куриться, 

тлеть, пахнуть). 
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Корневые гласные однозначных параллельных (вариантных) слов чередуются между собой не 

только в литературном языке, но и в местных диалектах. Например, ojar ~ ojïr (дерзкий, грубый), kajar 

~ kajïr (сила, упорство, энергия), arkalï ~ arkïlï (через, по), а ~ ï : ayla ~ ïyla (хитрость, ловкость, выход, 

уловка, смекалка, сноровка, выход, возможность), shonzhar ~ shonzhïr (воротила), shatïl ~ shïtïl (быть 

замешанным в неблаговидных делах, запутаться), dabïl ~ dïbïl (призыв, сигнал, слух, молва, барабан), 

kazhar ~ kazhïr (сила, упорство, -энергия), arkalï ~ arkïlï (через, по...), aikïra ~ aikara (настежь, 

нараспашку); а ~ е: asïlï - äsili (суть, существо, основа, корень), kaudïra~ keudire (издавать шорох, 

шелест), alzhuas ~ älzhuas (тонкий, нежный, слабый, хилый, тощий), zhala ~ zhäla (ложное обвинение, 

клевета), ), zhapïray ~ zhäpirey (сидеть согнувшись ), aran~ ären (едва-едва, еле-еле, насилу), arman ~ 

ärmen (дальше, туда), aura ~ äure (возня, хлопоты); a ~ e: kaksa ~ kekse (пожилой), babaula~ bebeule 

(вопить, стонать от боли), dangaradai ~ dengeredei (большой, непомерный, пустое и высокое здание, 

сооружение); о ~ u: koima ~ kyima (склад), domala ~ dumala (катиться), shoynak ~ shuynak (хромой), 

soltan ~ sultan (султан), orpak ~ urpak (потомство), ozhdan ~ uzhdan (честь, совесть), оksas ~ uksas 

(похожий, подобный); ö ~ ÿ: kölÿk~ kÿlÿk (подвода, рабочий скот, вьючный скот, транспорт), shöbere 

~ shÿbere (правнук, правнучка), könil ~ keyil (желание, внимание, настроение), noser ~ nuser (ливень); 

о ~ ö : solpi ~ sölpi (быть равнодушным, халатным, безразличным, типичным), korekten ~ körekten 

(питаться, принимать пищу); u ~ ÿ: ulpa ~ ÿlpe (рыхлый, пушистый), ubïrlï-shubïrlï ~ ÿbirli-shÿbirli 

(многодетная семья), uyma -zhyma~ ÿyme -zhÿme (сгруженный, сбитый в кучу, в толпу), muzhï ~ 

mÿzhi (обглодать, обгладывать кость), duyïm ~ duyim (многочисленный, по всей величине); u ~ ï: 

bulak ~ bïlak (источник, ключ), tumau ~ tïmau (насморк), tunuk ~ tunïk (прозрачный, чистый - о воде, 

тихий), shulgau ~ shïlgau (портянки), munda ~ mïnda (здесь, тут); ï~i: shïl ~ shil (бородатая куропатка, 

даурская куропатка), tïyïmdï~tiyimdi (полезный, удобный, приспособленный), tïyïstï ~ tiyisti 

(необходимый, доллжный, положенный), sïngan~ singen (всасываемый, перемеренный, проникнутый), 

bïrtalai~ birtalai (значительный, изрядный), mïsbakpau ~ misbakpau (не шелохнуться, не шевелиться, не 

двигаться); 

u ~ i: undeme ~ indeme (молчать, не говорить), shuberek ~ shiberek (тряпка, лоскут), tubut ~ tibut 

(пух, козий пух), tulik ~ tilik (разрез, прорез), tulki ~ tilki (лиса) и др. [2, 12-46]. 

Соответствие гласных звуков, образованное путем чередования без участия закона 

сингармонизма в корне слов, встречаем и в отдельных других тюркских языках, а также при 

сравнении всех тюркских языков. Например, в башкирском языке: a ~ ä: asï ~ äse (горький, кислый), 

as ~ äs (мало, немного), akïrïn ~ äkiren (тихо, спокойно; в татарском языке: a ~ä: acï - äcе (кислый), 

akrïn ~ äkren (спокойно, тихо); при сравнении тюркских языков между собой: ï ~ ı ~ е ~ i: як. tïl ~ тув. 

dïl ~ кирг., ног., кум., узб. til ~ тур., туркм., аз., гаг., dil - тат., баш., тел - каз. til [ 3, 143-144]. 

Среди слов, общих для казахского языка и исторических письменных памятников, тоже имеютея 

параллельные фонетические варианты, означающие одни и те же понятия. Например, a ~ ï: tač - "вне, 

внешность" ~ tïs — "внешность, наружность, внешний";tamar ) - "кровеносный сосуд, жила" ~ tamïr - 

"кровеносная жила"; kanï - где?" ~ kane?- "который? (вопросительное местоимение)"; tadlïg - 

"вкусный, сладкий" tätti - "сладкий, вкусный" [ 4]. Слова "kop" (много), "'karï" (старый), "kyiaš" 

(солнце) в современном казахском языке имеют форму "köp", "'käri" (старый), "kÿn". Из этого, в 

первую очередь, видно, что слова, произносимые в древние времена с твердыми гласными, в 

нынешнее время выговариваются с мягкими гласными. Если мы предположим, что слова "kop", 

"'karï", "kyiaš" реликт, оставшийся от времен пратюрского языка, то можно догадаться, что согласный 

к и его звонкий вариант г появились попозже в процессе эволюции исторического развития. Вместе с 

тем соответствия гласных y - ÿ, o~ ö, a~ ä в приведенных примерах тоже представляют собой 

результат древних и новых времен. Слова "kyiaš" и "kÿn" параллельно употребляются в языке 

памятников средневековья, а "'karï" и "'käri" употребляются параллельно в современном казахском 

языке. Слово "kyiaš" ныне вытеснил его мягкий вариант "kÿn". Твердую форму слова "äje" в значении 

"бабушка, мать oтца, мать" составляет - "aja" Оно (последнее слово) встречается в поговорке "Ai der 

aja jok" (Нет старшего, который бы сказал "эй!"). В поэме "Хибат-ул хакайик'" имеется стихотворная 

строка "igit koja bolur". Это значит, что "koja" в древнетюркском языке означает "старый человек -

мужчина". Если примем во внимание, что наши предки признавали главой общины старшего по 

возрасту человека, то получается, что любой пожилой человек в каждом ломе считается 

полноправным хозяином этого дома с большими полномочиями и неограниченными правами. 

Возможно, это слоово в значении "'хозяин страны, властелин" в свое время было в употреблении и по 

отношению к главе религиозной общины, приезжавшему из арабских стран. В поговорке "Ai der aja 
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jok, koi der koja jok" слово "koja" функционирует в значении "аtа" (дед) и слово "аjа" - в значении "äje" 

(бабушка). "Ajа" имеет одинаковый корень со словом "ajïm" (морщинки на лице). "Ajïm" сохранилось 

в местных диалектах разговорной речи, в литературном языке - "äjim". Возможно, что лицо бабушки 

часто украшают морщинки, от того ее и назвали "ajа" Слова "ajа" и "äje" мы считаем вариантными 

между собой. 

В казахском языке значение слова "озеро" передается через "köl". Логика всей истории развития 

тюркских языков дает возможность восстановить это слово в виде "kol", но у слова "kol" не имеется 

значения "köl", оно обычно осмысливается только в качестве руки. Поэтому придется обращаться к 

другим словам, которые имеют косвенное отношение к реке или озеру в соматическом плане. "В 

азербайджанском языке gol - "устье, слияние рек, - пишет один из известных наших языковедов 

Г.Мусабаев. В древнебашкирском языке "kol" употребляется в значении - "русло реки". В 

монгольском языке реку, видимо, называют gol. Ясно, что в названиях местностей Karakol, Narïnkol, 

Bainkol вторые компоненты "kol" представлены в значении "река", "русло" [5, 24-25]. Возможно и то, 

что как озеро, так и река назывались в праязыке "кол". Со временем они, видимо, расслоились в 

семантическом отношении. Это слово Г. Мусабаев связывает даже с частью тела человека - с "kol" 

(рука): "По закону семантики" [употребления (по сходству)] большую реку считали похожей на 

туловище человека, а маленькие речки, вливавшиеся в нее. находили сходными с руками человека, 

сросшимися с туловищем. Доказательство: в азербайджанском, башкирском языках gol, — по-

казахски koltïk - употребляется в значении "один из притоков реки". Такое высказывание ученого 

имеет смысл: в древнетюркском языке kökus - "грудь", ögus- "река" Если принять во внимание 

непостоянство согласного k, то становится ясно, что эти слова образовались по закону уподобления. 

Если так, то слова "köl" (река), и "kol" (рука) бесспорно были вариантными. 

Следует, что твердый вариант слова некоторое время употреблялся параллельно с его мягким 

вариантом, а потом, с течением времени, последний вариант постепенно вытесняет из употребления 

первый, твердый вариант. 

Вышеперечисленные примеры позволяют наблюдать то, что чередование между собой 

открытых, узких, переднеязычных и заднеязычных гласных в корне (основе) определенных слов без 

влияния закона сингармонизма является историческим явлением, охватывающим все тюркские 

языки. Тем не менее эти вариантные слова не всегда бывают адекватны между собой. Среди них мы 

встречаем и такие слова, которые имеют различные семантические отличия, или такие слова, которые 

приобрели некоторые стилистичсско-функциональпые оттенки. Например: 

apat ~ opat. Apat - "бедствие, стихийное бедствие, крушение"; opat - "скончаться (опат болу)" 

Слово "apat" дает понятие о будущих или настоящих (ныне проходящих) событиях, тогда как слово " 

opat " сообщает о минувших, завершившихся событиях. 

tat ~ tot. Tat - "ржавчина "; tot — "окись, загар ("tot basu" — покрыться ржавчиной, заржаветь)". 

Одно из этих слов показывает процесс действия, а другое - результат этого действия.  

Обсуждение. Один из известных языковедов Д.Г.Киекбаев вариантные слова, образованные на 

основе гласных, встречающихся в тюркских языках, считает правомерным называть как "сингар-

монические параллели". Он напоминает о том, что исследователь венгерского языка И.Балашша в 

процессе анализа вариант ных слов в венгерском языке в 1951 г. впервые употребляет этот термин [3, 

147]. Так, М.Л.Черкасский предлагает называть равнозначные слова "сингармоническими 

вариантами": параллельные корни (основы), если они хоть слегка отличаются друг от друга по 

значению, - "сингармонические параллели" [ 6, 69-70]. М.Моллова приводит следующее 

доказательство тому, что указанный термин не соответствует содержанию того, что он означает: 

"Спонтанные переходы. - т.е. соответствие одной фонемы другой, - явление фонетическое. Так что 

чередование гласных между собой без всякой фонологически значимой нагрузки - явление 

историческое. По этой причине названный термин - неудачный, он не может охватить вопрос 

полностью [7,59].  

С одной стороны, мнение М. Молловой уместно. Несуразно употреблять самое это название 

"сингармонический", когда им обозначается особое явление, не придерживающееся закона 

сингармонизма, и вариантные слова, образованные на основе беспричинного чередования гласных 

звуков в определенных корнях (основах). Между тем мы условно пользуемся этим термином, 

поскольку он был принят в лингвистической литературе. 

Много выражалось предположений по поводу того как и каким образом происходило 

образование сингармонических вариантов и параллелей, об их генетических корнях и т.д Однако 
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тюркологи все еще не пришли к определенным общепризнанным выводам. Трудность в решении 

вопроса заключается вот в чем: иногда бывает и так, что историческое изменение звуков налицо, но 

причины его неизвестны. Происшедшее в языке изменение звуков мы констатируем, но объяснить 

его мы не можем ни влиянием соседних звуков, ни влиянием ударения, ни аналогией и пр. Такое 

изменение звуков в языкознании принято называть спонтанным. 

Однако некоторые ученые немало потрудились над выяснением причин чередования гласных 

звуков между собой. Например, Г.И.Рамстедт, М.Рясянен, Н.А.Баскаков, Э.В.Севортян, 

Д.Г.Киекбаев, А.М.Щербак выдвигают предположение о том, что чередование между собой гласных 

в первом слоге, возможно, зависит от влияния комбинаторных, позиционных расположений 

окружающих их согласных, или считают, что это зависит от влияния гласных, имеющих место в 

последующих слогах (в аффиксах). А .фон Габэн, Н.А.Баскаков, Э.В.Севортян. Н.Г.Егоров, 

Л.И.Яфаров, подойдя к решению вопроса с другой специфической стороны, объясняют, что гласные 

в первых слогах подвергались различным спонтанным изменениям, в силу этого они (эти гласные) 

превратились в губные или негубные, в открытые или узкие, в заднеязычные или переднеязычные 

гласные. Н.А.Баскаков, Э.В.Севортян, А.М.Щербак, Г И.Убрятова высказывают мысль о том, что 

сингармонические варианты в тюркских языках, может быть, появились из-за смешения различных 

диалектов.  

М.Л.Черкасский со своей стороны высказывает о сингармонических вариантах и параллелях 

следующее мнение. Тюркские языки до того, как они перешли в агглютинацию в глубоко древнюю 

алтайскую эпоху, были в полисинтетической структуре. По этой структуре отдельные слова 

объединяются в комплексную общность и тогда весь комплекс подчиняется закону сингармонизма. 

Гласные гармоинируются не только по твердости - мягкости и губности, но и по открытости - 

узкости. Из-за того, что гласные звуки не обременяли себя никакой фонологической нагрузкой, они 

зависит от согласных звуков. Отсюда возникает качественная изменчивость гласных звуков. 

Следовательно, сингармонические варианты и параллели представляют собой реликт, оставшийся от 

какого-то периода в процессе эволюционного развития структуры тюркских языков[6, 54].  

Выводы и заключение. Сравнивая между собой слова, произносимые через переднеязычные 

гласные, со словами, произносимые через заднеязычные гласные, можно сделать следующий вывод.  

В результате развития языков на протяжении бесконечно долгого времени заднеязычные и 

среднеязычные как гласные, так и согласные передвинулись к передней части языка. На это, 

безусловно, повлияли природные условия, изменения физических данных человека (понижение 

ростом, уменьшение его комплекции и др.).  

Мы твердые варианты смягченных слов искали в казахском литературном языке или в его 

диалектах (говорах). Родственные тюркские языки или их диалекты могут представить гораздо 

больше материалов в этом отношении. Дошедшие до наших времен исторические письменные 

памятники однозначно доказывают, что в эпоху древнетюркских времен абсолютно не было мягко 

произносимых слов, в употреблении были только их твердые варианты. Исследовав скрупулезно и 

подвергая тщательному анализу все слова, произносимые с мягкими гласными в тюркских (и в 

казахском в том числе) языках, можно восстановить их, почти все, в твердых формах, имевших место 

в древнетюркском языке, потому что древние твердые варианты ныне мягко произносимых слов 

обнаруживаются если не в одних, то в других тюркскях языках или их диалектах, в устойчивых 

словосочетаниях, в ономастике и топонимике, в исторических памятниках и т.д. Возможно, что 

твердые варианты в некоторых случаях не встречаются вообще. Отсюда следует, что твердые 

варианты, превращаясь в архаизмы, вышли из употребления в тюркских языках или изменились до 

такой степени, что их нельзя опознать в прежнем виде. Невозможно обнаружение твердых вариантов 

тех мягких корней, которые появились в эпоху средневековья, во время формирования и становления 

мягких гласных. Вместе с тем имеются в наличии и такие слова, которые были заимствованы из иной 

структуры языков и глубоко проникли в словарный фонд заимствующего языка. Их тоже нельзя не 

учитывать при поиске твердых вариантов.  

Подытоживая, можно сказать с полной уверенностью о том, что в тюркских языках (в том числе 

- казахском) не было прежде слов, в составе которых имели место мягкие гласные. Необходимо, 

чтобы было принято в тюркологии в качестве достоверная истины признание того, что мягко 

произносимые слова с исторической точки зрения были твердыми. В частности, это имеет 

методологическое значение при осуществлении этимологических изысканий, при восстановлении 

этой закономерностью.  
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ОРТА  МЕКТЕПТЕГІ  ҚАЗАҚ  ТІЛІ  ПӘНІНІҢ  БАҒДАРЛАМАСЫН  ЖЕТІЛДІРУ  КЕРЕК 

 

Аңдатпа 

Бізде орта мектепте осы уақытқа шейін жаңа буын оқулықтарына және 12 жылдық мектептің 

оқулықтарына арналған бағдарламалар жасалды. Олар аяқсыз қалып, енді жаңартылған бағдарлама 

бойынша жазылған оқулықтар енгізіле бастады. Яғни, тәуелсіздік алғалы бері орта мектепке реформа 

жасаудан кӛз ашпай келе жатырмыз. Сол себепті, бҥгінгі заман талабына жауап бере алатын, 

интеллектуалды, озық ойлы жас тәрбиелеп шығаруға септігін тигізетін дәрежедегі бағдарлама жасалу 

керек. Мақалада сауатты, кӛзі ашық, ҧлт мҥддесі ҥшін қызмет ететін ҧрпақ тәрбиелеп шығуға 

бағытталған бағдарламаның талаптары және оларды іске асыру жолында жҥргізілетін жҧмыстар 

кӛрсетілген. 

Тҥйін сӛздер: мемлекеттік тіл, бағдарлама, мәтін тану, мәтін тудыру, әдеби тіл нормалары, тіл 

заңдылықтары 
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IT IS NECESSARY TO IMPROVE THE KAZAKH LANGUAGE PROGRAM IN SECONDARY 

SCHOOLS 

 

Abstract 

We have developed programs for new-generation textbooks and 12-year-old school textbooks in our 

secondary school up to now. They were never completed and now began to implement textbooks written 

according to the updated program. That is, since independence, we have seen many different reforms in 

secondary schools. In this regard, it is necessary to develop a program that meets modern requirements and 

promotes progressive, intellectual education of the younger generation. The article describes the 

requirements of the program aimed at educating a literate, educated, working generation in the interests of 

the nation, and shows the work on their implementation. 

Keywords:the state language, the program, knowledge of the text, the origin of the text norms of the 

literary language, a pattern language 
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НЕОБХОДИМО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРОГРАММУ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

У нас в средней школе до настоящего времени были разработаны программы для учебников 

нового поколения и учебников 12-летней школы. Они так и не были доведены до конца и теперь 

начали внедрять учебники, написанные по обновленной программе. То есть с обретением 

независимости мы увидели множество различных реформ в средней школе. В связи с этим 

необходимо разработать программу, отвечающую современным требованиям, способствующую 

прогрессивному, интеллектуальному воспитанию молодого поколения. В статье изложены 

требования программы, направленные на воспитание грамотного, образованного, трудящегося в 

интересах нации поколения, и показана работа по их реализации. 

Ключевые слова:государственный язык,программа, познание текста, зарождение текста, нормы 

литературного языка, закономерность языка 

 

Кіріспе. Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақ тілі – қазақ халқының 

ҧлттық тілі. Қазақ тілі сыры мен қыры кӛп, ӛз ішінде тҥрлі-тҥрлі салаларға бӛлінетін кҥрделі де бай 

тіл. Сондықтан қазақ тілі пәнін оқытудың мақсаты – мемлекеттік тілді қадірлейтін, қоғамдық мәнін 

тҥсінетін тҧлға қалыптастыру, қазақ әдеби тілі нормаларын сақтап, дҧрыс қолдана білуге, оқушының 

жалпы коммуникативтік дағдыларын жетілдіруге, шығармашылыққа, ең бастысы, орта мектепке сай 

линвистикалық білім беруге, тіл білімі терминдерін біліп, тіл бірліктерін тҥстеп тануға ҥйрету. 

Бҥгінгі заман талаптарына сәйкес қазіргі мектеп ―білімді тҧлға‖, яғни білім, білік пен дағдылары 

қалыптасқан жеке тҧлғаны дайындаумен ғана шектеліп қоймай, «ӛмірдің ӛзгерістеріне дайын 

болатын», белсенді және шығармашыл ойлайтын, интеллектуалды және жан-жақты дамыған жеке 

тҧлғаны дайындауы тиіс. Ол ҥшін, әрине, ең алдымен бағдарлама сол талаптарға жауап бере алатын, 

интеллектуалды, озық ойлы жас тәрбиелеп шығаруға септігін тигізетін дәрежеде болу керек. 

Әдістеме.―Қазақ тілі‖ оқу пәнін оқытуда мынадай негізгі міндеттер ескерілу керек: 

1) қазақ тілін Қазақстан Республикасының аумағында қоғамның барлық салаларында еркін 

қолдана білуі ҥшін білім алушының коммуникативтік дағдыларын жетілдіру, еркін сӛйлеуге және 

сауатты жазуға ҥйрету; 

2) мәтіннің типтерін, стилін, жанрын тану ҥшін мәтінді қҧрайтын барлық тілдік қҧралдарды: 

синтаксистік қҧрылымдарды, лексикалық бірліктерді, сӛздің дыбыстық және морфемдік қҧрамын 

тануға ҥйрету; 

3) ауызша және жазбаша мәтінтудыру дағдыларын жетілдіру ҥшін орфоэпия және орфография 

нормаларын білу, сӛйлеу мәдениетін және шешендік ӛнерді меңгеру, тҥрлі стильдер мен жанрларда 

мәтінтудыру тәсілдерін жетілдіру. 

―Ана тілі‖ терминінің авторы, қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашып, қазақ тілінде оқуын 

жалғастыруға кӛп кҥш жҧмсаған ағартушы қайраткер, қазақ халқының ―рухани кӛсемі‖ Ахмет 

Байтҧрсынҧлы ―Сӛйлегенде сӛздің жҥйесін, қисынын келтіріп сӛйлеу қандай керек болса, жазғанда 

да сӛздің кестесін келтіріп жазу сондай керек. Сӛздің жҥйесін, қисынын келтіріп жаза білуге, қай сӛз 

қандай орында қалай ӛзгеріліп, қалайша біріне-бірі қиындасып, жалғасатын дағдысын білу керек‖ 

дейді ―Тіл – қҧрал‖ [1, 36] еңбегінде. Ҧлы ғалымның осы еңбегінде қазақ тілді балаға қазақ тілінің 

заңдылықтары мен нормаларын ҥйретудің, тілін дамытудың, сӛйлеу мәдениетін жетілдірудің керемет 

тәсілдері мен жолдары кӛрсетілген. Осыған байланысты орыс ғалымы К.Д.Ушинский: ―Ана тілін 

толық меңгермеген бала тарихты, географияны, жаратылыстану ғылымдарын және математиканы 

ҥйренген кезде теореманы немесе математикалық есепті ӛз сӛзімен айтып бере алмайтын кҥйге 

ҧшырайды. Ана тілі басқа пәндердің бәріне қатысы бар және олардың нәтижелерін ӛзіне 

жинастыратын басты, ӛзекті пән екені енді тҥсінікті емес пе?‖[2,72] деген болатын. Осыдан, қазақ 

тілін орта мектепте оқытудың қаншалықты маңызды екенін кӛреміз.Сондықтан, бағдарламада қазақ 

тілі пәнінде мәтіннің типтерін, стилін, жанрын тану ҥшін мәтінді қҧрайтын барлық тілдік 
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қҧралдарды: синтаксистік қҧрылымдарды, лексикалық бірліктерді, сӛздің дыбыстық және морфемдік 

қҧрамын тануға ҥйрету, ауызша және жазбаша мәтінтудыру дағдыларын жетілдіру ҥшін орфоэпия 

және орфография нормаларын білу, сӛйлеу мәдениетін және шешендік ӛнерді меңгеру, тҥрлі 

стильдер мен жанрларда мәтінтудыру тәсілдерін жетілдіру секілді мақсаттар жҥзеге асырылу қажет. 

Талқылау.―Баланың ойы сӛйлеу процесі негізінде жарыққа шығады. Ол ауызша сӛйлеу не 

жазбаша сӛйлеу арқылы іске асады‖ [3, 97]. Осы жолда 3 мақсат негізге алынады: мәтінтану, мәтін 

тудыру және әдеби тіл нормалары. Мәтінтану мақсаты оқылған не тыңдалған мәтінмен жҧмыс 

кезінде жҥзеге асады. Сәйкесінше, мәтінтану мәтін мазмҧнын тҥсіну, ондағы негізгі және қосымша 

ойды таба білу, мәтін бойынша сҧрақтар қҧрастыра білумен қоса оның стилі мен жанрын, мәтіннің 

типтерін және әр типке тиісті қолданылатын тілдік қҧралдарын ажырата білуден тҧрады. 

Мәтінтудыру тыңдау және оқу арқылы мәтіннің мазмҧнын айту кезінде орфоэпиялық 

нормаларды сақтаудан бастап тіл мәдениетінің талаптарын орындай отырып, шешен сӛйлеу 

деңгейіне жетуді кӛздейді. Ал тыңдау және оқу арқылы барлық орфография және пунктуация 

талаптарын сақтай отырып, барлық стильдер мен жанрларда мәтін жаза алу арқылы мәтінтудыру 

дағдысын жетілдіру кӛзделеді. Ал, жазылым дағдысын жетілдіру ҥшін тыңдау және оқу арқылы 

барлық орфография, орфоэпия, пунктуация талаптарын сақтай отырып, барлық стильдер мен 

жанрларда мәтін тудыру дағдысын жетілдіру кӛзделеді. Мәтін жазбаша не ауызша формада туады 

және танылады. Ауызша формада туған мәтін мен жазбаша формада туған мәтіннің ӛзіне тән 

талаптары, нормалары және ерекшеліктері болады. Мәселен, жазбаша формада тыныс белгілері 

ерекше рӛл атқарса, ауызша формада ол тыныс белгілері интонация, кідіріс, екпін арқылы жҥзеге 

асады. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор М. Балақаев: ―Тіл мәдениетінің тірегі – әдеби 

тілдің нормалары мен стильдің жҥйелері. Қазақ халқының тіл мәдениетінің мҧрагерлері мектеп 

оқушылары дейтін болсақ, олардың биік мақсат-міндеті – қазақ тілінің байлығына қанық болу, ойын 

дәл, анық, айқын, әсерлі, ҧтымды етіп айту, жаза алу. Мектеп оқушылары ой-пікірін айқын, әсерлі 

жеткізу ҥшін сӛздерді, сӛз тіркестерін, сӛйлем қҧрылыстарын, морфологиялық тҧлғаларды олардың 

айтлуы мен жазылуына сәйкес дҧрыс қолданатын болса, осының ӛзі-ақ оқушының тіл мәдениеті 

дәрежесінен біршама кӛрініс береді‖ [4] дейді. Ғалымның осы сӛзі мәтінтану мен мәтінтудырудағы 

лексика-грамматикалық, орофграфия-орфоэпиялық, пунктуациялық нормалардың маңызын 

кӛрсетеді. Мәселен, сӛздердің бірге-бӛлек жазылуы, дефис арқылы не дефиссіз жазылуы белгілі бір 

принципке негізделеді. Ал, дыбыстарды, сӛздер мен сӛз тіркестерін дҧрыс айту ҥндестік заңына 

бағынады. Осы нормалар мен принциптерді жақсы меңгерген бала қай жағынан болса да сауатты 

болары анық. Сондықтан бағдарламада міндетті тҥрде әдеби тіл нормалары барынша толық берілуі 

тиіс.Әдеби тіл нормалары лексика-грамматикалық, орфографиялық, пунктуациялық, орфоэпиялық 

нормалардан тҧрады. Бҧл нормалардың әрқайсысы мәтінтану мен мәтінтудырумен тығыз 

байланысты. Яғни, бағдарламада лингвистикалық емес, функционалдық грамматика негізге алыну 

керек. Себебі, норманы меңгерген бала ғана барлық жағынан сауатты (орфографиялық, 

пунктуациялық, стильдік, т.б. қателері жоқ) мәтін тудыра алады және кез келген мәтінді логикалық 

жағынан да, стильдік, жанрлық тҧрғыдан да талдай алады. Қазіргі жаңартылған бағдарламада 

берілген грамматиканы жҥйелеп, бірізге салу керек. Сонымен қатар, мәтінтудыру мен мәтінтанумен 

де байланыстыра, сабақтастырыла алу керек. 

Қорытынды.Ескеретін жайттардың бірі – баланы ауызша мәтін тудыруға ҥйрету. Яғни, 5 

сыныпта қарапайым орфоэпиялық нормалар ҥйретілсе, әрі қарай баланың деңгейіне байланысты тіл 

мәдениеті, сӛйлеу мәдениеті меңгеріле келе, балаға сауатты, таза, шешен сӛйлеуді ҥйрету негізге 

алыну керек. Сӛйлеу мәдениетінің жоғарғы формасы шешендік болса, баланы осы дәрежеге жеткізе 

білу – бағдарлама мен оқулықтарды, ҧстаз бен мектептің алдында тҧрған міндет.Яғни, тіл дамыту 

әрекетінің нәтижесінде оқушы ана тілінің сӛз байлығын толық игеруге, тілдің фонетикалық және 

сӛзжасам жҥйесін жақсы меңгеруге, морфологиялық, синтаксистік тәсілдерді жақсы біліп, оларды 

практикада ҧтымды, дҧрыс пайдалануға ҥйрете білу керек. Бҧл жайында ғалым М.Балақаев: ―Қазақ 

тілі пәнінің міндеті оның заңдылықтарын оқушыларға білдіру арқылы олардың ой ӛрісін дамытатын, 

сезімін оятып, тілдің орасан зор қоғамдық қызметін де ӛз ӛмірінің мықты қҧралы етіп пайдалана 

алуына даңғыл жол ашу болмақ. Ол ҥшін оқушыларға тілдің фонетика, лексика, грамматика 

салаларынан жан-жақты білім беру оқытушы мен мектеп оқулықтарының басты міндеті болмақ‖ 

[4,71] деп айтып кеткен. Яғни, жаңа бағдарламаның міндеті балаға лексика-грамматикалық білім 

берумен қатар,мектепте алған білімін ӛмірде пайдалана білуге дағдыландыру. Оқушы лексика-
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грамматикалық тҧлғаларды тек жаттап қоймай, олардың мағыналық мазмҧндарына қанық болуы тиіс, 

сонда ғана олар тілдегі заңдылықтар мен ережелерді біліп, оларды кҥнделікті ӛмірде дҧрыс 

пайдаланумен қатар, олардың стильдік, экспрессивтік, эмоциялық, кӛріктеу, кӛркемдеу қызметтерін 

де тҥсініп пайдалана алады. Бҧны қазір функционалды білім деп атайды. Осы мақсаттарға жететін 

болсақ, сауатты, кӛзі ашық, ҧлт мҥддесі ҥшін қызмет ететін ҧрпақ тәрбиелеп шығуымыз хақ. 

Осындай бағдарламаны іске асыру ҥшін мынадай жҧмыстар атқарылуы тиіс: 

1. Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптарына 

арналған ―Қазақ тілі‖ пәнінен жаңартылған мазмҧндағы бағдарламасына, ондағы кӛрсетілген оқу 

мақсаттарына, таңдалған лексикалық тақырыптарға ғылыми-әдістемелік сараптама жҥргізіп, оның 

қазақ мектептеріне қазақ тілін пән ретінде оқытуға жарамдылығын лингвистикалық тҧрғыдан 

бағалау. 

2. Қазақ тілін пән ретінде оқытуға осыған дейінгі қолданылған барлық бағдарламаларға, кеңес 

дәуіріндегі мектептерде және Тәуелсіз Қазақстанның мектептерінде қолданылған бағдарламаларға 

шолу жасау. 

3. ТМД елдері мен алыс шетелдердегі, сондай-ақ туыстас тҥркі халықтарының ана тілін пән 

ретінде оқытудың жҥйесі мен қҧрылымын тексеру. 

4. Ӛткен ғасыр басындағы Алаш арыстарының қазақ тіліне арнап шығарған оқулықтары мен оқу 

қҧралдарының этникалық сипатын анықтау, жаңа бағдарлама дайындау барысында тілдік 

материалдардың бҥгінгі кҥнмен ҥйлесімділігін дәлелдеу. 

5. Оқулыққа берілетін лексикалық тақырыптар мен тіл дамытатын мәтін тақырыптарын 

таңдаудың жҥйесі мен принциптерін жасау және оны грамматикалық тақырыптармен байланыстыру. 

6. Әлемнің қазақ тіліндегі кӛрінісін (языковая картина мира), ондағы семантикалық 

категориялардың тілдегі материалдануын, яғни лексикалық бірліктерге, морфологиялық қҧралдарға, 

синтаксистік қҧрылымдарға айналу жолдарын анықтау. 

7. Әлемдегі қырыққа жуық семантикалық категориялар мен тілдік (грамматикалық) 

категориялардың байланысын дәлелдеу, сол арқылы болашақ бағдарламаға енетін лексикалық және 

грамматикалық тақырыптарды анықтап, орта мектеп бағдарламасына енетін семантикалық 

категориялардың тізбесін жасау. 

8. Тілдің тҧлғалық жағы мен жҧмсалымдық жағын зерттеудің аражігін ашып, орта мектептерде 

қазақ тілін пән ретінде оқытуға қайсысының тиімді екендігін нақты фактілермен дәлелдеу. 

9. Тілді екінші тіл және шет тілі ретінде ҥйрету мен қазақ тілін ғылыми пән ретінде оқытудың 

бір нәрсе еместігін дәлелдеп, тҧжырымдарды ҚР Білім және ғылым министрлігінің тиісті 

қҧрылымдарына ресми тҥрде жеткізу. 

Осы жҧмыстар дҧрыс атқарылған жағдайда, жас буынға тҥсінікті, жҥйелі әрі жемісті болатын 

бағдарлама шығары сӛзсіз. Қазақтың кӛрнекті жазушысы, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың 

бірі Ж.Аймауытҧлы айтқандай, ―Ана тілін ҥйрену – сӛздерді жаттау, олардың жҥйесін, ӛзгеру 

заңдарын білу ғана емес, тіл ҥйренумен бірге бала тілдің сансыз кӛп ҧғымдарын, ойларын, сезімдерін, 

сҧлу ҥлгілерін, ойлай жҥйесін, ой пәлсафасын да меңгереді‖[5]. Сондықтан, балаға ана тілін 

меңгертуде абай болайық, артылған жауапкершілікті сезіне білейік! 
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Аннотация 
Статья посвящена идеологическим концептам ―Новое‖ и ―Единство‖, репрезентирующим в 

казахстанских СМИ модернизационные процессы в стране и ориентированным на трансформацию 
общественного сознания. Воздействие данных концептов, по мнению авторов статьи, основано на их 
ценностной составляющей, лингвокогнитивные механизмы вербализации концептов базируются на 
приемах, акцентирующих их аксиологический характер. Применяются приемы убеждения и 
эмоционального воздействия, такие как: градационное употребление ключевой лексемы; 
метафоризация; акцентирование внимание на слове (неоднократное его употребление); обозначение 
времени как ценностного аргумента и др. Выявлено, что концепт ―Новое‖ репрезентирует в СМИ 
такие позитивные ценностные установки, как: новые возможности, новые знания, духовное развитие, 
конкурентоспособность, открытость, новые технологии, инновации. Концепт ―Единство‖ 
вербализован аксиологическими ориентирами консолидация, толерантность, межнациональное 
согласие, единое будущее. Определяется, что ключевой аксиологической установкой, 
репрезентируемой в казахстанских СМИ при помощи различных эксплицитных и имплицитных 
лингвокогнитивных средств, является ―Новое и единство - это путь к успеху в будущем‖. 

Ключевые слова: концепт ―Новое‖, концепт ―Единство‖, аксиологические ориентиры, СМИ, 
лингвокогнитивные технологии, языковая репрезентация  
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  БАҚ  ДИСКУРСІНДЕГІ  ҚОҒАМДЫҚ  САНАНЫ  ЖАҢҒЫРТУДЫҢ 
АКСИОЛОГИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАРЫ: ЛИНГВОКОГНИТИВТІ ҚЫРЫ 

 

Аңдатпа 
Мақала Қазақстандағы БАҚ-тарда елдегі модернизациялық ҥдерістерді репрезентациялайтын 

және қоғамдық сананың ӛзгеруіне бағытталған ―Жаңа‖ және ―Бірлік‖ идеологиялық концептілерін 
зерттеуге арналған. Аталған концептілердің әсері, мақала авторларының пікірі бойынша, олардың 
қҧндылықтық қҧрамдас бӛлігіне негізделген, концептілерді вербаландырудың лингвокогнитивті 
тетіктері олардың аксиологиялық сипатына назар аударатын тәсілдерге негізделген. Негізгі 
лексеманы градациялық пайдалану; метафоризация; сӛзге назар аудару (оны бірнеше рет қолдану); 
уақытты қҧндылық дәлел ретінде белгілеу және т. б. сияқты сендіру және эмоциялық әсер ету 
тәсілдері қолданылады. ―Жаңа‖ концептісі БАҚ-та жаңа мҥмкіндіктер, жаңа білім, рухани даму, 
бәсекеге қабілеттілік, жаңа технологиялар, инновациялар сияқты позитивті қҧндылықты 
ҧстанымдарды кӛрсетеді. ―Бірлік‖ концептісі консолидация, тӛзімділік, ҧлтаралық келісім, ортақ 
болашақ аксиологиялық бағдарлармен тҥсіндіріледі. 

Қазақстандық БАҚ-тарда әртҥрлі эксплицитті және имплицитті лингвокогнитивті қҧралдардың 
кӛмегімен репрезентацияланатын негізгі аксиологиялық нҧсқау ―Жаңа және бірлік – бҧл болашақта 
табысқа жетудің жолы‖ болып табылатындығы анықталады. 

Тҥйін сӛздер: ―Жаңа‖ концептісі, ―Бірлік‖ концептісі, аксиологиялық бағыттар, бҧқаралық 
ақпарат қҧралдары, лингвомәдени технологиялар, тілдік ҧсыныс 
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Аbstract 
 
The article is devoted to the ideological concepts of "New" and "Unity", which represent the 

modernization processes in the country in the kazakh media and are focused on the transformation of public 

consciousness. The impact of these concepts, according to the authors of the article, is based on their value 

component,linguistic and cognitivemechanisms of verbalization of concepts are based on techniques that 

emphasize their axiological character. Methods of persuasion and emotional influence are used, such as: 

gradation use of the key lexeme; metaphorization; emphasis on the word (repeated use of it); designation of 

time as a value argument, etc. It is revealed that the concept "New" represents such positive value settings in 

the media as: new opportunities, new knowledge, spiritual development, competitiveness, openness, new 

technologies, and innovations. The concept of "unity" is verbalized by the axiological guidelines 

consolidation, tolerance, interethnic harmony, and a unified future. It is determined that the key axiological 

attitude, represented in the kazakh media using various explicit and implicit linguistic and cognitivemeans, is 

"New and unity is the way to success in the future". 

Keywords: the concept "New", the concept "Unity", axiological orientations, media, technology, 

linguistic and cognitive technology, linguistic representation 
 
Введение. 21 век ознаменовал новый этап в жизни человечества, связанный с зависимостью от 

различных средств коммуникации и СМИ.  

Современный человек находится под сильным воздействием массмедиа, которые влияют на все 

стороны его жизнедеятельности. Способы и формы преподнесения информации определяют то, как 

она воспринимается, соответственно, формируется определенное общественное мнение и 

оказывается влияние на сознание людей.  

Современная журналистика расширила свои возможности за счет электронных СМИ. 

Телевидение утратило свою монополию воздействия на общественное сознание, большая часть 

населения чаще всего обращается к Интернет-ресурсам, различным сайтам и каналам, а также 

электронным версиям печатных изданий. 

Дискурс массмедиа отражает актуальную идеологию и ориентирован на общественное сознание 

и формирование актуального общественного мнения. 

В связи с этим в лингвистике уделяется большое внимание активной роли массмедиа в 

формировании мировоззренческих и поведенческих установок современного человека.  

Ведутся исследования различного направления, посвященные языку СМИ и массмедийному 

дискурсу, появляется термин ―медиалингвистика‖. 

В изучение вопросов медиалингвистики значительный вклад внесли Т. ван Дейк, Н. Фэйрклоу, Р. 

Фаулер, С.И. Бернштейн, В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик, Т.Г. Добросклонская, А.Н. Васильева, С.И. 

Сметанина, В.Е. Чернявская, И.В. Рогозина, А.Х. Хамидова и др. 

Рассмотрены различные аспекты языка массмедиа: диалогический характер газетных речевых 

жанров [1], стиль речи СМИ [2], реплики-реакции в диалогических текстах [3], особенности 

медиатекста [4] и др.  

В работах Т.Г. Добросклонской подробно изучена и сформулирована концепция медиатекста [5; 6].  

Проблематика взаимоотношений СМИ и власти, а также потенциал журналистики в аспекте 

формирования общественного сознания проанализированы Я.Н. Засурским, Е.Л. Вартановой, Е.П. 

Прохоровым, Н.Д. Арутюновой, А.А. Залевской, В.П. Москвиным, С.Н. Плотниковой, Е.П. 

Сеничкиной и др. 

В казахстанской лингвистике интенсивное развитие газетного дискурса получило благодаря 

трудам В.И. Жумагуловой [7; 8]. 
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Несмотря на большое разнообразие СМИ и их особенности (печатные, сетевые, аудиовизуальные 

и т.д.), они выполняют общие функции. 

Так, Е.П. Прохоров выделяет шесть функций: коммуникативную; непосредственно-

организаторскую; идеологическую; культурно-образовательную; рекламно-справочную; 

рекреативную – функция развлечения, снятия напряжения [9, с. 42 – 44]. 

Наиболее значимой функцией СМИ Е.П. Прохоров считает функцию формирования массового 

сознания (идеологическая или социально ориентирующая), которая демонстрирует направленность 

на формирование соответствующего общественного мнения и представляет широкий спектр 

возможностей воздействия - начиная с сообщений о событиях, до воздействия на ценности, идеалы 

аудитории [9, с. 42 - 44]. 

Мы полагаем, что суть СМИ может быть представлена тремя основными функциями, которые, 

как правило, и выделяет большинство ученых: информационной, регулирующей и 

культурологической.  

Методика. Обладая большим ресурсом воздействия, массмедиа используют его для 

формирования общественного мнения по различным вопросам и регулирования отношений в 

социуме. 

Объектом нашего исследования стал дискурс реагирования в СМИ на патриотический акт и 

идею ―Мәңгілік Ел‖ (―Вечная страна‖) [10; 11], статью Президента Казахстана Н.А.Назарбаева 

―Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру‖ (―Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания‖) 

[12] и связанные с ними различные подпрограммы.  

Нами были объективированы ключевые концепты, репрезентирующие модернизацию 

общественного сознания, охарактеризованы их аксиологические особенности, способы вербализации 

эмоционально-ценностных установок (эксплицитные или имплицитные). 

Возможности концептуального, дискурсного, семантического и интерпретационного анализа 

позволили реконструировать концепты и изучить их объективированное в СМИ содержание.  

Воздействующий потенциал лингвокогнитивных технологий в СМИ реализуется прежде всего 

посредством формирования в сознании людей определенных позитивных концептов. 

К таким идеологическим концептам, репрезентирующим ключевые аксиологические ориентиры 

модернизации общественного сознания в казахстанских СМИ, по нашему мнению, относятся 

―Новое‖ и ―Единство‖.  

Результаты.Аксиологический характер вербализации концепта “Новое” в казахстанских 

СМИ. Понятие ―новое‖ имеет в русской языковой картине мира преобладающую положительную 

оценочность, заложенную в самом денотате.  

Так, на основе анализа словарных статей толковых словарей русского языка, мы выявили 

следующие доминирующие значения: 

1) что-либо впервые созданное или открытое; 

2) современное, пришедшее на смену старому; 

3) не тот, что прежде; иной, изменившийся; 

4) незнакомый, малоизвестный [13, с.244; 14, с.346; 15, с.937]. 

Из перечисленных четырех значений первые 3 имеют положительную коннотацию. 

В контексте политического дискурса СМИ, связанного с модернизационными идеями, новое 

выступает как аксиологический фактор, воздействующий на общественное сознание. Прежде всего, 

это нашло отражение в названиях государственных программ и проектов, направленных на 

реализацию идеи ―Рухани жаңғыру‖, например: ―Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников 

на казахском языке‖, ―100 новых лиц‖. 

Да и само название программы ―Рухани жаңғыру‖ может быть переведено на русский язык как 

―духовное обновление‖, то есть и здесь наблюдается непосредственная связь с концептом ―Новое‖. 

Высокий аксиологический статус имеет однокоренная лексема «инновационный». При этом само 

слово большинство носителей русского языка воспринимают как иноязычное. Что касается значения, 

то здесь в массовом сознании сложился следующий ассоциативный ряд: инновационный – западный 

(иноязычное слово) – прогрессивный (развитый). 

В связи с тем, что чаще всего это слово сочетается с заимствованными книжными словами и 

терминами (инновационные технологии, инновационные проекты, инновационные методы, 

инновационная методика) и имеет иноязычную приставку, его стали воспринимать как что-то новое, 

передовое.  
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В СМИ употребление этого слова имплицитно усиливает воздействие на сознание 

воспринимающего и способствует позитивному восприятию всего контекста, например: 

- ―…духовное обновление сознания человека – это успех развития образовательной системы 

общества, который является фундаментальным фактором успешности нации в будущем, и потому 

одна из главных задач образовательной системы страны – культивировать ценность образования и 

инновационного мышления‖ (magnolia.kz). 

В данном фрагменте аксиологический акцент базируется на ключевых лексемах: обновление 

сознания - инновационное мышление; успех - успешность нации; ценность образования; будущее. 

Важную роль при этом играют словосочетания, репрезентирующие концепт ―Новое‖: 

обновление сознания, инновационное мышление. 

―Новое‖ выступает в качестве мотиватора кардинальных изменений, побуждающего людей к 

переоценке ценностей и позитивному восприятию ―нового‖: новых трендов, новых идей, нового 

видения, нового общественного сознания, проектов нового формата, нового гуманитарного знания, 

новых путей развития страны, новых инициатив:  

- ―Это проект, прежде всего, придает мотивацию и направляет на дальнейший поиск новых 

идей и креатива в работе, ты сразу же чувствуешь ответственность‖ (zhanaru.kz). 

- ―… новые масштабные задачи модернизации общественного сознания, поставленные Лидером 

нации, откроют перед нашим народом новые горизонты духовного развития‖ (zhanaru.kz). 

- ―Инициатива нашего Президента Нурсултана Назарбаева по переводу 100 лучших учебников 

мира на казахский язык не только разрешит данный вопрос, но и придаст новый импульс развитию 

науки и образования, а также откроет для нас – молодежи – новые горизонты‖ (vecher.kz). 

В последних двух примерах два раза употреблено слово ―новый‖, что показывает 

аксиологическую значимость данной лексемы, ее потенциал воздействия и убеждения.  

―Новое‖ в массмедийном дискурсе эксплицирует понятие ―новые условия‖ под которыми 

подразумеваются ―постоянные изменения, мобильность, динамизм‖: 

- ―Адаптация к новым условиям - это процесс постоянного изменения, в рамках которого 

наиболее важным является вопрос адекватных механизмов и проектов, посредством которых будут 

осуществляться изменения‖ (ishimochka.kz). 

- ―Время никого не ждет, и модернизация, как и сама история, бесконечно продолжающийся 

процесс. И здесь важно, чтобы все казахстанцы, помнили, что главное это внутреннее желание и 

готовность к изменениям‖ (kartv.kz). 

Примечательно, что лексема «новое» в политическом дискурсе чаще сочетается с отвлеченными 

существительными: новое видение, новый импульс, новое гуманитарное знание, новое общественное 

сознание, либо с конкретными именами существительными, функционирующими в переносном, 

метафорическом значении: новые пути, новые горизонты, новые лица.  

Так, к примеру, новые горизонты в дискурсе модернизационных концептов связаны с духовным 

развитием и образованием: 

- ―Рухани жаңғыру‖: новые горизонты образования в Акмолинской области‖ (zakon.kz). 

- ―В своей статье Президент поставил много новых задач в области образования. Молодое 

поколение должны стремиться к знаниям, быть образованными, конкурентоспособными. Перед нами 

стоит задача воспитать молодое поколение в духе открытости‖ (kokshetautv.kz). 

Эмоциональность репрезентации в СМИ концепта “Новое”. Полагаем, что абстрактная 

лексика и метафорическое употребление слов в соответствующем контексте демонстрируют силу 

эмоционального воздействия на сознание людей и их аксиологический характер. 

 ―Новое‖ репрезентируется в СМИ как фактор успеха в будущем: 

- ―Программа ―Рухани жаңғыру‖, по мнению акмолинских деятелей культуры, появилась не 

случайно. К ней, по существу, вел весь 25-летний путь независимости. Программа будет двигать 

страну и обеспечивать преемственность прошлого и будущего. Для этого создается проект ―100 

новых лиц‖. В-третьих, подчеркивается необходимость перехода на латиницу‖ (kokshetautv.kz). 

Ценность ―нового‖ определяется также связью с прошлым народа, его историей и культурой, то 

есть опорой на преемственность в развитии духовности общества, что, в частности, прослеживается в 

идее сохранения национального кода: 

- ―Сегодняшние реалии казахстанского общества показывают, что назрела необходимость 

сохранения культурного кода народа и формирования сознания нового поколения казахстанцев, 

которые устоят под вызовами современности‖ (aqparat.info). 

http://magnolia.kz/
http://vecher.kz/
http://ishimochka.kz/
http://kartv.kz/
http://www.zakon.kz/
http://kokshetautv.kz/
http://kokshetautv.kz/
https://aqparat.info/
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Новое, как видно из приведенного выше примера, в контексте модернизационных идей связано с 

молодежью, которая часто определяется через словосочетание ―новое поколение‖, тем самым 

прослеживается логическая цепочка: новое поколение – будущее страны.  

Репрезентируется мысль о том, что новое поколение должно воспринять новую идеологию и 

новые условия: 

- ―Проект, связанный с переводом учебной литературы на казахский язык, крайне важен, так 

как через переводную литературу, используемую в учебном процессе, можно влиять на 

формирование новых смыслов у молодежи‖ (ishimochka.kz). 

- ―Это программная статья попытка через духовную модернизацию казахстанского общества 

перестроить и расширить границы национального самосознания, соединить историю и новые 

возможности современности. И в этом процессе руководящая роль отводиться молодежи‖ 

(yvision.kz).  

Ценностная составляющая новой национальной идеи проецирует понятие ―гражданское 

общество‖: 

- ―Переоценка общественных ценностей будет основываться на национально-культурных 

корнях казахстанского народа, однако при этом усилия институтов гражданского общества будут 

направлены на духовный и интеллектуальный рост граждан, а также формирование новой 

гражданской идентичности, отвечающей современным вызовам и угрозам‖ (aqparat.info). 

Соответствующую роль в отражении аксиологической направленности концепта ―Новое‖ в 

аспекте модернизации играют лексемы и словосочетания ―культ знаний‖, ―конкурентоспособность‖, 

―открытость‖:  

- ―На дворе 21 век. Он включает в себя множество новшеств, которые мы должны принять. В 

статье главы государства четко прописаны задачи, которые нам предстоит выполнить, чтобы 

войти в тридцатку развитых стран мира. Да, задачи, можно сказать, революционные. Но не надо 

их бояться, они все нам по силам. Это и конкурентоспособность, и цифровой Казахстан, где 

каждый человек должен обладать компьютерной грамотностью, знать иностранные языки, быть 

образованными‖ (aktobetimes.kz). 

- ―Каждый казахстанец должен овладеть компьютерной грамотностью, знать иностранные 

языки, быть ―культурно открытым‖ и непрерывно получать новые знания. Это позволит стать 

нации конкурентоспособной‖ (kokshetau.asia). 

Открытость новому означает принятие новых условий, соответствие им, овладение новыми 

знаниями, языками и технологиями, расширение горизонтов своего сознания, принятие 

общечеловеческих ценностей: 

- ―В своей статье Президент поставил много новых задач в области образования. Молодое 

поколение должно стремиться к знаниям, быть образованными, конкурентоспособными. Перед нами 

стоит задача воспитать молодое поколение в духе открытости‖ (kokshetautv.kz). 

Образование является ключевой ценностью, определяющей успешность нового поколения 

казахстанцев: 

- ―В эпоху глобализации крайне важным является формирование нового поколения, 

принимающего все текущие вызовы и угрозы времени. Главным инструментом для этого является – 

образование. Перевод 100 ведущих учебников в социально-гуманитарной сфере является верным 

шагом в формировании нового поколения казахстанцев, воспитанных в духе конкурентоспособности 

и прагматизма‖ (kokshetautv.kz). 

Внедрение в общественное сознание концепта ―Новое‖ и других модернизационных концептов 

связано с обозначением идеи «объективной необходимости»: 

- ―В 21 веке мы подошли к объективной необходимости новой модернизации общественного 

сознания, которая будет проходить под эгидой сохранения национально-культурной идентичности 

полиэтнического населения Казахстана и отходом от экономики сырьевого типа в пользу генерации 

высокотехнологичных продуктов и идей‖ (newtimes.kz). 

Лингвокогнитивные методы и приемы убеждения в репрезентации концепта “Новое”. 

Одним из эмоциональных аксиологических аргументов является обозначение времени – 21 века. Эта 

цифра стала символом нового, современного, инновационного, так как 21 век ассоциируется с 

технологиями и новым уровнем развития общества. 

Таким образом, устойчивое словосочетание ―объективная необходимость‖ вкупе с другими 

(новый век, 21 век, меняющиеся условия, в новых условиях, новые вызовы и т.д.) является 

http://ishimochka.kz/
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эффективным инструментом влияния на позитивное восприятие нового и закрепления его в 

общественном сознании. 

Своеобразным приемом убеждения является, по нашему мнению, воздействие при помощи 

―рассуждения по аналогии‖, например:  

- ―…в условиях конкуренции нужно также постоянно обновлять производство, вводить что-то 

новое, поддерживать образование и науку, развивать современные технологии. Это, как в жизни, не 

будешь над собой работать, отстанешь‖ (kazbei.org). 

Потенциал воздействия и аксиологическая суть понятия ―новое‖ раскрывается и при 

использовании приема повторения одного и того же слова.  

- ―Вызовы нового времени, глобальные вызовы, изменения во всей структуре жизни, в 

технологических платформах, образе жизни требуют, чтобы Казахстан соответствовал этому 

новому времени. И задача государства, народа заключается не только в том, чтобы построить 

новые заводы и фабрики, но и в том, чтобы люди, которые будут жить в Казахстане в ближайшие 

годы, соответствовали этому новому времени. Чтобы они ощущали себя Казахстанцами и в то же 

время, гражданами большого мира‖ (kokshetau.asia). 

Так, в данном отрывке акцентировано внимание на слове ―новый‖, которое употребляется 4 раза: 

3 раза в словосочетании ―новое время‖ и 1 раз в словосочетании ―новые заводы‖. Таким образом, 

подчеркивается сложность данного периода и необходимость соответствовать этому новому времени.  

Для усиления эмоциональности высказывания и его аксиологической направленности 

применяется градационное употребление лексемы ―новый‖ в ряду однородных членов предложения, 

например: 

- ―По сути, модернизация общества есть модернизация его сознания, для чего требуются новые 

подходы, новые принципы и новая идеология‖ (kazbei.org). 

- ―Нынешнее время, новая эпоха, когда общество обновляется и меняется, требует постановки 

новых целей, нового взгляда на все сферы жизни общества‖ (newtimes.kz). 

Новое – аксиологически это также переоценка ценностей: 

- ―Переоценка общественных ценностей будет основываться на национально-культурных 

корнях казахстанского народа, однако при этом усилия институтов гражданского общества будут 

направлены на духовный и интеллектуальный рост граждан, а также формирование новой 

гражданской идентичности, отвечающей современным вызовам и угрозам‖ (aqparat.info). 

Следовательно, ―новое‖ тесно связано с ключевой идеей ―Рухани жанғыру‖ - духовным 

обновлением, модернизацией общественного сознания.  

В структуре концепта ―Новое‖ можно выделить 3 группы, определяющие значимость нового для 

влияния на общественное сознание в аспекте его модернизации и указывающие на их 

аксиологический статус. В первую группу входят ―нейтральные‖ словосочетания, в которых лексема 

―новый‖ не имеет ярко выраженной эмоциональности и аксиологической направленности. К ним 

относятся: новые условия, новый период. В этих словосочетаниях лишь обозначается само явление.  

Вторую группу образуют в основном словосочетания с метафорической семантикой, имеющие 

положительную коннотацию и ориентирующие на решение проблем: новые пути, новое 

общественное сознание, новые инициативы, новые идеи, новый импульс, новые смыслы. 

В третьей группе лексема ―новый‖ в сочетании с соответствующими именами 

существительными позволяет выразить уверенность в успехе и веру в лучшее будущее: новые 

возможности, новые горизонты. 

Исходя из проведенного нами лингвокогнитивного анализа СМИ, можно сделать вывод о том, 

что в дискурсе казахстанских СМИ базовыми с точки зрения эмоционального и аксиологического 

выражения концепта ―Новое‖ являются следующие значения: новый, обновленный, современный, 

передовой, ведущий к прогрессу, улучшению жизни, лучшему будущему. 

Аксиологическая составляющая концепта “Единство” в языковой репрезентации в 

дискурсе СМИ. В концепте ―Единство‖ аксиологическая составляющая является доминантной. 

Прежде всего репрезентируется идея общности: общности взглядов, идей, интересов: 

- ―Межнациональное и межконфессиональное согласие, равноправие всех граждан - наши 

вечные ценности‖ (zhuldyzkokpekty.kz). 

Следующий ценностный ориентир, репрезентируемый в казахстанских массмедиа в аспекте 

модернизации общественного сознания, - сплоченность, единство нации: 
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- ―Нация Единого Будущего – это и есть, по сути, большая страна и большая семья, в которой 

найдет свое место, роль и значение каждый гражданин, каждый казахстанец‖ (kazpravda.kz). 

Аксиологически неразрывно связаны понятия ―единство‖ и ―стабильность‖ как приоритетные 

ценности модернизационных процессов: 

- ―Провозглашая идеи межнационального согласия, консолидации и единения, суверенный 

Казахстан не только добился признания и уважения в глобальных аспектах международного 

сообщества, но и стал гарантом стабильности для своих граждан‖ (oskementv.kz). 

Концепт ―Единство‖ в казахстанском дискурсе СМИ репрезентируется также понятием 

―толерантность‖, аксиологическая составляющая данной лексемы зиждется на терпимости к любому 

многообразию - культурному, этническому, языковому, религиозному.  

- ―Толерантность – основа казахстанского общества, и очень важно, чтобы духовная 

толерантность стала принципом функционирования Казахстана в будущем. Миролюбие, 

сплоченность, взаимодействие, стремление, исповедуя свою веру, не диктовать свои принципы 

вероисповедания другим – это то, что нужно сохранить и пронести дальше, последующим 

поколениям казахстанцев‖ (old.liter.kz). 

Воздействующей силой обладает отмеченный нами выше прием эмоциональной метафоризации. 

Так, например, единство в СМИ ассоциируют с большой семьей, что нашло отражение в названии 

модернизационного проекта – ―Большая страна – большая семья‖: 

- ―Стартовавший в Казахстане общенациональный проект ―Большая страна – большая семья", 

нацеленный на формирование казахстанской идентичности и общенационального единства, станет 

мощным драйвером формирования Нации Единого Будущего‖ (kazpravda.kz). 

Единство рассматривается также как важная часть успешного развития государства: 

- ―В ходе акции ее участники выступили с докладами. Они остановились на достижениях нашей 

страны. Которые как подчеркнули собравшиеся, были достигнуты благодаря единству и согласию 

народа‖ (taraztv.kz). 

- ―Единство и межнациональное согласие - ключи к будущему Казахстана‖ (inform.kz).  

Единство ассоциируется также с периодом независимости Казахстана, так как эта идея являлась 

и является ключевой для казахстанского общества и была идеологически в новом формате 

обозначена именно в новейшее время: 

- ―…молодежь возвеличивая историю независимого государства, воспели дружбу и единство 

страны‖ (taraztv.kz). 

Таким образом, единство - одна из ключевых идеологем, внедряемая в сознание казахстанского 

общества посредством СМИ.  

Заключение.Как показал анализ дискурса реагирования на политические программы 

модернизации в казахстанских СМИ, их воздействующий лингвокогнитивный потенциал реализуется 

прежде всего посредством формирования в сознании людей позитивных концептов. 

К важнейшим концептам модернизации, имеющим высокий аксиологический статус, относятся 

―Новое‖ и ―Единство‖. 

Ключевую роль при этом играют слова и словосочетания, репрезентирующие концепты. Понятие 

―новое‖ тесно связано с модернизацией: обновлением сознания, инновационным мышлением. Оно 

ассоциируется с позитивными явлениями, соответственно, словосочетания с лексемой ―новый‖ несут 

положительную эмотивность и способствуют позитивному восприятию контекста и его содержания. 

―Новое‖ в дискурсе СМИ – аксиологически значимые изменения, ведущие к успеху страны и 

личности. Новые знания, новое видение, новое общественное сознание, новые пути развития страны 

– то, что расширяет возможности и ценно для ―нового‖ поколения.  

Внедрение в общественное сознание средствами массмедиа, различными методами убеждения, 

указанных выше представлений и модернизационных концептов связано с обозначением идеи 

―объективной необходимости‖, продиктованной реалиями времени, эпохи технологизации и 

глобализации. 

Воздействие основано и на таких лингвистических приемах, как: повторение одного и того же 

слова; градационное употребление лексемы ―новый‖ в ряду однородных членов предложения; 

логической синонимии понятий ―новое‖ и современное/передовое. 

Концепт ―Единство‖ репрезентируется связью единства с такими значимыми нравственными 

понятиями, как консолидация, толерантность, согласие, межнациональное согласие. 
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Воздействие базируется и на метафоризации - Нация единого будущего; Большая страна – 

большая семья.  

Таким образом, применение указанных выше лингвокогнитивных методов и приемов 

воздействия позволяет создать эмоциональный фон, формирующий положительный образ 

внедряемых идеологических концептов.  
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АНТРОПОНИМДІК ӚЗЕК ЖӘНЕ ЛЕКСИКАЛЫҚ САБАҚТАСТЫҚ 

 

Аңдатпа 

Кӛне тҥркі дәуірлерінен бҥгінге дейін байырғы болмысын сақтап жеткен кісі есімдері бар. 

Мақалада олар ―антропонимдік ӛзекті‖ қҧраушы элементтер ретінде қаралады. Екінші жағынан, 

ғасырдан ғасырға ҥзіліссіз жалғасып келе жатқан осы антропонимжасаушы тҧрақты компоненттер – 

лексикалық сабақтастықтың кӛрсеткіші. Бір компонент ӛзіне тҥрлі сӛздер жалғайды, мысалы, кӛне 

дәуірлерде Ер тоғмыш, XV ғасырларда Ерқҧтлық, қазіргі кезде Ернҧр т.б. тҥрінде жаңа есімдер 

жасалды, яғни Ер компоненті тҧрақты әрі әр дәуір талабына сай ӛзгеріп отыруға икемді.Осы секілді 

ӛзге де тҥрлі компоненттер ӛзара біріктіріліп, жаңа есімдер жасалады да,антропонимдік қор жаңа 

тҧлғалармен толығып отырады.Антропонимжасамдағы осы қҧбылыстың ерекшеліктерін ескере 

отырып, мақалада кӛне мен жаңа есімдер салыстырылады, автор қазақ есімдерінің сӛздігін жасауда 

осы мәселе ескерілуі тиіс деген қорытындыға келеді. 

Тҥйін сӛздер: антропоним, лексика, ӛзек, кірме есім, тӛл есім, сабақтастық  

http://revolution.allbest.ru/journalism/00293333_0.html
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ANTHROPONYMIC BASIS AND LEXICAL CONTINUITY 

 

Abstract 

There are names of people who have preserved their ancient identity from ancient Turkic times to the 

present day. In the article they are considered as elements that make up the ―anthroponymic foundations‖. 

On the other hand, these stable anthroponymic components, continuing continuously from century to 

century, are an indicator of lexical continuity. For example, one component combines different words and 

creates new names in the form: in ancient times Er Togmysh, in the 15th century Erkutlyk, now Ernur and 

others, that is, the Er component is stable and flexible to change in accordance with the requirements of each 

era. Taking into account the peculiarities of this phenomenon when creating anthroponyms, the article 

compares old and new names, the author concludes that this issue should be taken into account when 

creating a dictionary of Kazakh names. 

Keywords: anthroponym, lexicon, stem, borrowed names, original names, continuity 
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АНТРОПОНИМЧЕСКАЯ ОСНОВА И ЛЕКСИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

 

Аннотация 

Есть имена людей, которые сохранили свою древнюю идентичность от древнетюркских времен 

до наших дней. В статье они рассматриваются как элементы составляющие ―антропонимических 

основ‖.С другой стороны, эти устойчивые антропонимические компоненты, продолжающиеся 

непрерывно из века в век, являются показателем лексической преемственности.Например один 

компонент присоединяет в себя разные слова и создаются новые имена в виде: в древние времена Ер 

Тогмыш, в XV веке Еркутлык, ныне Ернур и другие, то есть компонент ―Ер‖ является стабильным и 

гибким для изменения в соответствии с требованиями каждой эпохи. Принимая во внимание 

особенности этого явления при создании антропонимов, в статье сравниваются старые и новые 

имена, автор приходит к выводу, что этот вопрос следует учитывать при создании словаря казахских 

имен. 

Ключевые слова: антропоним, лексика, основа, заимствованные имена, тӛл есім, оригинальные 

имена, преемственность 

 

Кіріспе. Қазақ есімдерінің шығу, қалыптасу тарихы кӛне дәуірлерден басталады. Бҥгінге дейін 

олар тҥрлі ӛзгерістерді басынан кешірді. Сондықтан ―ол ӛзгерістер қандай сипатта ӛтті және ӛзінің 

байырғы болмысын қаншалықты сақтап қала алды?‖ – дейтін сҧрақ қазіргі зерттеушілерді және есім 

қолданушыларды да қызықтыратыны анық. Қазақ есімдерінің тарихы бойынша арнайы зерттеу 

еңбектері [1; 2; 3; 4] жарық кӛргенмен, кӛне мен жаңаны нақты тілдік деректер арқылы салыстыра 

зерттеулер арнайы қолға алынбай келеді. Әсіресе қазіргі кезде тарихи есімдердің жаңғыру 

кӛрсеткіштері жаңаша сипат алып келеді. Кӛне компоненттердің кісі есімдеріне қатысты бҥгінгі 

ҧғым-тҥсінік атауларымен бірігіп, жаңа есімдер жасауы жиікездеседі.Бҧларды зерттеу 

лингвистикалық ӛзектілік қана емес, ҧлттық руханият ҥшін де аса маңызды. 

Кісі есімдерінің қорында әуелгі тарихи негізі сақталып келе жатқан тірек тҧлғалар бар, олар сӛз 

болғалы отырған антропонимдік ӛзекті қҧрайды. Ӛз ішіндеантропонимдік компонент (ақ, бай, жан, 

хан т.б.) және антропонимдік тұлға (Досан, Қҧсан, Қапаған, Қапан, Қасым, Абылай т.б.) деп екіге 

бӛліп қарауға болады. Басқа сӛздермен бірігіп, қосымшалар жалғай отырып антропонимдік 

тҥрленулерге тҥскенмен, оларжалпы қордың ҧйытқысы әрі ӛткен тарихымызбен жалғастырушы 

ӛзекретінде маңызды рӛл атқарады.Қазақ есімдерінің лексикалық қҧрамы мен грамматикалық 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/


Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

59 

жҥйесіндегі мынандай екі тҥрлі ҥдеріс ӛзіне назар аударады: бірі – кісі есімдерінің жасалуы, екіншісі 

–антропонимдік формалардың қалыптасуы мен тұрақтануы. Бҧл екеуі бір-бірімен тығыз 

байланысты, бірінен-бірі туатын қҧбылыстар. Таратып айтсақ, балаға ат қою ҥшін белгілі бір сӛз 

таңдалады немесе екі, ҥш, кейде есім туралы ойды толық қамту ҥшін одан да кӛп сӛз біріктіріліп, 

тіркестіріліп, жаңа есім жасалады. Жалпы есім кісі есіміне айналғаннан кейін, адамды атау қызметі 

бойынша ішкі табиғатында белгілі бір ӛзгерістер болады, сӛйтіп бҧрын жалпы зат немесе қҧбылысты 

атаса, енді жаңаша сомдалып жеке адамды атау қҧралына айналады.Антропонимдердің жасалуы деп, 

ат қою дәстҥрімен тікелей байланысты осы ҥдерісті айтамыз. 

Жасалған жаңа есімнің бәрі бірдей тілде тҧрақтана алмайды – бір рет қойылып, келесі кезеңде 

қолданыстан тҥсіп қалатындары да аз емес. Ӛмір сҥруінің ҧзақтығы оның сапалық дәрежесіне 

байланысты. Мағынасы шағын ортаға ғана белгілі оқиғаларды қамтыса немесе кездейсоқ қойыла 

салса, олар уақытша есімдер қатарына кіреді. Ал ҧлттық танымның терең сырларын қамтитын, 

тҧрмыс пен салттың бейнесін айшықтап кӛрсететін немесе адами болмыстың ерекше қасиеттерін 

сипаттай алатын алыс арманға негізделіп қойылса, ғҧмыры да ҧзақ болады. Олар ғасырлар бойы 

қолданыла келе тілде тҧрақталады, антропонимдік қордан орын алып, нормаға айналады. Тілімізде 

кӛне замандардан тҧрақты қолданылып келе жатқан сондай есімдер бар. Антропонимдік 

формалардың қалыптасуы дегенде осындай есімдерді еске аламыз. Олардың қҧрамы негізінен 

кӛнеден жеткен тҥркілік және кейінгі ғасырларда діннің ел ішіне таралуымен бірге енген кірме, 

сонымен қатаркейінгі уақыттарда туған жаңа есімдерден тҧрады. Тҧрақтылығының екі тҥрлі сипаты 

бар: бірінші – ҧзақ уақыт қолданыстан тҥспей келе жатқандықтан, кісі есімі ретінде нормаға 

айналған. Алмас, Алтын, Алма, Аман, Батыр, Бақыт, Жҧлдыз, Шолпан т.б. осы топқа жатқызамыз, 

олар әрі жалпылық, әрі жалқылықмағынада қатар қолданылады. Екіншісі –дербес антропонимдік 

тҧлғалар. Олар ӛз ішінде кірме және тҿл есімдер болып екіге бӛлінеді. Мысалы, Әли, Жҥсіп, Иса, 

Махамбет, Мҧса, Сҧлтан, Ыбрайым, Ыдырыс, Ысмайыл т.б. тілімізге тікелей кісі есімі тҥрінде енген. 

Ал тӛл есімдер Айару, Айхан, Бектҧрған, Байбота, Ботагӛз, Қарагӛз т.б. секілденіп келеді, олар 

қҧрылымы бойынша айқындалады. Кҥрделі тҧлғалылардың бҧлайша жасалуы тек кісі есімдеріне тән 

норма. Бҧл топтағылар сыртқы кескіні жағынан сӛзжасамның ӛзге тҥрлеріне ҧқсамай, кісі есімі 

ретінде айшықталып тҧрады. Осы ерекшелігі негізіндеолар антропонимдік лексиканың дербес 

бірліктері қатарын қҧрайды. 

Дайын антропонимдік формаларға қатысты айтылуы тиіс келесі бір жайт – тарихи тҧлғалардың 

қоғамдық санадағы орны. Олардың есімдері дыбыстық және қҧрылымдық жағынан ешқандай 

ӛзгерістерге тҥспей, кейінгі ҧрпаққа дайын кҥйінде беріледі. Тамирис, Елхан, Қасым, Әлихан, 

Дінмҧхамет т.б. секілді есімдердің соңғы жылдарда қайталанып қойылуы, олардың дайын есімдерге 

айналып, антропонимдік қор бірлігі ретінде тҧрақтағанының кӛрінісі. Бҧл тілде сақталған 

бірліктердің қайта жаңғыруы болып табылады, демеклексикалық ӛзектің белсенді ӛмірі мен тарихы 

тек жаңа жасалымдардан ғана тҧрмайды, сондай-ақ дайын ҥлгілердің жаңғырып отыруымен де 

бағаланады. 

Әдістеме.Жасалым мен дайын формаларды бір ҥдерістің нәтижесі ретінде бірге алмай, екі бӛлек 

қарастырудың ӛзіндік себебі бар.Белгілі бір есімдер тілде тҧрақтап, нормаға айналғаннан кейін даму 

тоқтап қалмайды, жаңа есімдер жасалып, антропонимдік қор әрі қарай толыға береді. Сәтсіз 

жасалымдар уақыт сынына ҧшырағанда қолданыстан тҥсіп қалып отырады. Сондықтан, есімдердің 

орнығуы мен жасалуының аражігін ашып кӛрсету ҥшін арнайы бӛліп алу қажеттілігі туындайды. 

Тҧрақты қалыптасқан тҧлғалар ғасырдан-ғасырға, атадан балаға ауыса отырып,этностың ҧйысуы мен 

біртҧтастығына да қызмет етеді. Танымалдығы мен тҧрақтылығы бойынша жалпы қорға ҧлттық реңк, 

сипат беріп тҧратын да осы ӛзек. Қҧрылымы жағынантек дара тҧлғалылардан ғана қҧралмайды, 

керісінше туынды, кҥрделі тҧлғалылардың компоненттері қатарында тҧрып та байырғы қызметін 

жалғастыра береді.  

Антропонимдік ӛзек қҧрамындағы лексикалық бірліктер ӛзінің біртҧтас сипатымен 

ерекшеленеді. Біртҧтастану бірнеше жолмен жҥзеге асады. Тӛл тҧлғалардың да, ӛзге тілден 

енгендердің де сыртқы келбеті ҧлттық тілдің заңдарына сәйкес ортақ қалыпқа қҧйылады және кез 

келген сӛз кісі есіміне айналғанда заттануға ҧшырайды да оның қай сӛз табына қатыстылығы 

маңыздылығынан айрылады. Есім бойында болатын фонетикалық және грамматикалық ҥдерістер 

осылайша лексикалық ӛзектің біртҧтас болмысын сомдайды. Олар осы табиғатымен ―қазақ есімі‖ 

деген ҧғымның негізін қалайды.  
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Талқылау.Қазақ есімдерінің сӛздігі ―қазақ есімі ҧғымына сәйкес келетін есімдерді қамтуы тиіс. 

Мысалы,ай, ақ, бай, батыр, бек, гүл, ер, жан, күн, нұр, хан т.б. есім қҧрамындағы орны айқындалмай 

тҧрған кезде ӛркениеттік ҧғымдарды білдіретін атау сӛздер болатын. Бҥгінде басқа сӛздермен бірігіп, 

алуан тҥрлі кісі есімінің формаларын жасайды. Бҧлардың кӛне замандардан бҥгінге дейін ҥзілмей 

жетуіне есім жасаудың тамаша ҥлгісі, қалыптасқан ӛзіндік жҥйесі ықпал етіп отыр. Мҧнда ғасырлар 

тәжірибесінің ҥздік белгілері сақталған, ол қазақ есімінің ӛзегін қҧрайтын негізгі факторлардың бірі. 

Жҧртшылыққа ҧсынарда оның тарихилығы мен ҧлттық болмысына назар аударылса, дайындалатын 

сӛздіктің танымдық мазмҧны да толық болмақ.Ҧлттық есімдердің қолданыстағы белсенділігі алдағы 

болашағы ҥшін маңызды рӛл атқарады. Кӛне тҥркі жазба мҧралары арқылы жеткен Adaj tutuŋ (Адай 

тутуң), Aj qaγan (Ай қаған ҽ.е.), Aj toldї (Ай толды), Alp aja (Алп айа), Alp qutluγ (Алп қутлуғ), Alp 

tarτan (Алп тархан), Altun qaγan (Алтун қаған), Altun qara (Алтун қара), Altun taj saŋun (Алтун тай 

саңун), Altun tamγan tarqan (Алтун тамған тарқан), Aqїš (Ақыш), Arïγïduq (Арығ ыдуқ), Aruq (Аруқ), 

Aq baš atïq (Ақ баш атық), Aq saj (Ақ сай), Aq saqal (Ақ сақал), Arslan (арслан), Anar (Анар), Beg 

arslan (Бег арслан), Beg bars (Бег барс), Beg temir (Бег темир), Beg turmїš (Бег турмыш), Bars beg 

(Барс бег), Er böri (ер бӛри), Er buγa (Ер буға), Er sančmïš (Ер санчмыш), Er toγmïš (Ер тоғмыш), Er 

toŋa (Ер тоңа), El almïš saŋun (Ел алмыш саңун), El bilgä qatun (Ел билгә қатун), Elči čur (Елчи чур), 

Elči tiri (Елчи тири), Julduz (Жулдуз), Kökamaš tutuq (Кӛк амаш тутуқ), Kümüš (Кҥмҥш), Künbermiš 

säŋün (Кҥнбермиш сәңҥн), Мeŋlik (Меңлик), Muŋsuz (Муңсуз), Ozmïštegin (Озмыш тегин), 

Ozmïštoγrïl (Озмыш тоғрыл), Temür buγa (Темҥр бҧға), El temür (Ел темҥр), Baj temür(Бай темҥр) т.б. 

кісі есімдерінің кӛпшілігі қазіргі тілімізде де қолданылады, яғни кӛне антропонимжасамдық таным-

тҥсініктерді сақтай отырып, бҥгінге жетті. Атап айтар болсақ, Адай, Ай, Алып, Алтын, Ақ, Ақыш, 

Арық, Арслан, Анар, Бек, Ер, Жұлдыз, Кҿк, Күміс, Күн, Меңді, Мұңсыз, Озған секілді компоненттер 

қазіргі кезде жасалып жатқан жаңа есімдердің қҧрамында да белсенді. Бҧл келтірілген мысалдар – V-

XII ғасырларға тән мҧралар материалдарында сақталған нҧсқалар. Басқа да біршама есімдердің бар 

екеніне қарамай, аталған дәуірлерде қолданылған тҥркі антропонимдерінің барлығы бірдей сол жазба 

еңбектерде қамтылған деп айта алмаймыз. Бҧл бағытта әлі де талай ізденістердің болары анық. Біз 

салыстырған ХVI-XVII ғасырларға тән Қадырғали Қосымҧлы Жалайырдың ‖Жами ат-тауарих 

(Шежірелер жинағы)‖ атты еңбегінде: Айбҧқа, Ай хан, Ақ бҧқа, Ақбегім, Арық Бҧқа, Арыстан хан, 

Алтын Бҧқа, Бекташ, Беклеміш, Бектемір, Бектумыш, Елші ноян, Елтҧтмыш хатун, Ерқҧтлық, 

Йулдуз хан, Кӛк хан, Кҥн хан, Қарахан, Қара-Аюлы, Қҧтлы-Шах, Қҧтлық Темір, Қҧтлығ Туғмыш, 

Темір хан, Тағ хан (Тау хан), Теңіз хан, Тоқта Темір, Шынтемір т.б. [5] және Әбілғазы Бахадҥр 

ханның ―Шежіре-и тҥркі (Тҥрік шежіресі)‖ атты еңбегінде: Айхан, Ақбҧқа, Ақнҧр, Арслан, Байдар, 

Байсҧңқар, Байтемір, Бекі, Бекқҧлы, Бердібек, Білегеш, Білгедай, Болат, Елшітай, Елбарыс 

(Илбарыс), Еліш, Елше, Елхан, Ерсары,Ерқҧтлық, Есентемір, Жҧлдыз, Кӛк, Кӛк мҧран, Кӛкше, 

Кҥн, Кҥнше, Қҧтлық қаба, Қҧтты хатун, Қарахан, Қара ҥсҥн, Меңді-кач, Меңлітай, Меңлік, 

Меңліхожа, Тастемір, Тҧрмыш, Тҧрсын, Темір мәлік, Темір шах, Темірбек, Темірташ т.б. [6] кӛне 

тҥркі дәуірлерінен (мҥмкін онан да әріден) жеткен кісі есімдерінің алтын арқауы болып табылады. 

Бірін-бірі сӛзбе-сӛз қайталайды. Бҧл тҧлғалардың қолданысы кейінгі дәуірлерде де ӛзінің 

белсенділігін жоғалтқан жоқ, керісінше жаңаша тҥрленіп, мағыналық жағынан толысып, кемелденіп 

әр замандағы қоғамдық сананың сҧранысына сай бейімделіп отырды. Берілген мысалдардағы секілді, 

мағыналық әрі тҧлғалық жағынан бірдей таным кӛкжиегіндегі мәңгілік мҧраттармен астасып, ҥйлесім 

тапқан есімдер қазақ антропонимдерінің негізгі ӛзегін қҧрады. Қазіргі қолданысымыздағы 

антропонимдік қордың басым бӛлігі осындай тҧлғалар. Аталған ай, ақ, алтын, арық, арыстан, бай, 

барыс, бегім, бек, бер, бұқа, біл, ел, темір, ер, есен, жұлдыз, кҿк, күн, қара, мең, сары, таш (жаңа 

нұсқасы – тас), темір, теңіз, тоқта, тумыш (жаңа нұсқасы – туған), тұр компоненттері қазір 

мыңдаған жаңа есімдердің жасалуына негіз болып отыр.Бҥгінде лексикалық қордың дамып 

жетілгенін, жаңа бірліктермен толыққанын жоққа шығара алмаймыз, алайда кӛне дәуірлерде 

қолданылған есімдердің барлығы бірдей біздің заманымызға жетті деу де қиын.Сондықтан, жазба 

мҧраларда кездеспегенімен, қолданыстағы кӛптеген есімдердікӛнеден жеткен тілдік жәдігерліктер 

қатарына қосуға болады. 

Жоғарыда келтірген тҥркі текті тӛл есімдеріміз, орта ғасырларда араб, парсы элементтерімен 

толықты.Жазба мҧраларда тӛмендегідей кірме есімдер кездеседі. ABBAZ (Аббаз) ар, ABU (АБУ): 

abu-bäkr al-mufid al-зarзarani (абу-бәкр ал-муфид ал-зарзарани) ibn abi-d-dünja (ибн аби-д-дҥниа) 

(Махмҧт Қашқари, ҽрі қарайMK); abu-bäkr al-qaffal uš-šaši (абу-бәкр ал-қаффал уш-шаши) (MK); 

abu-l-qasim ‛abdullah ibn-muhammad al-muqtadi bi-amrillah (абу-л-қасим-‛абдуллаһ ибн-мухаммад 
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ал-муқтади би-амриллаһ), ADAM (Адам),Ahmad (Ахмад), Ali (Али), Jaqja (Йақия), Ja`qub (Йақуб), 

Musa(Мҧса), Jusuf (Юсуф), Mubarak qoč (Мҥбәрәк қоч), Omar (Омар), Osman (Осман), Qadïr Čigši 

(Қадыр чигши), Sadïq (Садық) т.б.[7] ислам дініне байланысты араб тілінен енген, негізінен 

пайғамбарлар мен дін қайраткерлерінің есімдері.Қазақ есімдерінің қҧрамында сақталып қана қоймай, 

антропонимжасамдағы белсенділігімен де танымал. Сол дәуірлерден бері қолданылғандықтан, олар 

қазақ тілінің дыбыстық заңдарына сәйкестене отырып тілімізге сіңісіп кеткен. Ішінде тҧрақты 

антропокомпоненттерге айналған тҧлғалар кӛптеп саналады. Мысалы, тілімізге жалпы есім 

қолданысында еніп, кісі есімін жасауға қатысқан мынандай апелятивтер бар:абат, азат, ақан (аһҿн), 

ақыл, анар, арман, асыл, ҽділ, ҽкім (кҽкім, хакім), ҽуез, базар, бақыт, бану, барша, бейбіт, бибі, бике, 

болат, бостан, бҿбек, гҽуһар, гүл, ғалым, дана, дариға, дастан, дҽрмен, дҽулет, дихан, дос, ділдҽ, 

жазира, жақан, жамал, жан, жар, жҽмилҽ, жомарт, жора, жұма, зат, зиба, зия, иман, кеңес, 

қабыл, қайша, қайыр, қал, қали, қожа, мҽлік, мейрам, мейір, меруерт, мұрат, мырза, наз, намаз, нау 

(жас, жаңа, таза: Науан, Науша, Наушабай, Наушатай), нҽсіп, несіп, нияз, нұр, перизат, рай, сара, 

сая, дүйсенбі (Дүйсен), сейсенбі (Сейсен), сҽрсенбі (Сҽрсен), бейсенбі (Бейсен), жұма (Жұман), сенбі 

(Сембай), жексенбі (Жексен) сұлтан, сүгір, таза, тҽжі, үміт, шайы (шаһи НО291), шаһ, шора, 

шынар, шырын, ырыс т.б. Кейбірі жеке тҧрып қолданылса, кӛпшілігі жеке тҧрып та, қосымша мен 

алды-артынан компоненттер жалғап та жаңа есімдер жасауға қатысады.  

Нәтижелер. Енді осылардың қатысуымен жасалған есімдерге тоқталып кӛрелік:  

Анар: Анаргҥл, Анарбай, Анарбек, Анархан т.б.  

Асыл: Асылай, Асылайым, Асылбек, Асылбай, Асылжан, Асылхан, Асылболат, Асылзат, 

Асылгҥл, Асылмҧрат; Бекасыл, Жанасыл, Нҧрасыл т.б. 

Мейір: Мейірбек, Мейіргҥл, Мейіржан, Мейірман, Мейіржамал, Мейірхан; Ақмейір, Гҥлмейір т.б. 

Дәулет: Дәулетбай, Дәулетжан, Дәулетсерік, Дәулетәлі, Дәулеткелді, Дәулетбек, Дәулетше, 

Дәулетқожа; Бағдәулет, Байдәулет, Бегдәулет; Ағдәулет, Байдәулет, Есдәулет, Жандәулет, 

Молдәулет, Нҧрдәулет т.б. 

Сырттан енген осы секілді кӛптеген сӛздер, тҥркі текті болмаса да, тӛл есімдеріміздің қатарынан 

орын алып, антропонимдік ӛзектің негізгі элементтеріне айналып кеткен. Ғасырлар бойы 

қалыптасқан антропонимдік қордың негізгі бӛлігін осы секілді уақыт сынынан ӛткен, ―қазақ есімі‖ 

деген ҧғымның талаптарына сай келетін тҧлғалар қҧрайды. Есімге қойылатын талап ҥдесінен шыға 

отырып, кӛпшілігі нормаға айналған – лексикалық қордағы ӛзге элементтерден бҧрын адам аты екені 

(Нҧржан, Бекасыл, Айғаным т.б.) ерекше байқалып тҧрады.  

Жазба мҧралар арқылы жеткен кісі есімдерінің әр дәуірдегі сипатын байқау ҥшін салыстырмалы 

тӛмендегі кестені ҧсынып кӛрелік. 

 

V-XII ғ. тән есімдер ХVI-XVII ғ. тән есімдер Қазіргі есімдер 

Ajqaγan, Ajtoldї Ай-бҧқа, Айхан, Айхан Айболат, Айдос, Айтуған, Айбосын, 

Айжан, Айғали т.б. 

Adajtutuŋ Адай Адай, Адайбек т.б. 

Alpaja, Alpqutluγ, Alptarτan Алыпбуқа Алпамыс, Алыптуған, Бегалып т.б. 

Altunqaγan, Altunqara, 

Altuntajsaŋun, 

Altuntamγantarqan 

АлтынБҧқа Алтын, Алтынбек, Алтынбай, 

Алтынай, Алтынкҥл, Алтынхан, 

Алтынбике, Алтынжан, Алтын т.б. 

Arïγïduq, Aruq Арық Арықбай (Аруай, Аружан, Арнҧр, 

Арсен, Арилан) Ару, Аруерке, 

Арутаң т.б. 

Aqїš, Aqbašatïq, Aqsaj, 

Aqsaqal 

Ақбегім, Ақбҧқа, Ақнҧр Ақыш, Ағжан, Ақмарал, Ақтай, 

Ақболат, Ақеділ, Ақырыс, Ақбота, 

Ақшабақ, Ақарыс, Ақжол, Ақжҥніс, 

Ақсақал, Ақбике, Ақгҥл, Ақниет, 

Ақбала ,Ақбалта, Ақбалым, Ақбану, 

Ақбарақ, Ақбибі, Ақбаушан, 

Ақбаян, Ақберлі, Ақбәтима, Ақбет, 

Ақберген, 

Ақбозай т.б. 
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Arslan Арыстанхан, Арслан Арыстан, Арслан т.б. 

Anar Анар Анар, Анаргҥл, Анарбай, Анарбек, 

Анархан т.б. 

Bajtemür Байдар, Байсҧңқар Баймҧқа, Баймҧқан, Байдос, 

Байсерке, Байбек, Байжан, 

Байгелді т.б. 

BEG: begarslan, begbars, 

begtemir, begturmїš, barsbeg 

Бекташ, Беклеміш, 

Бектемір, Бектумыш, Бекі, 

Бекқҧлы, Бердібек 

Бектай, Бегарыс, Бекберген, Бегай, 

Бегайым, Бегей, Бегайдар, Бегеш, 

Бегақмет, Бегалы, Бегім, Бегімше 

т.б. 

Begturmїš Тҧрмыш, Тҧрсын Тҧрғанбай, Бектҧрған т.б. 

Barsbeg Барысбек Айбарыс, Барыс т.б. 

Erböri, Erbuγa, Ersančmïš, 

Ertoγmïš, Ertoŋa 

Ерсары, Ерқҧтлық Ержан, Ертай, Ердос, Ерсайын, 

Ерғали, Ерәлі, Ертай, Ернҧр, 

Ерболат, Ерғалым т.б. 

Elalmïšsaŋun, Elbilgäqatun, 

Elčičur, Elčitiri 

Елшіноян, Елтҧтмышхатун, 

Елшітай, Елбарыс 

(Илбарыс), Еліш, Елше, 

Елхан 

Елхан, Елшібек, Еламан, Елназ, 

Елнҧр, Елжас, Елнҧр т.б. 

Qutluq Қҧтлы-Шах, Қҧтлық 

Темір, ҚҧтлығТуғмыш 

Байғҧт, Қҧтберген, Қҧттымҧтар, 

Қҧттыбай, Қҧттымбет, Қҧттықадам 

т.б. 

Elbilgäqatun Білегеш, Білгедай Білге, Білжан, Білім т.б. 

Julduz Жҧлдыз, Йулдузхан Жҧлдыз, Жҧлдызай, Жҧлдызхан, 

Жҧлдызбек, Жҧлдызәлі т.б. 

Kökamaštutuq Кӛкхан, Кӛк, Кӛкмҧран, 

Кӛкше 

Кӛкбай, Кӛкберген т.б. 

Kümüš Кҥмҥш Кҥміс, Кҥмісай, Кҥмісжан, 

Кҥмісқан, Кҥмісбала т.б. 

Küntäŋri, Künbermišsäŋün, Кҥнхан, Кҥн, Кҥнше Кҥнай, Кҥнболат, Кҥнсҧлу, 

Кҥнсәуле, Кҥнтуар, Кҥн т.б. 

Мeŋlik Меңді-кач, Меңлітай, 

Меңлік, Меңліхожа 

Меңдібай, Меңдібала, Меңдіғожа, 

Меңлігҥл (Меңдігҥл), т.б. 

Muŋsuz Муңсуз Мҧңсызбай т.б. 

Ozmïštegin, Ozmïštoγrïl Озмуш Озғанбай т.б. 

Temürbuγa, Eltemür, 

Bajtemürт.б 

Тастемір, Темірмәлік, 

Теміршах, Темірбек, 

Темірташ, Байтемір, 

Есентемір, Темірхан, 

ТоқтаТемір, Шынтемір 

(Болат) 

Байтемір, Темірбай, Бектемір, 

Темірбек, Темір, Темірлан, 

Теміртас, Темірхан, Теміржан, 

Темірболат т.б. 

 

Қорытынды.Кестедегі ―қазіргі есімдер‖ тҥркі дәуірлерімен жалғасқан қазақ 

антропонимжасамының, яғни халықтың ғасырлар бойғы ат қою шығармашылығының жемісі. Ізденіс 

әлі тоқтаған жоқ, керісінше тарихи дәстҥрмен сабақтастықты сақтай отырып, жаңа заманға сай жаңа 

тҧлғалар жасалып жатыр. Статистика агенттігі жариялаған соңғы мәліметтерге қарағанда жаңа 

нҧсқаларға деген сҧраныс жоғары, сәтті шыққан жасалымдардың тҧрақтылығы мен қойылу жиілігі 

артып отыр. Ол ӛз кезегінде лексикалық ӛзектің нығайып, тіл мәдениетінің антропонимдік тҧрғыдан 

жаңа бір биікке кӛтерілуіне алып келеді. Мысалы,соңғы жылдарда сәбилерге ең жиі қойылғанАйзере, 

Ақзере, Айлан (Ай+лан), Айару, Айсезім, Ақсезім, Айжұлдыз, Айкҿркем, Аймекен, Айсана, 

Айсұлтан,Айтҿре, Айтұмар, Айша, Ақбота, Айжарқын, Арнұр, Ақтілек, Ағұлан, Аруай, Аруана, 

Еңлік, Айтҿре, Ақжарқын, Ҽмина, Ҽлихан,Бегім, Бегназар, Бегнұр, Інжу,Гүлсезім, Ғибрат, Даниал, 

Ерасыл, Ернұр, Ертуған, Жанерке, Кҽусар, Мҽдина, Нұрай, Нұрсая, Темір, Темірлан, т.б. есімдер 

ӛзінің әрі жаңа, әрі тарихилығымен ерекшеленеді.  
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Лексикалық ӛзек – антропонимдік қордың ҧйытқысы, негізгі тҧғыры, кӛне мен жаңаны 

жалғастырушы алтын кӛпір. Айналасына жаңа заманға сай кӛркем, мағыналы компоненттерді 

жинақтай отырып, әр заманға бейімделе алады.Жасалу мен тҧрақтану ҥдерісі олардың даму 

тарихындағы негізгі қағида болып табылады. Уақыт сҧранысына сай қоғамдық сананың қалауымен 

тҥрлі есімдер жасалып отырады. Антропонимдік ӛзек аманда қазақ есімдері аман, екіншіден, ―қазақ 

есімі дегеніміз не?‖ деген сҧрақтың жауабын, әрі ―қазақ есімі‖ деген ҧғымның тҥсінігін осы аядан 

іздейміз. Себебі әр замандағы жағдайларға байланысты еліктеулермен тҥрлі есімдер қойылып, 

артынан тілде тҧрақтай алмағандықтан, қолданыстан тҥсіп қалып жатады. Ешқандай ӛзгеріссіз 

тҥпнҧсқа қалпында қойылып жатқан шет тілдік есімдерді осы топқа жатқызуға болады. Оларды ҧлты 

қазақ азаматы қойғанына қарамай, ешқандай тілдік талаптарға сәйкес келмейтіндіктен қазақ 

есімдерінің қатарына кіргізу қиын. Осы тҧрғыдан келгенде, антропонимдік ӛзек қазақ есімі деген 

ҧғымның шарттарын айқындауға аса маңызды негіз бола алады. Кісі аттарының сӛздігін жасағанда да 

бағыт тҥзер темірқазығымыз антропонимдік ӛзек болуы тиіс. 
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ТАҢЖАРЫҚ ЖОЛДЫҦЛЫНЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ «КОНЦЕПТ» МӘСЕЛЕСІ, 

ОНЫҢ АҚЫН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ КӚРНІСІ 
 

Аңдатпа 

Таңжарық Жолдыҧлының шығармаларының біразында ―әйел‖ ―ер жігіт‖, ―шындық‖, ―туған 

жер‖, ―ел‖ концептісі ҧшырасады. Ақын ӛлеңдерінде туған жермен қатар жер мҧңы – халық мҧңы, ел 

мҧңын қатар ӛреді. Бҧл концепті ақынның ішкі жан дҥниесімен астасып жатыр. Мҧнда нәзік 

психологизм, Отанға, туған жерге деген ақынның кӛзқарасы, сҥйіспеншілігі, патриоттық сезімі ашық 

аңғарылады.  

Т. Жолдыҧлының тілдік тҧлғасын зерттеу арқылы отаншылдық рухты, қоршаған орта сырларын 

ҧлттық мәдени болмысты сипаттауы жағынан, ҧлттық кӛзқарасты бейнелеудегі шеберлігі жағынан 

оқшау тҧрған тілдік тҧлғаны танимыз. Ақынның тілдік тҧлғасын зерделеу арқылы– ҧлттық болмыс 

пен халықтың дҥниетанымын айқын кӛруге болады. 

Таңжарық Жолдыҧлының азаматтық тҧлғасынан қазақ қоғамына әсер етуге, қозғау салуға 

ҧмтылысы айқын танылады. Осы бағытта оның шығармаларындағы ҧлттық сипатты танытатын жеке 

сӛз қолданыстары, авторлық метафоралар мен теңеулер кӛп. Ақын шығармаларының лексикалық 

қабаты қою: қазақтың ҧлттық мәдени ортасы, болмыс, бітімі, әлемді кӛруі мен дҥниетанымы айқын 

танылады. Болашақта тілдік тҧлғаны толықтай тануға мҥмкіндік беретін когнитивтік және 

прагматикалық деңгейлерде қарастыру ақын, суреткер, кӛркемсӛз шебері ретіндегі тілдік тҧлғаны 

тануымыз мҥмкіндік береді.  

Тҥйін сӛздер: әйел,еркек, шындық, туған жер, ел, концепт, зерделеу, сипаттау, сӛз, айқындау, 

поэзия, мазмҧн, жер мҧңы, халық мҧңы, ел мҧңы, психологизм, Отан, ҧлттық, мәдени, когнитивтік, 

прагматикалық 
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THE PROBLEM OF "CONCEPT" IN THE WORKS OF TANJARYK GADIOLI,  

IT IS REFLECTED IN THE WORKS OF THE POET 

 

Abstract 

In the works of Tanzharyk Zholdyuly the concepts of "woman", "man", "truth", "native land", "country" 

are found, the world of the poet. There is a subtle psychology, the attitude of the poet to the Motherland, the 

native land, love, a sense of patriotism. 

With the help of the study of linguistic personality T. Zholdyuly, we recognize the linguistic personality, 

isolated by the nature of the national cultural existence, the national spirit of patriotism, the beauty of the 

environment, the mastery of the fine arts of the national worldview. Having studied the linguistic personality 

of the poet, it is possible to clearly see the national existence and worldview of the people. 

Clearly, from the Civil personality of Tanzharyk Zholdyuly there is an aspiration to influence, 

movement in the Kazakh society. In this direction in his works there are many own word combinations, 

author's metaphors and comparisons, which represent the national character. The staging of the lexical layer 

of the poet's works: Kazakh national cultural environment, existence, truth, worldview and worldview. In 

further study at the cognitive and pragmatic levels, allowing us to fully recognize the language personality, 

allows us to recognize the language personality as a poet, artist, master of the artistic word.  

Keywords: woman, man, reality, homeland, country, concept, research, description, word, definition, 

poetry, content, bitter earth, bitter people, bitter country, psychology, Motherland, national, cultural, 

cognitive 
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г. Алматы, Казахстан 

 

ПРОБЛЕМЫ «КОНЦЕПТА» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАНЖАРЫК ЖОЛДЫУЛЫ,  

ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТА 

 

Аннотация 

В произведениях Танжарык Жолдыулы встречаются «концепты» «женщина», «мужчина», 

«правда» , «родная земля», «страна». В стихах поэта, наряду с родными, происходит яркая земля – 

народная мудрость, народная мудрость. Этот концепт ассоциируется с внутренним миром поэта. 

Здесь ярко проявляется тонкий психологизм, отношение поэта к Родине, родной земле, любовь, 

чувство патриотизма. 

С помощью изучения языковой личности Т. Жолдыулы мы узнаем языковую личность, 

обособленную по характеру национального культурного бытия, национального духа патриотизма, 

красок окружающей среды, мастерства в изобразительном искусстве национального мировозрения. 

Изучая языковую личность поэта, можно наглядно увидеть национальное бытие и мировоззрение 

народа. 

Очевидно, что от Гражданской личности танжарык Жолдыулы проявляется стремление к 

влиянию, движению на казахское общество. В этом направлении в его произведениях много 

собственных словосочетаний, авторских метафор и сравнений, которые представляют национальный 

характер. Постановка лексического слоя произведений поэта: Казахская национальная культурная 

среда, бытие, истина, миропонимание и мировоззрение. В дальнейшем изучение на когнитивном и 

прагматическом уровнях, позволяющее полностью распознать языковую личность, позволяет нам 

распознать языковую личность как поэта, художника, мастера художественного слова. 

Ключевые слова: женщина, мужчина, реальность, родина, страна, концепция, исследование, 

описание, слово, определение, поэзия, содержание, горе земли, горе людей, горе страны, психология, 

Родина, национальная, культурная, познавательная, прагматическая  
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Кіріспе. Лингвистика ғылымында ―концепт‖термині кей жағдайда ―ҧғым‖ және ―грамматикалық 

немесе семантикалық категория‖ мағынасында тҥсіндіріліп жҥр. Жалпы концепт мәселесі – 

лингвистика мен философияның бір-біріне деген ӛзара ықпалының кҥшеюінің негізінде туындаған 

тілдік қҧбылыс. Оның лингвистикалық мазмҧнға ие бола бастағанын тілдің мағыналық жағын 

талдауда кӛптеген қҧнды ескі де жаңа танымдық ақпараттардың пайда болуымен тікелей 

байланысты.  

Қазақ тіл білімінде концепт мәселесі когнитивтік лингвистика, лингвомәдениеттаным, 

этнолингвистикалық бағыттарда жазылған зерттеулердің ғылыми апаратына толықтай енді. 

Концепттінің беретін мән-мағынасын дәйектеу, бҧл термин арқалаған лингвистикалық ҧғымды 

теориялық тҧрғыдан тиянақтау әлі де толыққанды зерттелу ҥстінде. Бҥгінгі таңда қазақ тіл біліміндегі 

антропоцентристік парадигманың зерттелуі Г.Смағҧлова, Ж.Манкеева, Н.Уәлиҧлы, Э.Сҥлейменова, 

А.Алдашева, Ф.Оразбаева, Г.Сағидолда, Б.Момынова, Г.Қосымова, Б.Қасым, т.б. зерттеушілердің 

еңбектерінде тілдік тҧлға, ақиқат болмыстың тілдегі бейнесі, танымдық әрекет, тілдік сана, тілдік 

және типтік модельдер, тілдік қатынастың маңызы, тіл мен мәдениеттің сабақтастығы, ҧлттық 

дҥниетанымның тілдегі кӛрінісі, мәдени лексиканың табиғаты, ғалам бейнесіндегі тілдің орны, 

эстетикалық талғам мен тіл біртҧтастығы деген мәселелерге байланысты қарастырылған.  

Ғылыми еңбектерді саралау арқылы концептінің ҧғымнан семантикалық жағынан бай болып 

келетіндігіне кӛз жеткіземіз. Концепт пен ұғым ішкі форма жағынан бірдей болғанымен, сыртқы 

кӛріністері бӛлек. Ҧғымды нақты ҧғынуға болады, оның аясы – тар. Кез келген сӛз концепт бола 

алмайды, бірақ ҧғым болуы мҥмкін. Концепт адамның ментальдық дҥниесіне жақын, яғни 

мәдениетке және тарихқа да жақын, сол себепті де ӛзіндік сипатқа ие. Демек, ол ментальдық ғаламды 

тану тәсілі болса, ал концептінің басты идеясы – ғаламның тілдік бейнесі. Концепт ғылымның 

әртҥрлі салаларындағы басқа ментальдық бірліктерге қарағанда қҧндылық элементке баса назар 

аударуымен ерекшеленеді. Концепт пен ҧғымды олардың негізін, мазмҧнын, кӛлемін салыстыру 

арқылы ажыратуға болады. Концепт ҧғымнан тҧрады, бірақ денотативтік, коннотативтік 

компоненттерді, ассоциативтік байланыстарды қамтитындықтан тек қана ҧғыммен шектелмейді. 

Концепт ӛзінің ішкі мазмҧны мен функционалдық қасиеттері бойынша ҧғымнан әлдеқайда кең болып 

келеді. 

Әдістеме. Ғалым Н.Уәли: ―Концепт индивид санасында сәулеленген сезімдік-заттық образдың 

(перцевтивті модус) негізінде пайда болады. Концепт негізінде сезімдік тәжірибе жатады. Сезімдік-

заттық образ (код) концептің ядросы болып табылады. Осы заттық код белгілі бір объектіні терең, 

жан-жақты білген сайын жаңа мәндік белгілермен байи тҥседі. Осының нәтижесінде концептің 

мазмҧны ҧлғаяды, мазмҧны кеңи тҥседі. Әлгі белгілердің қайсыбірінің мәнділігі кҥшейе тҥсуі, 

қайсыбірінің кӛмескіленуі ықтимал‖ , – деген пікір білдіреді. [1,14].  

Концептілер жиынтығы тҧтас және белгілі бір қҧрылымдардан тҧратын біртҧтас 

концептосфераны қҧрайды. Әр мәдениетте әлем моделі әмбебап концептілер мен констант 

мәдениетерден (кеңістік, уақыт, ӛлшем, себеп,адамгершілік , махаббат және т.б) тҧрады десек те, 

мҧнымен қоса әр халықтың ӛзіне тән ҧлттық дҥниетанымын бейнелейтін айырықша концептілер 

болатынын ескеруіміз қажет. В.А. Маслова барлық концептілерді тоғыз негізгі топқа бӛліп 

қарастырады: 

1. Әлем (кеңістік, уақыт, отан ...) 

2. Табиғат (су, от, ағаш) 
3. Адамгершілік концептілер (ар, ҧят ...) 

4. Адам туралы ҧғым (ҧлы, зиялы...) 

5. Эмоционалды концептілер (бақыт, қуаныш...) 

6. Артефактілер (ҥй, қоңырау...) 

7. Әлеуметтік ҧғымдар мен қатынастар (бостандық, соғыс...) 

8. Ғылми білім (филология, жаратылыстану ...) 

Ӛнер концептосферасы (музыка, ӛнер...) . [2,38].  

 Тіл білімінде концептілердің тҥрлерін анықтауға бірыңғай пікір жоқ. Бҧл мәселе концептіні 

модельдеуге, концептілік талдау жасауға да қатысты. Концептіге байланысты қанша зерттеу жҧмысы 

болса, сонша талдау ҥлгісі бар. Сондай-ақ концеп пен лингвомәдени бірліктің, лингвомәденитаным 

мен этнолингвистиканың арасындағы айырмашылықтар мәселесі де толық айқындалып болған жоқ. 

Бҧл бір жағынан когнитивтік лингвистика ғылымының психология, этнолингвистика, 

лигвомәдениеттану салаларымен тығыз байланыстылығында болса керек . Концепт бағалауыштық 
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бейнелік, ассоциативті сипаттамаларды жинақтайтын кҥрделі қҧрылым болғандықтан, оған қатысты 

мәселелердің кҥрделі болуы да заңды. 

Кӛрсетілген деңгейлердегі жеке тҧлғаның ҧлттық болмысын ашудың маңыздылығы туралы 

ғалым Ж.А.Манкееваның пікірлеріне жҥгінсек: ―аталған деңгейлердің дамуының белгілі бір тілдік 

тҧлғада кӛрініс табуы әртҥрлі дәрежеде ӛрістеп, тҥрлі сипатта кӛрінеді. Оның шығармашылық 

танымдық мазмҧны дҥниетанымдық, мәдени қҧндылықтар жҥйесінен тҧрады. Сондықтан тілдік 

тҧлғаны алдымен ҧлттық тілдік тҧлға ретінде тҥсінеміз. Себебі тілдік тҧлға табиғаты тҧлғаның 

ҧлттық мәдени сатысымен тікелей байланысты‖ , –болып шығады. [3, 281-284] 

Лингвомәдени концептілер әр алуан негіздерге сҥйене отырып жіктеледі. 

Н.Уәлиҧлының пікірше: ―концепт‖ индивид санасында сәулеленген сезімдік- заттық образдың 

(перцевтивті модус) негізінде пайда болады.  

Концепт негізінде сезімдік тәжірибе жатады. Сезімдік-заттық образ (код) концептің ядросы 

болып табылады. Осы заттық код белгілі бір объектіні терең, жан-жақты білген сайын жаңа мәндік 

белгілермен байи тҥседі. Осының нәтижесінде концептің мазмҧны ҧлғаяды, мазмҧны кеңи тҥседі. 

Әлгі белгілердің қайсыбірінің мәнділігі кҥшейе тҥсуі, қайсыбірінің кӛмескіленуі ықтимал. 

Концептілердің табиғатын жан-жақты саралай келе, терең танып білу ҥшін тілге қатысты сӛз 

мағынасын жетік меңгерумен қатар концептілік талдау арқылы кең мағлҧмат алуға болады. Тілдің 

ойды материалдандыру ерекшелігі концептінің кӛптеген тілдік ақпараттарды тарату қызметін жете 

зерттеу кезек кҥттірмейтін мәселелердің бірінен саналады. Сондықтан да осы бағыттағы 

зерттеулердің әлі де болса аздығы бҧл мәселенің шешімін толық таппағандығының айғағы. Б. 

Балтабаева : ―дау‖ концептісінің қҧрылымын шартты тҥрде ӛзек пен шеткері аймақтарға бӛлуге 

болады. Ғылыми еңбектерде кӛрсетіліп жҥргендей, концепт ҧғым негізінде қалыптасады, ал ―дау‖ 

ҧғымының негізін дау сӛзінің және даудың тҥрлерінің ерекшеліктерін, мағыналарын беретінжер 

дауы, жесір дауы, қҧн дауы, мал дауы, ар дауы т.б. қатысты лексикалық бірліктердің мағыналары 

қамтиды. [7,38].  

Нәтиже.Қазақ тіл білімінде когнитивтік лингвистиканың негізгі категориясы концепт 

табиғатын нақты дәйектер негізінде ашуға бағытталған еңбектердің кӛбейіп келе жатқаны байқалады. 

Ғалымдардың зерттеулерінде бақ, тағдыр, ҿмір, ҿлім, жан, қайғы, мұң, тары, батырлық, 

қаһармандық, соғыс, түр-түс, сұлулық, ҽсемдік т.б. концептілердің мазмҧны кӛрсетіліп, олар әр 

қырынан қарастырылған. 

Мәңгілік тақырыптардың бірі – ҽйел мәселесі қоғамдық ғылымдардың ішінде, негізінен, қазақ 

әдебиеттануында кӛркем шығармалардағы ҽйел бейнесіне қатысты зерттеулерде кездеседі. Шын 

мәнінде, қазақ тарихы мен мәдениетін зерделесек, сан ғасырлар бойғы кҥресте елдігін ерен еңбегімен, 

асқан парасатымен, шексіз шыдамдылығымен және сҥйіспеншілігімен сақтай білген, ҧлттық рухты 

ҧрпағының бойына ақ сҥті арқылы, бесік жыры мен туған тілі арқылы сіңіре білген әйел-аналар аз 

емес. Қазіргі таңдағы ана тілінің тағдырында да, бҥгіні мен ертеңінде де бағзы замандардағыдай 

аналардың алатын орны, атқаратын рӛлін кӛрсету мен жаңғыртудың мәні ерекше. Алайда қазақ 

халқының ҧлттық дҥниетанымына сәйкес қазақ мәдениетіндегі әйелдің шынайы орнын тіл арқылы 

таныту, жаңаша зерттеп-зерделеу міндеті толық шешілген жоқ. Осымен байланысты ҧлттың болмыс-

бітімі, дҥниеге кӛзқарасы мен рухани-мәдени қҧндылықтарына сәйкес әйелдің ӛзіндік табиғатын, 

қоғамдағы, отбасындағы әлеуметтік қызметімен сабақтас анықтау мәселесін ҧлттық таным қорында 

тіл арқылы жинақталған әйел концептісі арқылы дәлелдеудің мәні ерекше. Оның ӛміршеңдік 

сипатына сәйкес қазіргі қазақ қоғамындағы ―қазақ ҽйелі‖ концептісінің даму динамикасын, жаңару 

ҥрдісін анықтау зерттеу жҧмысының негізгі ҧстыны болып табылады, әрі оның ӛзектілігін де 

айқындайды. 

Талқылау.Таңжарық Жолдыҧлы шығармаларында әйел концептісі бірнеше ҧғымда кӛрінеді. 

Әйел затын сипаттауда жас ерекшелігі, отбасындағы орны, әлеуметтік орны, туыстық байланысына 

қарай атаулары да әртҥрлі лексемаларда кӛрініс береді. Ақын шығармаларында әйел тезаурсын 

тҥзетін халықтық ҧғымдардың бірнеше сипаты кӛрінеді. Нақтырақ тоқталсақ:  

Әйел – шеше (асыраушы, қамқоршы) 

Әйел – бәйбіше (толысқан, кемелденген) 

Әйел – жеңге (еркелетуші, қадірлеуші) 

Әйел – абысын (сырлас, ошақтас, отандас) 

Әйел – қҧдаша (қалжыңдас, думандас) 

Әйел – қҧрбы (сырлас, тілек-ниеттес) 
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Әйел – ару қыз (пәктіктің, тазалықтың, сҧлулықтың символы) 

Әйел –сырлас жан (махаббат пен іңкәрлік иесі) 

Әйел – қаралы ана (заман қасіретін тартушы) 

Әйел – сҥйген жар (отанасы, жанжолдасы) 

Әйел – қылықты қыз (сезім тҥрткісі) 

Әйел – мҧңлы жан (ескілік салт қҧрбаны) т.б. образдарында кӛрінеді. 

Барсың ба, аман-есен, шешелерім, 

Қамығып қалып едің нешелерің. 

Ағызып ақ сҥтіңді емізумен 

Ӛсірген аналарым кеше менің. [3,101].  

Іленің тауы биік, ені жалпақ, 

Жамылған жасыл кӛрпе, баста ақ қалпақ, 

Жіберіп екі бҧтын екі жаққа, 

Кӛсіліп жатыр жайға, кеуде шалқақ. 

Кӛз жетпес бҧлдыр кезең, мойыны қашық, 

Ақ мамық желкесінде, кеудесі ашық. 

Жамылған түлкі ішігін бәбішедей, 

Шынтақтап жатыр кӛлбеп, тӛсін шып. 

Қалқиған қасындағы қара шоқы, 

Отырған баласындай етін қасып. [3,97].  

Ӛлкесі бәйбішенің денесіндей, 
Мҧхиттың кеудесі бар кемесіндей. 

Барлығын бауырына алып, тҧр тербеліп, 

Ӛсірген ӛз қолымен енесіндей.... [3,98].  

...Сылқылдап бәйбішедей кҥліп қойып, 

Салып қап шапалақпен, бҧлаң қаққан ... [3,100].  

Барсың ба, мархабатты жеңгелерім, 

Естіліп қуантты ма мен келерім? 

Алысып, аймалақтап мазаңды алған 

Айналып тағы келді делбелерің. 

Сҥйікті амансың ба, келіндерім, 

Иба қып бетін басқан керімдерім. 

Елестеп кӛз алдымда тҧрғандайсың, 

Сәлем қып кҥбірлеген еріндерің. [3,102].  

Жас талдар бойын тҥзеп,моншақ тағып, 

Керіліп кербез қыздай сылаң қаққан...  
Жездесін ұрын келген кӛрген қыздай, 

Суырлар кіріп-шығып, шҧнаң қаққан....  

Бҥркеліп ақ пердемен таудың басы, 

Кҥнменен шағылысып қарсы тасы. 

Жағлай қатар шыққан балапан тал, 

Сықылды сҧлулардың қара қасы. 

Астынан ақ перденің кӛгерген шӛп, 

Кәдімгі қыз баланың самай шашы...  

Кезеңнен кҥн кҥлімдеп шыға келді, 

Сҧлудай бӛркін біреу ала қашқан...  

Ән салып, қиқу салып жар басында, 

Әлі жҥр келген қҧстар жазғытҧрым. 

Шай қҧйып ақ шайнектен келіншектер, 

Еріне ерке наз қып, қарап қырын.... [4,101].  

Буырқай басын шайқап, бҧраңдаса, 

Жас талдар майда, бҧйра жайып шашын. 

Қыздардай тойға жҥрген ақ бас қурай, 

Жағадан жарқылдатып ақ танасын... [3,50].  



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

68 

Ару қыз бейнесі бірнеше ҧғымда жҧмсалады: сҥйген жар, қылықты қыз, теңіне қосыла алмаған 

мҧңлы жан(―Мҧңлы қыз‖, ―Балқияның зары‖), шерлі сҧлу (―Ақ Бекзаттың мҧңы‖) т.б. 

―Ер адам‖ концептілері кез келген мәдениетте кездесетін концепт болғандықтан, әмбебаптық 

сипатқа ие. Дегенмен, бҧл концептілердің белгілі бір қоғамға тән нақты ерекшеліктері де бар екені 

анық. ―Ер адам‖ концептісі барша халыққа ортақ концепт болғанымен, әр халықтың менталитетіне, 

дҥниетанымына, болмысына орай оның концептосферасы айқындалып отырады. Ер адамдарды 

сипаттауда оның жас ерекшелігі, отбасындағы орны, әлеуметтік орны, туыстық байланысы да әртҥрлі 

лексемалармен беріледі. Мысалы, ―ер адам‖ тезаурсын тҥзетін ҧл, ер бала, бозбала, жігіт, ер, еркек, 

кҥйеу жігіт, отағасы, әке, ата, баба, ақсақал, шал сӛздері әр тҥрлі когнитивтік модельдерін қҧрайды. 

Таңжарық шығармаларында ―Ер адам‖ концептісіне байланысты этностық дҥниетаным мен 

халықтың ҧлттық-мәдени ерекшелігін аңғаруға болады. Ер адамға тән қасиеттерді халық аса бағалап-

қастерлеген. Ер адамға тән ақылдылық, батырлық, ӛткірлік, білімділік, пысықтық т.б. қасиеттер ҧлт 

мәдениеті шеңберіндегі ―Ер адам‖ концептісін қалыптастыратыны белгілі. Таңжарық 

шығармаларында ер адам концептісі ҧлттық кӛзқарас пен дҥниетаным шеңберінде кӛрінеді. 

Ер адам – құрдас, жолдас, дос концептісінде: 

Дос деген сырын алдым жолдастың да, 

Жолдас бола кетті де жалғастым да. 

Ер адам – жезде: 

Шыныққан әр нәрсеге жалғыз жан бар, 

Аштан ӛліп, кӛштен де қалмаспын да. 

Жеті аяқ ―жездем сҥйер‖ жылпылдақтың 

Сӛзіне ендігәрі нанбаспын да. 

Ер жігіт – қайсар рух иесі, халықтың болашағы: 

Толғанып кел жізіттер, ойланалық.  

Жарамас бекер қарап жҥре берген. 

Елді ойлап ер бола ма ,сін жиып, 

Тар жерде кҥннен-кҥнге ҥдемеген.  

Білімді ұл концептісінде: 

―Нҧр жауар талапты ерге‖ деген сӛз бар, 

Әрқашан талаптыға олжа дайын. (―Жҧманға‖) [3].  

Бар болса ар жағында білімге ҧмтыл, 

Сол керек, ең алдымен жас жанына. 

Оқы жастар қалам ал 

Талпынар кҥнің туылды. 

Біліммен шыққан даналар 

Босатпай оқы буынды.  

Әперетін теңдікті, 

Нығайтатын елдікті...(―Оқы, жастар, қалам ал‖) [4,].  

 

Ұл – ата жолын қуушы: 

Кәрінің жасы жетті, уақыт бітті, 

Із басып кейінгі жас туды басқа. 

―Жақсы жігіт‖ стереотиптік үлгісінде: 

Кейбіреу тапсе темір ҥзер шақта, 

Тыс тҧрмақ жарамай жҥр астарына. [4,47].  

Қорытынды.Таңжарық Жолдыҧлының шығармаларының біразында ―әйел‖, ―ер жігіт‖, 

―шындық‖, ―туған жер‖, ―ел‖ концептісі ҧшырасады. Бҧл концепті ақынның ішкі жан дҥниесімен 

астасып жатыр. Мҧнда нәзік психологизм, Отанға, туған жерге деген ақынның кӛзқарасы, 

сҥйіспеншілігі, патриоттық сезімі ашық аңғарылады.  

Т.Жолдыҧлының тілдік тҧлғасын зерттеу арқылы отаншылдық рухты, қоршаған орта сырларын 

ҧлттық мәдени болмысты сипаттауы жағынан, ҧлттық кӛзқарасты бейнелеудегі шеберлігі жағынан 

оқшау тҧрған тілдік тҧлғаны танимыз. Ақынның тілдік тҧлғасын зерделеу арқылы– ҧлттық болмыс 

пен халықтың дҥниетанымын айқын кӛруге болады.  
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СӚЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ: АНТРОПОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада адамзаттың болмысын айқындайтын тілдік фактілердің бірі сӛйлеу мәдениеті екені 

кӛрсетіледі. Сӛйлеу мәдениеті тіл мен әлеуметтік орта, тіл мен психология, тіл мен прагматика 

аясында зерделенеді. Нәтижесінде сӛйлеу мәдениеті адамның тҧлғалық мәдениетін, адамгершілік 

қасиетін, тілдік білімін айқындайтын кешенді қҧбылыс ретінде танылады. Сӛйлеу мәдениетіне 

антрополингвистикалық талдау жасаудың тҥрлері ҧсынылады. Шаршы топ (кӛпшілік) алдында 

сӛйлеу заңдылықтары сӛйлеу мәдениетінің қоғамдық-әлеуметтік апектісіне жатқызылса, сӛйлеу 

барысындағы адамның адамгершілігін, парасатын, психологиялық қарым-қатынасын айқындайтын 

тілдік заңдылықтар психолингвистикалық аспектіге жатады. Әдеби тілдік норманы игеріп, дҧрыс 

сӛйлеу мен сауатты жазу заңдылықтары сӛйлеу мәдениетінің прагматикалық аспектісі аясында 

қарастырылады. Антрополингвистикалық талдау жасауға дискурс, функционалды грамматика, 

когнитивті прагматика, әдеби тіл нормалары заңдылықтары арқау болады. 

Тҥйін сӛздер: тҧлға, антропология, психология, сӛйлеу, мәдениет, прагматика, этика, артефакт, 

орфография, орфоэпия 
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CULTURE OF SPEECH: ANTROPOLINGUISTIC ANALYSES 
 

Abstract 

The research work is dealt with the culture of speech. Culture of speech is identified by language of 

speech , social surrounding , language and psycology , language and pragmatics. As a result of culture of 

speech, personal culture, human quality, linguistic knowledge of a person is realized. Several types of 

antropolinguistic analyses are mentioned. Public speech (in auditorium, in crowd) shows the social aspect of 

communicative, linguistic norms and humans morality in speaking expresses wisdom and psycholinguistic 

aspect of speaker. Literary norm, functional grammar , cognitive pragmatics , literary language are 

thoroughly explained. 

Keywords: personality, antropology, speech, culture , pragmatics, ethics, artefact, orthograpty and 

orthoepy 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ: АНТРОПОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация 

В статье речевое изложение мысли, являющееся одним из инструментариев языка, 

рассматривается как определящий фактор человеческого бытийствования. Культура речевого 

изложения рассматривается через призму примения языка в социальной среде, психологии а также в 

сфере прагматики. В результате, культура речевого изложения определяется как некое комплексное 

явление, которое является детерминирующим фактором в формировании личности человека, 

моральных качеств, а также языкового знания индивидуума. Правила выступления перед аудиторией 

относятся к социо-общественному аспекту речевого изложения мысли; тогда как такие качества как 

воспитанность и человечность, которые проялвяются в ходе разговора, относятся к 

психолингвистическому аспекту речи. Овладения нормами литературной речи и правописание 

рассматриваются в аспекте прагматической культуры речевого изложения. Для 

антрополингвистического анализа используются: дискурс, функциональная грамматика а также 

нормы литературной речи. 

Ключевые слова: личность, антропология, психология, речь, культура, прагматика, этика, 

артефакт, орография, орфоэпия 

 

Кіріспе.Адамның айтатын ойы, ниеті тіл дыбыстарының тіркесімі, тізбегі арқылы сӛйлеуге 

айналады. Бҧл – адамзаттың табиғатына тән қҧбылыс. Адамдардың қоғамдасып, әлеуметтік ортаға 

бейімделуі барысында сӛйлеу процесі дамып, жетіліп отырады. Оған сӛйлеудің мәдениетті 

айқындайтын кӛрсеткішке айналуы дәлел. Қазіргі таңда сӛйлеу мәдениеті лингвистика ғылымының 

парадигмалық шеңберінен шығып, «адам факторын» айқындайтын ғылым салаларымен ӛзара 

байланыстырылып, кешенді тҥрде зерттеуді қажет етеді. Себебі сӛйлеу мәдениеті – тек тілші немесе 

филолог мамандардың меншігіндегі нәрсе емес, қоғамның барлық саласында ӛмір сҥретін әрбір 

адамның ӛміріне қажетті аса маңызды фактор. Әрбір адам балабақшадан бастап қоғамның барлық 

саласында ауызша және жазбаша формада тілдік қатынасқа тҥседі. Тілдік қатынас барысында сӛйлеу 

мәдениеті заңдылықтарын игеру – аса ӛзекті мәселе. Біріншіден, адамның тҧлғалық мәдениетін, 

білімін, мінез-қҧлқын, адамгершілік қасиетін айқындайды; екіншіден, эстетикалық талғамын, 

шешендігін, логикалық пайымын кӛрсетеді; ҥшіншіден, ғасырлар бойы ҧлттық қҧндылықтарды 

сақтаған тілдің табиғатын сақтауды, қҧрметтеуді зерделейді. Бҧл әрбір адамның бойынан кӛрініс 

табатын қҧбылыс болып табылады. Сондықтан сӛйлеу мәдениетін зерттеудің орталығын ―адам‖ деп 

алып, оның сӛйлеуі арқылы мәдениетті айқындауға болатынына кӛз жеткіземіз. Сӛйлеу мәдениеті 

адамның мәдени болмысын айқындайтын қҧбылыс екенін дәлелдеуге тіл арқылы адам факторын 

айқындайтын антрополингвистикалық талдау арқау болады. Антрополингвистикалық талдау ҥшін 

Абайдың алтыншы қара сӛзі, М.Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясы, Қыз Жібек лиро-эпостық 

жыры, Қ.Жҧмаділовтың «Соңғы кӛш» романы, Әсет Найманбевтың Кемпірбаймен қоштасу ӛлеңі 

дереккӛз ретінде пайдаланылды. 

Әдістеме.Сӛйлеу мәдениетіне антрополингвистикалық талдау жасау ҥшін адаммен байланысты 

айқындалатын тіл – психология – әлеумет – прагматика тӛрт тағанына негізделген ғылыми 

зерттеулер мен тҧжырымдар басшылыққа алынады. Адамның танымдық және практикалық қызметін 

айқындайтын теориялық ілімдер сӛйлеу мәдениеті аясында жҥйеленіп, оның ҧтымды жақтарын 

қҧрастыратын әдістер қолданылады. Философилық, жалпы-ғылыми және жеке-ғылыми әдіснамада 

қолданылып жҥрген әмбебап әдістер, жалпы-ғылыми ғылыми танымға ортақ жҥйелілік, модельдеу, 

қҧрылымдық-функционалдық талдау, ықтималдылық әдістер, жеке ғылыми танымға ортақ, атап 

айтқанда, лингвистика ғылымына тән тілдік бірліктерді интепретациялау, орфографиялық, 

орфоэпиялық нормаларды анықтау, тілдік бірліктердің функционалдық қызметін айқындау т.б. 

сияқты кӛптеген әдістер пайдаланылды. 

Сӛйлеу мәдениетіне антрополингвистикалық талдау жасау ҥшін танымдық-теориялық зерттеу 

жҥргізіліп, кешенді әдістер жҥзеге асырылды. Таным мен қоғамдық тәжірибенің әрі қарай дамуына 
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жол ашатын ойлау, сӛйлеу формаларына қоғамдық-әлеуметтік, психологиялық, тілдік тҧрғыда талдау 

жасалып, сӛйлеу мәдениеті лингвофилософиялық тҧрғыдан зерделенді. Тақырыпты зерттеу кезінде 

қолданылған әдістер теориялық және эмпирикалық зерттеудегі пәнаралық әдістерге жатады. Оның 

негізгі міндеттері ойлау, зерттеу, іздену, оқу, дамыту т.б. сияқты ғылыми танымдағы әмбебап 

әрекеттердің ғылыми білімді игеруде атқаратын қызметін жҥзеге асыру, соның негізінде ғылыми 

білімді негіздеу болып табылады. Ғылыми тҧжырымдар мен теориялардың қабылдану ӛлшемдерін 

талдау, ғылыми ойлауда қолданылатын категориялардың жҥйесін зерттеу, жаратылыстану ғылымы 

мен мәдениеттану ғылымының айырым белгілерін анықтау сияқты жалпы ғылыми методологияның 

негізгі мәселелерін толық қамтиды. 

Нәтижелер.Сӛйлеу мәдениетіне антрополингвистикалық талдау жасаудың нәтижелері тіл 

ғылымы мен қоғамдық-әлеуметтік ғылымдардың, тіл ғылымы мен психология ғылымдарының, тіл 

ғылымы мен философия ғылымдарының ӛзара байланысты, сабақтас екенін кӛрсетеді. Аталған 

ғылымдардың барлығына ортақ нысан адам факторы болып табылады. Сондықтан оларды бір-бірімен 

ӛзара байланыста, сабақтастықта зерттеу заңдылық. Зерттеу нәтижелері қоғамдық-әлеуметтік 

ортададағы сӛйлеу мәдениетіне тән заңдылықтарды, адамның психологиялық жан-дҥниесіндегі 

қасиеттердің сӛйлеу мәдениетіндегі кӛрінісін айқындайтын заңдылықтарды, адамның сӛйлеу 

мәдениетіне тән лингвистикалық заңдылықтарды игеруіне мҥмкіндік береді.Оған сӛйлеу мәдениетіне 

антропологиялық талдау жасаудың тҥрлері негіз болады. Сӛйлеу мәдениетіне антрополоиялық талдау 

жасау ӛз ішінде былайша топтастырылды: 1. Қоғамдық-әлеуметтік тҧрғыда талдау; 2. 

Психолингвистикалық тҧрғыда талдау; 3. Прагматикалық тҧрғыда талдау. 

Барлық қоғамдық салаларда шаршы топ алдында сӛйлей білу заңдылықтары қоғамдық-әлеметтік 

талдауда кӛрініс табады. Бҧл талдауда экономикалық, саяси, идеологиялық т.б. дискурсқа тҥсу 

кезіндегі терминологияны дҧрыс қолдану, нақты аргументке сҥйену басты белгіге жатады. 

Психолингвистикалық талдауда адамгершілік, ізеттілік, парасаттылық, тапқырлық т.б. сияқты 

психологиялық иірімге толы тілдік бірліктердің қолданысы мәдениетпен, таныммен байланысты 

зерделенеді. Прагматикалық талдауда әдеби тілдік норманы қолдану, тілдің орфографиялық, 

орфоэпиялық заңдылықтары басшылыққа алынып, олардың сӛйлеу мәдениетіне ықпалы 

айқындалады.  

Талқылау.Сӛйлеу мәдениеті – адамдардың тіл арқылы қарым-қатынас жасауы барысында 

анықталатын қоғамдық-әлеуметтік қҧбылыс; адамның адамгершілік, парасаттылық, әдептілік 

қасиетін айқындайтын психолингвистикалық қҧбылыс; әдеби тіл нормасына сай қолданыстан 

туындайтын таза лингвистикалық қҧбылыс. 

Сӛйлеу мәдениетінің мәнін ашатын осындай кешенді жҥйенің тірегі, орталығы – адам. Адамның 

ӛзін-ӛзі зерттеуі антропология деп танылса [1, 115 б.], адамның ӛзін зерттейтін лингвистикалық 

саланың бірі – сӛйлеу мәдениеті. Ғалым Б.Хасанҧлы сӛйлеуді ―адамға ғана тән туа біткен қабілет‖,- 

деген еді [2, 232 б.]. Осы қабілеттің дамып, жетілуі барысында адам мәдениетті игереді. Сондықтан 

сӛйлеу мәдениеті антрополингвистикалық категория ретінде ерекшеленеді. 

Сӛйлеу мәдениетінің қоғамдық-әлеуметтік мәнін сӛйлеушінің немесе пікіралысушылардың 

мҥддесімен, сӛйлеу жағдаятымен, кӛтерілген тақырыппен, білім дәрежесімен, әлеуметтік статусымен 

байланысты айқындауға болады. Дәлірек айтқанда, сӛйлеушінің сӛзінен қандай тақырыпты немесе 

мәселені кӛтергенін, оны тіл арқылы жеткізу шеберлігін, сӛйлеген сӛзінің қоғамға қаншалықты 

пайдалы екенін анықтай отырып, сӛйлеушінің әлеуметтік тҧлғасын танимыз. Ғалым, қайраткер, 

депутат, мҧғалім, дәрігер, ақын, жазушы, президент, әкім, министр т.б. сияқты әлеуметтік статусқа ие 

болған немесе сол статусқа лайықты деңгейге жеткен сӛйлеушілердің сӛзінен олардың тҧлғалық 

мәдениеті кӛрініс табады. Айтылған, жазылған сӛз (сӛйлеу) арқылы тҧлғаның мәдениетін 

айқындайтын категорияларды сӛйлеу мәдениетінің қоғамдық-әлеуметтік мәнін айқындайтын 

категориялар деп тануға болады. Бҧл категорияның басты ерекшелігі мынада: сӛйлеуші тек ӛзінің 

кәсібі аясында ғана емес, ӛмірдегі болып жатқан процесстер мен қатынастарға байланысты маңызы 

бар кез келген тақырыпта шешен, шебер сӛйлеп, тілді ҧтымды қолдана алуы керек. Осыған орай, 

сӛйлеу мәдениетінің қоғамдық-әлеуметтік мәнін айқындайтын категорияларды эссе жаза білу және 

дискурс жасай алу заңдылықтары арқылы анықтауға болады. Эссе мен дискурсқа ортақ ҧстанымдар – 

белгілі бір тақырыпқа қатысты ӛз пайымыңызды нақты аргументке, дәлелге сҥйене отырып жеткізу. 

Қазақ халқы ҥшін бҧл ғылыми жаңалық емес. Ҧлы Абайдың қара сӛздерінде эссе жанрының да, 

дискурстың та ҥлгісі тҧнып тҧр. Абайдың алтыншы қара сӛзі ―бірлік‖ тақырыбына арналған. Осы 

мәселенің шешімін, нәтижесін кӛрсету ҥшін қазақтың «ӛнер алды – бірлік, ырыс алды – тірлік» 
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мақалын аргумент ретінде пайдаланады да ӛз пайымын баяндау, кӛркемдеу тҥрінде емес, 

қабылдаушымен оңашада ауызба-ауыз сӛйлесу кезінде пайдаланатын ауызекі сӛйлеу стилінде 

жеткізеді. Қабылдаушыға ой салатын ―...Байлықтан не пайда, кедейліктен не залал?―, ― Ағайын 

қҧрымай мал іздеп не керек?‖, ― Мҧның қай жерінен бірлік шықты?‖, ―Ырыс алды – тірлік‖ дейді, ол 

қай тірлік? ―Ол осы жан кеудеден шықпағандық па?‖ тҥрінде тҥрткі сҧрақтар қойып, оған ӛзінің 

танымдық кӛзқарасы, ой-тҧжырымдары арқылы жауап береді. Осы әдіс арқылы қазіргі қазақ 

қауымының мақалды дҧрыс тҥсінбей жҥргенін, кемшілігін мәдениетті тҥрде жеткізеді. ―Ырыс алды – 

тірлік‖ дегенді ―кӛкірегі, кӛңілі тірі болса, соны айтады‖ деп ӛзінің ойын, пайымын, кӛзқарасын бір-

ақ ауыз сӛзге сыйғызады. 

Кеселді жалқау, қылжақбас, 

 Әзір тамақ, Әзір ас. 

Сыртың- пысық, ішің – нас, 

Артын ойлап ҧялмас – деп, ондай адамдарды тірінің қатарына жатқызуға болмайтынын, одан да 

Алла жіберген ақ бҧйрықты ӛлімнің артық екенін айтып, ойын қорытындылайды. 

Дискурс та кез келген тақырып аясында жҥзеге асырылады. Дискурстың ерекшелігі бір тақырып 

аясында бірнеше деректерді, аргументтерді пайдаланып,ортақ нәтиже шығара білу. Қазақты 

«кӛшпенділер» деп атайтыны белгілі. Қазақ ҥшін ―кӛш‖, ―кӛшу‖ деген не? Осы сауалға Қыз Жібек 

лиро-эпостық жырындағы, Мҧхар Әуезовтың ―Абай жолы‖роман-эпопеясындағы, Қ.Жҧмаділовтың 

―Соңғы кӛш‖ романындағы т.б. аргументтерге сҥйеніп, ―кӛш‖ тақырыбына дискурстық талдау жасау 

арқылы жауап беруге болады. Қыз Жібек жырынан: 

Қырық нарға жүк артып, 

Қымқап зерлі кілемді, 

Жүк үстіне жаптырған, 

Қазыналы қырық нарға 

Жібектен арқан тарттырған. 

Ҽсемдіктің бҽрін де, 

Бұл жиһаннан арттырған,-деген тілдік қолданысты алсақ, ―Абай жолы‖ роман-эпопеясынан 

―Кҿктемде Шыңғыс асып, жайлауға кҿшу үлкен атаулыға, ҽсіресе, шаруа адамдар мен жоқ-жітікке 

соншалық ауыр, ұзақ бейнет кҿрінгенімен, балаларға сейіл сияқты. Абай да бұрынғы жылдар осы 

Кҿлқайнардан, сонау алыс, сырттағы Байқошқар ҿзеніне жеткенше он шақты кҿшіп баратын 

сапарды қызығы бітпес қан базардың кҿшкеніндей кҿретін. 

Биыл да кҿшу солай. Жолдағы белгілі қоныстар: Талдыбұлақ, Барлыбай, Қызылқайнар. Кей 

қонысқа таңертең кеп қона сала, кешке тағы кҿшеді. Үдере кҿшу. Кей қоныста бірді-екілі күн 

отырар-отырмастан кетеді: үлкен үйлер тігілмей – "ұраңқай", "абылайша", "жаппа", "итарқа" 

деген неше түрлі кішкене, тар, аласа күркелер тігіледі....Қыс пен кҿктем, күздеуде бір-бірінен алыс 

жүретін ауылдар осы сапарда қоныс жағдайымен ҽлдеқайдан түйісіп, қым-қуат араласып 

қонысады. Адамдары, малдары, күркелері де қосылып бір ауылдан бір ауылды айырып та болмайды. 

Ҿзгеге жеңіл болса да, осылайша болған кҿшу қойшы, қозышы, жылқышыларға аса бір 

тынымсыз бейнет, масыл күндер болды. Біреудің жылқысына кҿш аттар, саяқ-сандырақтар кетіп 

қалған. Біреудің қойына бір ауылдың қозысы жамыраған. Қой мен қой араласып шатасып кеткен. 

Осындай қарбаласта "бармақ басты, кҿз қысты" боп, талай момынның тоқты- торымы сотқар 

ауылдардың жемі болып жүреді‖ деген ҥзінділер, ал ―Соңғы кӛш‖ романынан «Екі желбауын қосып, 

шаңырақты қыдырпай нық ұста... е, солай. Ал, шаңырақты қай жаққа ҽперуді білесің бе? Бері 

мұнда ҽкел, ел кҿшетін жаққа... Ҽні-міне дегенше үйдің жүгі тең-тең болып буылып, қомдаулы 

кҿліктер де ҽкелінді. Нұрғазы, Бақтияр, Байжұмандай қарулы жігіттер сүйегі ауыр, жүгі мол 

Қанағат үйінің теңдерін шҿгерілген түйенің үстіне дік-дік апарып қойып, бір-біріне «алдысың ба, 

артысың ба? деп алып, сонан соң белдеріне шалған арқанды шірене тартып жатыр. Естай 

ағаларын бүгін кҿргендей, таңырқап тұр. Қимылдарына кҿз ілеспейді, шапшаң да шалт қозғалыс... 

«Қазір жау келе жатыр екен» десе, сенесің. Бұлар да ҿз ісінің нағыз шеберлері. Егер күш-кҿлік сай 

болса, бір ауылдың жүгін бір сағатта артып болып, келген жауға жұртын сипатып кететін 

азаматтар. Еркегі аттың жалында ұйықтап, ҽйелі түйенің қомында босанатын кҿшпенділер 

ұрпағы – міне, осылар‖ деген ҥзіндіні негіз етіп қазақ ҥшін кӛштің мәні неде екенін былайша 

тҥсіндіреміз: 

КӚШ – қазақтың материалдық мәдениетін айқындайтын қҧндылық. Оған қырық нарға жҥк арту, 

қымқап зерлі кілем жабу, жібектен арқан тарту т.б. дәлел. 
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КӚШ – балалар ҥшін кешті кӛңілді ӛткізіп асыр салатын сейіл. 

КӚШ – қан базардың кӛшкеніндей қызығы бітпес он шақты рет кӛшу; 

КӚШ – "ҧраңқай", "абылайша", "жаппа", "итарқа" деген неше тҥрлі кішкене, тар, аласа 

кҥркелерге таңертең қонып, кешке кӛшу; 

КӚШ – бір-бірінен алыс ауылдардың қым-куат араласуы; 

КӚШ – ҥлкендерге, әсіресе, шаруа адамдар мен жоқ-жітікке соншалықты ауыр бейнет; 

КӚШ - қарбалас шақта бармақ басты кӛз қыстылықпен момындардың малын пайдаланып кетуші 

малқорда бықсық байлар мен бәле қуған атқамінерлердің қылмысын әшкерелейтін кӛрсеткіш; 

КӚШ – ҧлттық сананы, қарулы және шапшаң қимылды қазақ жігіттерін, аттың жалында 

ҧйықтайтын ер азаматтар мен тҥйенің қомында босанатын мықты әйелді танытатын қазақтың 

болмысы. Бҧл дискурстық қҧрылым қазақтың дәстҥріне, ӛмір салтына қатысты ой-пікіріңізді сенімді 

тҥрде жеткізуге қызмет атқарады. Дәл осылайша, экономикаға қатысты ой-пікірін шебер жеткізу 

немесе экономикалық дискурс; саясатқа байланысты ой-пікірді шебер жеткізу немесе саяси дискурс; 

идеологияға байланысты ой-пікірді шебер жеткізу немесе идеологиялық дискурс тҥрінде талдау 

жасауға болады. Кӛрсетілген талдау тҥрлері адамдарды әлеуметтік тҧрғыда қауымдастырып, ортақ 

мҥддеге жетелеуді кӛздейді. Сӛйлеу мәдениеті тҧрғысынан қарастырғанда, мынадай талаптар 

қойылады: кез келген адам қоғамдық қатынастарда дҧрыс сӛйлеп, сауатты жаза білуі керек; айтатын 

ойын нақты аргументтермен дәлелдей алуы керек; қабылдаушының қызығушылығын оятып, оны 

сендіре алуы керек. Сонда ғана кӛздеген мақсатқа жетеді, нәтиже шығады.  

Сӛйлеу мәдениетін психолингвистикалық қҧбылыс ретінде танудың маңызы зор. Адамның ішкі 

жан-дҥниесінің дамуының мәдени-тарихи теориясын жасап, оның негізін қалаған ғалым 

Л.С.Выготский сӛйлеуге, оның негізгі белгілеріне ерекше назар аударған. Ғалым бала тілді 

игергеннен бастап, оның ішкі дамуы биологиялық (тӛменгі) фазадан әлеуметтік (жоғары) фазаға 

ӛтетінін, сонымен бірге, адамзаттың барлық рухани тәжірибесіне араласатынын, нәтижесінде 

адамдық немесе мәдени психикалық функциялары дамитынын айтады. Ойлауды сӛйлеудің 

функциясы ретінде қарастырады [3]. Расында, адамның ішкі жан-дҥниесі, психологиялық дамуы 

сӛйлеген сӛзінен кӛрініс табады. Соның негізінде сӛйлеу мәдениетінің психолингвистикалық 

қырларын анықтай аламыз. Оны этикалық және артефактілік категория тҥрінде екіге бӛлуге болады. 

Этикалық категория Аристотель қалыптастырып кеткен мораль, ізгілік, адамгершілік, 

парасаттылық, сыпайылық т.б. сияқты адами қасиеттерді танудан тҧрады. Сӛйлеушінің айтқан немесе 

жазған сӛздері арқылы осындай ізгі касиеттерді зерделеу сӛйлеу мәдениетіндегі этикалық 

категорияның мәнін ашады. Психолог ғалым А.В.Брушлинский сӛйлеуді ―мінез-қҧлықтың әлеуметтік 

механизмі‖ деп, сӛз (речь) басқалардың мінез-қҧлқын реттеуге, біртіндеп адамдардың 

вербализацияланған мінез-қҧлқының қалыптасуына қызмет атқаратынын айтады. Оған әлеуметтік 

кҥштер әсер ететін, соның негізінде мінез-қҧлық жанамалық, еріктілік, парасаттылық сияқты адами 

қасиеттерге айналатынын кӛрсетеді [4, 124б.]. Қазақ халқында этикалық категорияны анықтайтын 

тілдік деректер ӛте кӛп. Тҧжырымды Кемпірбай ақын ауырып жатқанда кӛңілін сҧрауға келген Әсет 

ақынның сӛзіне талдау жасау арқылы дәлелдейік: 

Ассалаумағалейкум, нар Кемпірбай, 

Науқасқа шипа берсін патша қҧдай, 

Аспанға айнала ҧшқан ақ сҧңқарым, 

Кез келіп жайған торға бопсың мҧндай. 

Науқасың меңдеу тартты дегеннен соң, 

Жыладым бәйіт айтып ҥш кҥн ҧдай, 

Дауысым танимысың, атым – Әсет, 

Мен келдім әдейі іздеп кӛңіл сҧрай. 

Япырау, жауап қатпай кеткенің бе, 

Алашқа атың шыққан қыраным-ай! - дегенде моральдық, ізгілік қасиеттерді айқындауға қызмет 

атқаратын тілдік фактілер жетерлік. ―Нар Кемпірбай‖, ―ақ сҧңқарым‖, ―қыраным‖ деген қолданыстар 

– адамды аса қҧрметтей білудің кӛрсеткіші. Кӛрметтеудің ең жоғары бағасы. ―Ақ сҧңқарым‖, 

―қыраным‖ деген қолданыстағы –ым, тәуелдік жалғауы иемдену, меншіктеу мағынасын емес, аса 

қатты жақсы кӛру, жанандай жақсы кӛруді білдіреді. ―Ҥш кҥн ҧдай бәйіт айтып жыладым‖ деген 

қолданыста қайғыдан-азаптан қҧтқарудың жолын іздеген адал ниет, шын тілек кӛрініс табады. 

―Қыраным-ай‖ дегендегі -ай, япырау шылауы басқаның қайғысын бӛлісе алуды, ӛкінішті, мҧңаюды 

білдірсе, «кӛңіл сҧрау ҥшін әдейі іздеп келуі» парасаттылықты кӛрсетеді. Бҧл тілдік фактілер басқа 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

74 

ҥшін қайғыра білу, шын ниетімен жақсылық тілеу т.б. сияқты адами қасиеттерді кӛрсетеді. 

Сондықтан сӛйлеу мәдениетінің ҥлгісін танытуда адамгершіліктің тҧғырын айқындайтын этикалық 

категориялық мәні басым мәтін ретінде қарастырылады. Ендеше, сӛйлеу мәдениетін 

психолингвистикалық қҧбылыс ретінде танытуға қызмет атқаратын этикалық категорияны ―сӛйлеу 

арқылы мінез-қҧлықтың әлеуметтеніп, парасаттылық қасиетке ие болуы‖ деп танимыз. 

Артефактілік категория халықтың мәдениетін, танымын айқындауға негіз болатын кӛне жазба 

мҧралардан, ауыз әдебиеті мҧраларынан, би-шешендердің даналық сӛздерінен, жыраулардың 

арнаулары мен толғауларынан т.б. айқын кӛрініс табады. Әрекеттер мен қарым-қатынастар жҥйесінің 

уақыт сынағынан ӛтіп, белгілі бір қауымдастыққа тән мәдениетті кӛрсететін фактілер артефакт деп 

танылады [5]. Ендеше, ғасырлар бойы сҧрыпталып, жинақталып жҥйеге тҥскен ҧлттық дәстҥр, салт-

сана, әдет-ғҧрыпты бойына жинап, ҧлттық психологияны, ҧлттық мәдениетті, ҧлттық сананы 

ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізіп отыратын халықтың рухани азығына айналған мәтіндерден артефактілік 

категориялар анықталады. Оларды этнотанымдық (этноментальды) мәтіндер деп атап, оның 

лингвокоммуникативтік ерекшелігін сӛйлеуші қызметі тҧрғысында былайша саралаған едік: 

«Этноментальды мәтіндерде сӛйлеушінің қызметі жай ғана ақпарат жеткізу емес, оның алдында 

тыңдаушының болашағына бағдар беретін мақсаттық прагматика (прагматика-установка) міндеті 

тҧрады» [6, 14б.]. Артефактілік категорияны анықтауда «мақсаттық прагматика міндеті» ерекше 

қызмет атқарады. Соның бірі – психологиялық иірімге негізделген мақсаттық прагматика міндеті. 

Оның мәнісін былайша тҥсіндіруге болады: қазақ халқы – адамның ішкі сезіміне, жан-дҥниесіне 

ерекше әсер ететін хабарды ешқашан тікелей жеткізбеуді мақсат еткен халық. Ғашықтық сезімін 

білдіру, тосыннан келген аса қуанышты немесе аса қайғылы хабарды білдіруде мақсатты прагматика 

міндетінің орны ерекше. Ғалым Г. Піралиева бҧл қҧбылысты ―қандай да бір қуанышты хабарды 

алдын-ала психологиялық дайындық жасап барып жеткізу тәсілі‖ деп атайды. Аталған тәсілдің 

эпостық жырларда кездесетін дәлелдеп, Алпамыс батырдың мал бағып жҥрген шешесіне дуана болып 

келіп, ӛзінің тірі екенін жеткізуін, Қобыландының анасына бӛгде кісі болып, хабарын алған соң ғана 

айтуын нақты мысалмен кӛрсетеді: 

Жасы жеткен анамыз, 

Жоқ па еді туған балаңыз? 

Бұл жастарда қой бағып, 

Келе ме, шеше, шамаңыз? [7, 167 б.]. Осы ӛлең жолындағы риторикалық сҧраулы сӛйлем, 

қаратпа сӛз мақсатты прагматиканың міндетін айқындайды. Қолданылған риторикалық сҧраулы 

сӛйлем жауап алу мақсатындағы сӛйлем емес, хабарлайтын мәселе бойынша қабылдаушыны алдын 

ала психологиялық тҧрғыдан дайындап, ойына тҥрткі салу қызметін атқарып тҧр. Ал ―шеше‖ қаратпа 

сӛзі оны әрі қарай нақтылап, оның кӛңіліне сенім ҧялату мақсатын міндет етеді. 

Сӛйлеу мәдениетін прагматикалық мақсатта зерделеуге сауатты жазып, дҧрыс сӛйлеу 

заңдылықтарын игеру категориялары арқау болады. Сауатты жазу категориясы орфографиялық 

нормалардың, дҧрыс сӛйлеу категориясы орфоэпиялық нормалардың қолданылуынан кӛрініс табады. 

Сӛйлеу мәдениетінде екеуінің қызметі бірдей. Орфографиялық норма жазбаша сӛйлеу 

мәдениетіне қызмет атқарса, орфографиялық норма ауызша сӛйлеу мәдениетіне қызмет атқарады. 

Тілдің ауызша формасын да, жазбаша формасын да сӛйлеумен байланыстыра қараудың маңызы зор. 

Ғалым С.Мырзабек жазудан гӛрі айту әлдеқайда маңызды екенін; әрбір адам алдымен сӛйлеуді 

ҥйренетінін, содан соң жазуға кӛшетінін; кҥнделікте ӛмірде адамның сӛзді жазуынан гӛрі айтуы, 

оқуынан гӛрі тыңдауы кӛп орын алатынын; тіпті, ҥндемей ойлау, жазудың ӛзі дыбыстарды іштей 

айтумен байланысты екенін; ойдың ӛмір сҥру формасы сӛз болса, сӛздің ӛмір сҥру формасы дыбыс 

екенін, ал әріп сол дыбысқа берілген шартты таңба екенін айтады [8,4-5б. ]. Ендеше, кез келген 

нәрсенің екі жағы болатыны сияқты жазба тіл мен ауызша тіл сӛйлеудің екі жағы болып табылады. 

Оған психолог ғалым Б.М.Тепловтың сӛйлеуді ауызша диалогтық сӛйлеу, ауызша монологтық 

сӛйлеу, жазба сӛйлеу тҥрінде жіктегені де дәлел болады [9, 70 б.]. Адамның әрбір сӛзді әдеби тілдегі 

жалпыға ортақ нормада жазуы мен айтуы сӛйлеу мәдениетінің басты белгісіне жатады. Ортақ 

нормада жазу мен айтудың сӛйлеу мәдениетімен байланысын анықтайтын тілдік фактілерге мыналар 

жатады: қабылдаушыға неғҧрлым анық, айқын, тҥсінікті болуы ҥшін сӛздерді фонетикалық, 

фонематикалық, морфологиялық принциптері негізінде сауатты жаза білу; сӛздердің ҥнін, әуезін, 

сазын келтіріп дҧрыс дыбыстау; айтылым барысында бір-бірімен «тіл табысып», ҥндесіп, ҥйлесіп 

жататын, сол ҥйлесімділік ҥшін сӛздердің кейбіреулері бір-екі дыбысын «сындыруға», кейде тіпті 
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жоғалтуға дейін баратын қазақ тілінің ғасырлар бойы қалыптасқан табиғи заңдылықтарын [10, 8б] 

сақтау; стильдік нормаларды пайдалану.  

Қорытынды.Сӛйлеу мәдениетін антрополингвистикалық бағытта зерттеуде таза линвистикалық 

заңдылықтарға тән категориялар, қоғамдық-әлеуметтік заңдылықтарға тән категориялар, адамның 

психологиялық жай-кҥйіне тән категориялар жан-жақты сараланып, оларды ӛзара интеграциялау 

арқылы кешенді зерттеу жҥргізілді. Қазақ тіл білімінде сӛйлеу мәдениеті негізінен, орфоэпиялық 

заңдылықтар аясында зерттеліп келеді. Айтылым барысында сӛздерді дҧрыс айтпау, оған мән бермеу 

сӛйлеу мәдениетіне кері әсерін тигізетін қҧбылыс екені дәлелденген. Сӛйлеу мәдениетін тек айтылым 

аясында ғана емес, адаммен байланысты барлық факторлармен байланыстырып кешенді тҥрде 

зерттеу аса маңызды мәселе. Ӛйткені сӛйлеу мәдениеті – адамның тҧлғалық мәдениетін, 

адамгершілік қасиетін, қарым-қатынас әдебін, тілді қолдану мҥмкіндігін, жинақтап айтқанда, 

адамның рухани болмысын айқындайтын кешенді қҧбылыс. Сӛйлеу мәдениеті – елдің елдігіне негіз 

болатын басты кӛрсеткіш. Сондықтан ҧлттық мәдениеттің ҧрпақтан-ҧрпаққа жетуіне де қызмет 

атқарады. Сӛйлеу мәдениеті тілдің ӛз заңынан, табиғи болмысынан туындайтын 

антрополингвистикалық санатқа жатады. Сондықтан сӛйлеу мәдениетіне сыртқы кҥштің әсерінен 

келген экстралингвистикалық факторлар кері әсерін тигізеді. Кеңес дәуіріндегі орыс тілінің қазақ 

тіліне ықпал етуінен қазақтың сӛйлеу мәдениетіне кері әсерін тигізген кӛптеген факторлар 

қалыптасты. Оған сӛздердің дыбысталуы мен жазылуы арасындағы кереғар қайшылықтардың 

орнауын, қазақ тілінде сӛздер қалай жазылса солай оқылуын, ӛлең оқу,ән айту, телерадиодан хабар 

беру т.б. барысында әдеби тіл нормаларынан жӛнсіз ауытқуға бой алдырған кӛптеген 

сӛзқолданыстарды жатқызуға болады. Бҧл – сӛйлеу мәдениетінің мәнін айқындау ҥшін арнайы 

зерттеуді қажет ететін басты мәселелердің бірі. 
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ҚАЗАҚ  ГРАММАТОЛОГИЯСЫНЫҢ  НЕГІЗГІ  ТҤСІНІКТЕРІ  МЕН  ПАРАМЕТРЛЕРІ 

 

Аңдатпа 

Грамматология – дәстҥрлі тіл білімі саласы, ол әліпби әріптері мен сӛйлеу дыбыстары 

арасындағы қатынасты белгілейді және зерттейді. Грамматология тіл білімінің саласы ретінде 

ертеректе пайда болған. Тіл білімімен қатар философиялық, мәні бар ерекше танымдық пән ретінде 

қарастырылады. Грамматологияға жазу мәдениетімен байланысты қарастырылады. Яғни жазу мен 

мәдениет тарихындағы қоғамды тануды қарастыратын ілім. Осымен байланысты мақалада 

грамматология саласына қатысты іргелі ҧғымдар мен тҥсініктер, грамматологияға қатысты 

тілтанымдық терминдер сараланады. Графикалық лингвистика саласында қолданылатын кӛптеген 

терминдер тҥрлі семантикалық мазмҧнға ие. Бҧл лингвистикалық мектептің дәстҥрін ҧстануға 

байланысты. Осыған байланысты мақалада грамматологияға қатысты, графема, графика, орфография 

сияқты іргелі білімдер жҥйесі ӛзара арақатынасы мен айырмашылықтары сараланады. Графика мен 

орфография салалары грамматологияның негізгі тілтанымдық аспектімен байланысты 

қарастырылатын ішкі бӛқошектері. Себебі олар жазу мәселесіне тікелей қатысты. Бірақ екеуінің 

зерттеу нысаны да, қарастыратын объектілерінде де ерекшеліктер жоқ емес. Дегенмен, олар бірінсіз 

бірі болмайтын, ажырамас ӛзара тәуелді категориялар. Графика – жазудың таңбалану жҥйесін 

реттейтін болса, орфография таңбаланған жазудың тҧрақты қалпын қарастырады.  

Тҥйін сӛздер: грамматология, орфография, графема, графемика, фонема, фонология, жазу 
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BASIC CONCEPTS AND PARAMETERS OF KAZAKH GRAMMATOLOGY 

 

Abstract 

Grammatology is traditionally a field of linguistics that establishes and studies the relationship between 

the letters of the alphabet and the sounds of speech. Grammatology as a branch of linguistics appeared long 

ago, almost simultaneously with linguistics. Along with language education, it is considered as a 

philosophical, special cognitive discipline that has significance. The study of grammatology is related to the 

culture of writing words. That is, the doctrine that provides for the recognition of society in the history of 

writing and culture. In this regard, the article analyzes the fundamental concepts related to the field of 

grammatology, language terms related to grammatology. Many terms used in the field of graphic linguistics 

have different semantic content. This depends on the traditions of the linguistic school. In this regard, the 

article analyzes the relationship and differences between the system of fundamental knowledge as grapheme, 

graphics and spelling. Internal components like graphics and spelling are considered with the main language 

aspect of grammatology. Because they are directly related to the problem of writing. They are inseparable, 

interdependent categories that cannot be one another. If the graphics regulate the spelling marking system, 

the spelling provides for the permanent position of the marked spelling. 

Keywords: grammatology, spelling, grapheme, grapheme, phoneme, phonology, writing 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПАРАМЕТРЫ КАЗАХСКОЙ ГРАММАТОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Грамматология – традиционно-область языкознания, которая устанавливает и изучает 

соотношения между буквами алфавита и звуками речи. Грамматология как отрасль языкознания 

появилась достаточно давно, практически одновременно с языкознанием. Наряду с языковым 

образованием рассматривается как философская, особая познавательная дисциплина, имеющая 

значение. Изучение грамматологии связанна с культурой написания слов. То есть учение, 

предусматривающее признание общества в истории письменности и культуры. В связи с этим в 

статье анализируются фундаментальные понятия относящиеся к области грамматологии, языковые 

термины касающиеся грамматологии. Многие термины, используемые в области графической 

лингвистики, имеют различное семантическое содержание. Это зависит от традиций лингвистической 

школы. В связи с этим в статье анализируются взаимосвязь и различия системы фундаментальных 

знаний как графема, графика и орфография. Внутренние компоненты как графика и орфография 

рассматривается с основным языковым аспектом грамматологии. Потому что они непосредственно 

относятся к проблеме написания. Они являются неотъемлемыми взаимозависимыми категориями, 

которые не могут быть друг друга. Если графика регламентирует систему маркировки написании, 

орфография предусматривает постоянное положение маркированной правописаниий.  

Ключевые слова: грамматология, орфография, графема, графемика, фонема, фонология, 

письменность 

 

Кіріспе.Қазіргі таңда қазақ орфографиясы нормасындағы динамизм жазу тәжірибесіндегі 

(практикасында) қарама-қайшылықтардың шешімін тауып, бір ретке келтіру мәселесін кҥн тәртібіне 

қойылып отыр. Бҧл жайт – қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне сай қоғамдағы қызметіне қатысты 

шешімін табуы тиіс қазақ тілтанымының ӛзекті мәселелерінің бірі. Бҥгінгі таңдағы қазақ тілінің 

мәдени-әлеуметтік, ҧлттҧтастырушылық және бірегейлендірушілік мәніне орай қазіргі қазақ 

жазуының қоғам дамуының талаптарына, заманауи лайықты болуы жалпы қазақстандықтар ҥшін 

маңызды елдік, мемлекеттік деңгейдегі проблемаға айналды. Тәуелсіз ел ретінде халықаралық 

қатынас субъектісі болып отырған Қазақстанның ҧлттық әліпбиінің жаңа жобасын талқылау 

барысында тілтанымшы (лингвист) ғалымдар мен белгілі әлеуметтанушы ғалымдар, саясаткерлер 

Қазақстанның Елбасына, Ҥкімет басшылығына әліпбиге ӛзгертулер енгізіп, жаңа сападағы ҧлттық 

жазуды қалыптастыру мен жетілдіру туралы қоғамдық пікір қозғап, БАҚ арқылы ӛз ҧсыныстарын 

жария етіп отырғаны белгілі. Осымен байланысты қазақ грамматологиясының негізгі ҧғымдары мен 

категорияларын қайта қарастырып, негізгі параметрлерін айқындау қазіргі тілдік реформа барысында 

аса ӛзекті мәселеге айналды.  

Әдістеме. Мақалада ғылыми зерттеуде қолданылатын әдістер, әсіресе объектіні танып-білу ҥшін 

ӛзара байланысты ҥш тҥрлі әрекет іске асырылды. Олар а) қажетті материалдар, фактілер жинау, ә) 

жиналған материалдарды, фактілерді сҧрыптап, талдау, б) фактілер негізінде теориялық 

тҧжырымдар, болжамдар жасауалдау, саралау, жҥйелеу әдістері қолданылды. Сонымен қатар 

сипаттама немесе синхрондық әдістері зерттеліп отырған объектінің мағынасы мен нысанын 

қарастыруда қолданылды.  

Нәтижелер және талқылау. Грамматология ілімі жазба тілдің барлық параметрлерін 

қарастыратын сала. Бірақ жалпы тілтану ғылымында грамматология терминінің зерттеу объектісіне 

байланысты ғалымдардың кӛзқарасы әртҥрлі. А.М. Кондратовтың ойынша грамматология – жазу 

туралы ғылым, оның қҧрамына жазудың тарихы, теориясы мен психологиясы, қолжазба, палеография 

мен эпиграфикасы және және басқа да білім салалары және бҧрыннан жеке, бір-бірінен алшақ 

ғылыми пәндер кіреді деп кӛрсетеді [1, 68 б.]. Ал Д.А. Волков грамматологияның тікелей нысаны 

жазба тіл болуы тиіс деп есептейді. Грамматология семиотикалық пәндер аясында қарастырылады 

және жалпы немесе жеке семиотикалық және филологиялық деп екі тҥрге бӛлінеді деп кӛрсетеді [2, 

33 б.].  
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Графикалық линвгистиканың негізгі объектілері мен нысандарын зерттеген Т.Амирова тіл 

біліміндегі жалпы грамматология мәселесі дербес семиотикалық жҥйе ретінде жазудың дамуын,оның 

дыбыстық тілмен байланысын және басқа да таңбалы жҥйелермен қатар қызмет ету аясын зерттейді, 

ал жеке грамматология жазбаша тіл жҥйесінің пайда болуының әртҥрлі кезеңдеріндегі жазылу 

принциптерін, яғни жазудың жалпы нормативтерін қҧрудың тарихи реттілігін, жаңадан пайда болған 

қаріптердің тҧрпаты мен жҥйесін жинақтау мәселесін, жазу жҥйесінің техникалық қҧрал арқылы 

кӛрінісін зерттейді деп кӛрсетеді [3] Ал қолданбалы грамматологияның міндеттеріне 1) 

лингвистикалық дешифровка; 2) оқу мен жазуға ҥйрету; 3) жазудың орфографиялық нормасын қҧру 

және реформалау; 4) жаңа жазудың жҥйесін қҧру [3,54 б.] деп кӛрсетеді. Т.Амирова «Грамматология» 

терминін «Графикалық лингвистика» терминімен атау керек деп кӛрсете отырып, Графикалық 

лингвистика жазба тіл мен дыбыстық тілдің арақатынасын зерттейтін сала деп кӛрсетеді.  

Грамматология немесе графикалық лингвистика жалпылама алғанда жазу ғылымын зерттейтін 

сала ретінде танылады. Кейбір ғалымдар грамматология терминін «лингвистика» терминімен ҥндес 

«графистика» терминімен атауды ҧсынады [4, 424 б.]. Кӛріп отырғанымыздай, зерттеушілер 

арасындағы пікір алшақтық, кӛзқарас айырмашылықтар грамматологияның негізгі қҧзыреттілігін 

белгілеу мәселелерінің басым бӛлігіне, ішкі бӛлінуіне, ҧғымдық аппаратты және терминологиясына 

тікелей қатысты болып табылады. Әйтсе де қазіргі тілтану ғылымында арнайы жазба тілді зерттеумен 

айналысатын ғылыми пәннің қажеттілігі нақты тҥрде мойындалып, қазақ тіл білімінде жазба тілдің 

қҧрылымы мен оның жҥйелілік сипатын қарастыратын саланың бар екені жазу реформасы 

барысында анық байқалып отыр.  

Сонымен грамматология кез келген жазу типтері мен тҥрлерін қарастыратын сала. Грамматоло-

гия жазба тілдің ең шағын бӛлшектерінен бастап ірі категорияларында қарастыратын сала.  

Грамматология терминін 1950-жылдары Дж. Гелб жазудың әлеуметтік сипатына байланысты 

ҧсынған болатын. Дж. Гельб жазу тек графикалық тҧрпат қана емес, ол тілдің дыбыстық 

қатынасымен тең тҥспейтін, бірақ ӛзара байланыста жҥретін бҥтін бір бӛлшек деп кӛрсете отырып, 

грамматология осы екі қатынастың негізінде пайда болатын жазба тілді қарастыратын сала деп, 

грамматологияның зерттеу ауқымы мен зерттеу салаларын кӛрсетеді. Ол грамматологияның негізгі 

салалары деп субграфемика, параграфемика, графемиканы атайды [3, 34 б.].  

Грамматологияның субграфемика саласы әртҥрлі мәдениетке тән жазуды және оның тарихи 

қалыптасуын қарастырылса, параграфемика бейвербалды таңбаларды және мәтіндегі графикалық 

амалдардың берілуін қарастырады. Параграфемика мәтінді тҥсінуге және оны тез қабылдау ҥшін аса 

қажет. Ал графемика саласы дыбыстық-әріптік жазуға тікелей қатысты. Себебі дыбыстық әріптік 

жазу – тіл дыбыстарын, фонемаларды әріппен таңбалайтын жазу жҥйесі. Дыбыстық әріптік жазуды 

кейде «әріптік жазу» деп те атайды. Дыбыстық әріптік жазу вокалды және консонантты деп бӛлінеді. 

Вокалды жазуда мағыналық жҥкті дауысты дыбыстар, ал консонантты жазуда дауыссыз дыбыстар 

атқарады. Қазақ тілі – вокалды жазуға жатады. 

Қазіргі тілдік реформа барысында Дж.Гелбдің грамматологияға қатысты салаларының ішінде 

ерекше зерттеуді қажет ететін сала графемика болып табылады.  

Графемика – жазбаша тілдің графикалық конститутивті элементтерін, олардың міндеттері мен 

негізгі ерекшеліктерін және жҥйелілік сипаттарын қарастырады. Графемика ең алдымен графикалық 

элементтердің функционалдық қасиеттерін зерттеумен айналысады. Дәл лингвистикалық 

релеванттық мәндерді беру арқылы оларды лингвистикалық бірлік ретінде тануға болады. Сондықтан 

графемалық анализдің негізгі міндеті болып графемалардың репрезенттативтік бӛлшектерін, 

вариациялық шектерін, графемалар арасындағы жҥйелік байланыс пен графемалық жҥйе 

элементтерінің функционалды сәйкестендірілуін айқындау болып табылады.  

Графемика жазбаша тіл мен дыбыстық тілдің ең шағын бӛлшектерінен бастап қарастырады. 

Графемика графика және орфография, графема мен фонема, дыбыс – әріп – фонема – графема 

арақатынасын қарастыратын функционалды сала.  

Графемикалық анализ тіл біліміндегі фонология ілімімен байланысты қарастырылады. 

Графемикалық анализде графеманың тҧрпаты мен мазмҧнын білумен қатар, оның бірмәнділік не 

кӛпмәнділік сипатын айқындау маңызды. 

Графикалық лингвистика саласында қолданылатын кӛптеген терминдер тҥрлі семантикалық 

мазмҧнға ие. Бҧл лингвистикалық мектептің дәстҥрін ҧстануға байланысты. Мысалы, бірқатар 

еуропалық лингвистер Л.Ельмслев [5, 9-16 бб.] «графика» («фонематика» терминінің аналогы) 

термині дҧрыс дес, А.Макинтош екі терминді енгізді: олар «графемика» және «графология». 
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Графологияның мәні «графемика» терминінен гӛрі кеңірек (сондай-ақ «фонология» терминінің 

тҧжырымдасы «фонемика» терминіне қарағанда кең), бҧл графеманың жазбаша тілді білдіру 

жоспарының жалғыз функционалды бірлігі емес екенін кӛрсетеді [6, 98-99 бб.] Американдық 

зерттеушілердің бірқатары, мысалы, Р.П. Стоквелл, Э.П. Хэмп , Р.А. Холл, Дж. Келли («фонемика» 

терминіне ҧқсас) «графемика» терминін қолданысқа енгізуді ҧсынды [7].  

Графемика синхронды және диахронды тҧрғыда қарастырылады. Синхронды зерттеу барысында 

графикалық элементтердің жиынтығы мен графикалық элементтердің ӛзара арақатынас жҥйесі, 

сонымен қатар олардың дыбыстық тілмен сәйкестігі анықталады. Диахронды тҧрғыдан зерттеу деген 

графема жҥйесінің қалыптасу тарихы және тілдің дамуы нәтижесінде пайда болатын ӛзгерістер, бӛгде 

графикалық нормалардың, дәстҥрдің әсері немесе лексика бірліктерінде этимологиялық форманы 

сақтауға деген ҧмтылыс және т.б. 

Шынында да, жазбаша және дыбыстық тілдің субстанциялық негізі әртҥрлі, ал графикалық және 

дыбыстық бірліктердің комбинаторикасы тҥрлі жҥйелілік заңдылықтарға байланысты. Графикалық 

элементтер және олардың дәйектілігі мен тіркесімдігі жазбаша тілдің негізі. Ал ауызша тілдегі код 

жазба тілге ауысқанда графикалық элементтер арқылы жҥзеге асады.  

Қорыта айтқанда, графемика саласы ауызша және жазба тілдің кодификациялық жҥйесі 

арасындағы арақатынасты, сол арқылы графика мен графеманы, графема мен фонеманы, фонема мен 

дыбысты қарастыратын сала.  

Графика. Лингвистика теориясында графика термині мен оның қызметіне байланысты 

пікірлердің ортақтығын байқауға болады, бірақ бҧл терминге берілген анықтама лингвистикалық 

тҧрғыдан әртҥрлі қҧрылымдарға ие. Кейбір зерттеушілер графика дыбыстық тілдің әртҥрлі 

репрезентативтік бӛлшектерін таңбалық жҥйе арқылы ҧсыну ережелерінің жҥйесі деп кӛрсетеді. 

Л.Р.Зиндер: «графика – бҧл белгілі бір тілдегі фонемалардың бейнесі, тҧрпаты мен олардың 

тіркесімділік жҥйесі» дейді [8,108 б.]. Ал Т.М.Николаева графикаға ӛзіндік сипаттама береді. Ол 

графиканы «дыбыстық сферамен тікелей ҥйлеспейтін тілдік сала» ретінде анықтап, оны «графемалар 

жиынтығы» деп кӛрсетеді [9]. Ю.Вахек графика тек техникалық қҧрал, ауызша тілді жазбаша 

кодтатын таңбалар тізбегі» дейді [10] 

Графика грамматологияның негізгі бӛлімі ретінде әліпби теориясымен тығыз байланысты. 

Әліпби теориясы, ӛз кезегінде, оның қҧрылу тарихын, типологиясын және саналы тҥрде қайта 

қҧрылуын, мысалы, оптикалық, эстетикалық, технологиялық, экономикалық және басқа 

кӛзқарастардан оның элементтерінің қҧрамын, сыртқы тҥрін, сапаларын зерттеуді кӛздейді. Дәстҥрлі 

нормативті графика ауызша сӛйлеуді жазу және жазбаша тҥрде «аудару» ережелерін белгілейді, 

осылайша жазбаша және ауызша-дыбыстық сӛйлеудің ауызша байланысында функционалды негіздер 

бекітіледі. осыған байланысты грамматолог ғалымдар графиканың мынадай талаптарын кӛрсетеді.  

1) әрбір әріп дыбысты білдіруі керек, яғни дыбысты білдірмейтін әріп болмауы керек;  

2) әрбір әріп қатары екі немесе одан да кӛп дыбыстардың тіркесімін емес, тек бір дыбысты 

кӛрсетуі керек;  

3) әрбір әріп оны қолданудың барлық жағдайында әр қилы емес, бірдей дыбысты білдіруі керек.  

Графика жазба тілінде қолданылатын әріптердің дыбыстық «мағынасын» зерттейді. Осыған 

байланысты әліпбидегі әріптер жазбаша тілдің функционалдық бірліктерін қҧруға және ажыратуға 

қызмет етеді, бірақ оның функционалдық салмағын сипаттамайды. Әліпбиді қолдану ережелері 

маңызды, ол ӛз кезегінде әліпбидің ӛзімен де, дыбыстық тілдің сапалы тҥрде әлеуметтік-

функционалды бӛлінуімен де байланысты болады. 

Жаңа графикалық жҥйені жасау не қҧру ҥшін немесе әліпбидегі таңбаларды басқа бір дыбыстық 

тілдің жаңа жҥйесіне бейімдеуде әліпбидің белгілі бір таңбаларын таңдау керек етеді. Белгілі бір 

графикалық элементтерді, графикалық жҥйенің нысаны мен тҥрін, оның дыбыстық тіл жҥйесімен 

байланысу принциптері мен негіздерін таңдау әр уақытта графиканың қҧрылымдық және жҥйелік 

қасиеттерін, сонымен қатар белгілі бір дыбыстың тілдік, жҥйелік ерекшеліктерін, сонымен қатар 

әртҥрлі экстралингвистикалық жайттарды ескере отырып жҥргізіледі (мәдени-лингвистикалық 

байланыстар т.б.).  

Әріп кескінінің ӛзгертілген моделі объектінің қасиеттерін барынша дәл кӛрсете білуі шарт. 

Себебі графика дыбыстық тілдің функционалды артикуляциялық бірліктерін беру ҥшін жазба 

жҥйесінің нақты мҥмкіндіктерін дҧрыс таңдалуын керек етеді. Бҧл жаңа графикалық жҥйенің 

табиғатын да, жазбаша тілдің қоғамдағы ауызша қарым-қатынасты дамыту тҧрғысындағы жаңа 

міндеттерін де кӛрсетеді.  
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Әліпбидің кез келген қҧрылымы және графикалық жҥйенің қалыптасуы инвариантты бірліктерді 

сонымен қатар әліпби белгілерінің ҧқсастықтары мен айырмашылықтарының қасиеттерін анықтауға 

бағытталған модельдеу операцияларын қамтиды. Әліпбиді бекіту немесе бейімдеу кезінде, сондай-ақ 

ауызша қарым-қатынастың эволюциясы процесінде әрбір мағына ажырататын тілдің бӛлшектің 

әліпбиде әріп ретінде тҧруы маңызды. Себебі графика арқылы тіл эволюциясы кӛрініс табады.  

Графикалық жҥйені қҧруда тӛмендегі талаптар негізге алынады:  

1) әріптерді жаңа графикаға сәйкес фонетикалық интерпретациялау және диакритикалық 

таңбаларды енгізу;  

2) әліпбиді ӛзгерту, белгілі бір әріптерді қосу немесе алып тастау; 

3) жаңадан тҥзілген әліпби ҥшін жаңа әріптер енгізу;  

4) жазба тілдің заңдылықтарына сәйкес негізгі таңбаларды ӛзгерту.  

Графема. Грамматология іліміндегі графемика саласының ең кіші бӛлшегі – графема. Графема 

фонеманың жазба сӛздегі ӛкілі. Графема фонема тәрізді дерексіз бірлік, бірақ ол нақты әріп арқылы 

кӛрініс табады. Графема фонема мен әріптің арасындағы кҥрделі қатынас. Яғни графема дыбыстық 

тілдің әрі қарай бӛлшектенбейтін ең кішкене тҧлғасы фонема мен жазба тілдің әрі қарай 

бӛлшектенбейтін ең кішкене тҧлғасы әріптің арасындағы қатынастың жиынтығы болып табылады. 

Профессор Н.Уәли «графема дегеніміз таңбаланушы (фонема) мен таңбалаушының (әріптің) бірлігі» 

деп кӛрсетеді [11, 68 б.]. 

Қазақ жазуында графеманың мынадай ҥш тҥрлі типі бар:  

- бір графема – бір фонеманы белгілейді;  

- бір графема бірнеше фонеманы белгілейді. Ал бҧлардың тҧрақты және факультативті тҥрлері 

болады;  

- бірнеше әріп бір фонеманы белгілейді, бҧлардың да тҧрақты және факультативті тҥрлері 

болады [11].  

Білгілі бір ҧлт тілінің графикалық жҥйесі жазудың ҧлттық кезеңінде негізгі дыбыстарды 

(фонемаларды) белгілеуді арқау етеді. Негізгі дыбыстарды таңбалайтын графема арқылы жазу 

қалыптасады, сӛйтіп жазудың да ӛзіндік жҥйелі тҥрдегі таңбалану ерекшеліктері болады. Қазақ 

жазуы, кейбір жағдайлардағы ауытқуларды еске алмағанда, тӛте жазудан бастап негізінен басты 

дыбыстарды (фонемалардың негізгі дыбыстық тҥрлерін) белгілеу бағытын қағидат етіп ҧстанады.  

Тілдің графикалық жҥйесі белгілі бір қатынаста анықталатын және біртҧтас жҥйені қҧрайтын, 

тілдің фонологиялық жҥйесімен байланысты графикалық бірліктердің жиынтығы деп тҥсініледі. 

Графикалық жҥйенің бірліктері қҧрылымдық-функционалдық белгілері бойынша қызметтік 

жағынан алғанда екі негізгі топқа бӛлінеді: а) графемалар, яғни фонемалық референттері бар 

графикалық бірліктер; ә) графикалық символ: екпін, тыныс белгілері, дефис, апостраф, пробел, абзац. 

Бҧл дегеніміз әрбір таңба «тҧрпат межесін» және «мазмҧн межесін» сипаттайтын екіжақты бірлік 

екендігін кӛрсетеді.  

Жазба таңбаның «тҧрпаты» немесе оның «мазмҧны» — бҧл физикалық субстанция, мҧның 

кӛмегімен таңбаның кӛріну репрезентациясы жҥзеге асады. Жазба таңбаның «мазмҧны» және 

«тҧрпаты» белгілі бір ҧғым, идея, сан, сӛз, буын немесе жеке дыбысқа байланысты бір нәрсеге 

қатысты болады. Бҧл таңбаның мазмҧндық және тҧрпаттық жағы – әріп дегенді білдіреді. Басқаша 

айтқанда, фонема – таңбаланушы да, әріп – таңбалаушы, демек, фонема мен әріптің бірлігі жазу 

теориясында графема деп ҧғынылады. 

«Графема» терминінБодуэн де Куртенэ 1912 жылы «Об отношении русского письма к русскому 

языку» аттыеңбегіндеалғашқолданғанболатын. Осыданкейін «графема» терминіне қатысты 

ғалымдардың пікірлері де біржақты емес. Мысалы, Л.В. Щерба, Б.И. Осипов т.б. ғалымдар графема 

және әріп тҥсініктері бір-бірімен тең дәрежеде деп кӛрсетсе, екінші топ ғалымдар графема әріптің 

тӛрт тҥрлі кӛрінісі (бас, кіші, курсив, жартылай қою) және графемаларға барлық графикалық 

таңбалар: әріп, тыныс белгілері, пробел т.б. жатады деп пайымдайды. Сонымен қатар, графема – 

фонемаларды таңба арқылы белгілеудің ең кіші бірлігі, әріп – вариант, графемалардың реализациясы, 

ал графема – инвариант деген тҧжырымдар жасайды (В.М.Солнцев). Т.А. Амирова «фонема ауызша 

тілдің, ал графема жазба тілдің реализациясы» дей отырып [12, 47б.], «графема әлiпбидегi әрiп 

санына қарағанда кӛп» дейді. Л.Р.Зиндер монографиясында графеманың әріптен айырмашылығы 

жӛнінде айқын дәлелдемелер келтіреді. Айталық, «графема бір әріп тәрізді кӛрінуі (іскеасуы) 

мҥмкін». Бҧл олардың тіркесімділігіне (ҥйлесім) де тән. Мҧнда әртҥрлі жҥйелілік деңгейлер нақты 

қарама-қарсылықта қойылып салыстырылған [13 ]. 
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Н.Уәлиҧлы жазба тілдің әрі қарай бӛлшектеуге келмейтін ең шағын тҧлғасы – графема-

инвариант, ал оның репрезентант-варианттары әріптер болып табылады деп анықтама береді [11]. Ал 

Қ.Кҥдеринова графема қазақ тілі жазба жҥйесінің ең кіші абстракті бірлігі болып табылады. Графема 

әріп тҥрлері арқылы таңбаланады деген тҧжырым жасайды [14,66-68 бб.].  

Жоғарыда кӛрсетілгендерді қорытындылай отырып, графема дегеніміз – тілдің жазбаша тҥрінің 

минималды, абстрактілі (дерексіз), екіжақты бірлігі. Қҧрылымдаушылық пен 

репрезентациялаушылық оның негізгі қызметтері болып табылады. Графема – ең аз, минималды 

бірлік, бҧл тілдің аталған деңгейінің ең тҥпкі мәнді бірлігі. Оның қызметтік ӛзіне тән ерекшелігін 

бҧзып алатын болғандықтан, қҧраушы бӛліктерін ары қарай бӛлу (бӛлшектеу) мҥмкін емес. Графема 

қослатералдық, яғни тҥр кӛрінісіне (әріп) және мазмҧн кӛрінісіне (фонема) ие.  

Орфография. Орфография – гректің оrthos – дҧрыс және grapho – жазамын деген сӛздерінен 

жасалған термин. Сондықтан орыс тіліндегі лингвистикалық терминдер сӛздігі мен ғылыми 

әдебиетінде оның орысша баламасы ретінде правописание сӛзін жҧмсайды. Бҧл терминнің қазақша 

баламасы болып емле сӛзі қолданылады. Демек, орфография дегеніміз жазу процесіндегі дҧрыстық, 

жазылған дҥниенің адресатқа тҥсінікті етіп жеткізудің қарекеті. Ол тҥсініктілік біршама қалыптасқан, 

сол жазбаны оқитын және жазатын адамдардың қолдары мен кӛздері ҥйренген жазу тәртібін (емле 

қағидаларын) басшылыққа алып жазу арқылы жҥзеге асады. Мҧндай талап тек қазіргі кҥндері жазу 

ҥрдісінде ғана емес, ертеден орын алған және дҧрыс жазу тәртіптері белгілі бір ережелер кодексі 

ретінде жоқ болған кездерде азды-кӛпті орын алып келген. Мысалы, ертеректегі, айталық, соңғы 

ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда қазақ жазба дҥниелерін жазғандар кӛбінесе қолжазбаны кӛшірушілер болса, 

олар ӛздері оқитын ӛзге жазбалардың жазу тәртібімен таныс болғандықтан, соларша жазғанды жӛн 

кӛреді. Сондай-ақ оқырмандарға ҧсынылып отырған дҥниені (шығарманы, жарлықты, хатты т.б.) 

тҥсінікті етіп жазу ҥшін біршама немесе әбден қалыптасқан дҧрыс жазу ережелерін басшылыққа 

алып таңбалауы да мҥмкін.  

«Орфография» терминін сӛз етушілер бір-бірінен сәл ӛзгешелеу етіп анықтама береді. Мысалы, 

«Лингвистикалық энциклопедиялық сӛздік» атты ҥлкен танымдық-тҥсіндірме еңбекте орфография 

дегеніміз: 1) бірлікті жазудың тарихи тҧрғыдан қалыптасқан жҥйесі, тіл білімінің жазу жҥйесінің 

ережелерін зерттеп ҧсынатын тармағы (раздел) деп анықтаса [15], қазіргі лингвистер қауымы кӛбірек 

жҥгінетін О.С.Ахманованың сӛздігінде: 1) орфография (правописание) – жазудың біркелкі амалдарын 

белгілейтін ережелер жҥйесі; 2) сӛздің нақты жазылған тҥрі (жазылуы) мысалы, қате ( бар 

орфография, дұрыс орфография деп айтқанда[16]танылатын тҥрі. О.Э.Розенталь мен 

М.А.Теленкованың «Лингвистикалық терминдердің сӛздік-анықтағышында»: орфография 

(правописание) – 1) сӛз бен оның мәні бар бӛліктерінің жазылуы; 2) бірге (қосылып) жазылатын, 

дефиспен келетін сӛздердің жазылуы; 3) бас әріппен, кіші әріппен жазылатын сӛздер; 4) сӛздерді бір 

жолдан екіншісіне тасымалдау тәртібі туралы ережелер жҥйесі [17]. Ал француз ғалымы Ж.Марузо 

болса, орфография дегеніміз, жазудың дҧрыс амалы дегенді емес, қандай болса да әйтеуір жазудың 

тҥрі дегенді білдіреді, сондықтан дҧрыс, қалыпты немесе қате, жҥйесіз орфография туралы айтуға 

болады – дейді [18]. Бҧлар орфография терминінің анықтамасын беруші сӛздіктер мен анықтамасын 

беруші сӛздіктер мен анықтағыш авторларының пікірлері. Демек, оның жалпы нені зерттейтін ғылым 

саласына жататындығын, яғни тіл білімінің тармағы екендігін кӛрсете отырып, бір-бірінен сәл ӛзгеше 

анықтағандықтары байқалады. Дәлдеңкіреп айтсақ, бҧл кҥндегі тіл мамандары орфография дегенді 

дҧрыс жазудың қалыптасқан ережелеріне қарата қолданылатын болса, енді бір тобы қандай да 

болсын жазбаның хатқа тҥсірілуін орфография деп атағанды жӛн кӛреді екен. Орфография туралы 

сӛз қозғаған қазақ тіл мамандарының ішінде оған арнайы тоқталып, ӛзгеше анықтама бергендер жоқ. 

Қазақ тіл білімінде орфография мәселелері негізінен ХХ ғасырдың 10-20 жылдарынан бермен 

қарайғы сӛз бола бастады, орфография дегенге жоғарғы анықтамаларды басшылыққа алып, осы 

саланың негізгі мәселесі емле ережелері, яғни дҧрыс жазу шарттары (амалдары) сӛз болып келді. 

Біздің танымымыз француз ғалымының пікіріне жанасады, яғни орфография деген ҧғымды әр тілдің 

даму сатысына қарай әр тҥрлі тҥсінуге болады. Ал тіл айталық, қазақ тілі ӛзінің сатыларында әртҥрлі 

жазуды қолданылып келуі мҥмкін. Демек, бҧл – тіл білімінің орфография тармағы графика (алфавит) 

тҥрімен тығыз байланысты деген сӛз.  

Дҧрыс жазудың белгілі бір принциптері болады. Сӛз екі не одан кӛп вариантта жазылатын 

жерде, яғни орфограмма жағдайында дҧрыс жазудың біреуін белгілі бір принципке бағындырып 

таңдау керек болады. Ал ол принцип (принциптер) белгілі бір тілдегі дыбыстардың қандай 

әріптермен таңбаланатындығына қарай айқындалады да олардың біреуі не екі-ҥшеуі сол тілдің 
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орфграфиясы ҥшін негізгі болып саналады. Емле ережелері емленің негізгі принциптеріне сҥйеніп 

жазылады. Орфографиялық принциптер дыбыс-әріп жазбалы тілдерде (мысалы, орыс, қазақ, 

ағылшын, неміс) дегендер сияқты тілдерде бірнеше тҥрде ажыратылады. Олар: морфологиялық, 

фонематикалық, фонетикалық, дәстҥрлі, этимологиялық принциптер. Бҧлардан басқа кейбір 

тілдердің жазбасында ажыратушы (дифференцитирующий) принцип деген де, орын алады оны 

символды принцип те атайды, мысалы, орыс тілінде компания, кампания, қазақ тілінде қайтіп-

қайтып, ҥлгеру – ҥлгіру.  

Графика мен орфографияның арақатынасы. Графика мен орфография салалары жазу 

мәселесіне тікелей қатысты болғанымен, екеуінің зерттеу нысанында, қарастыратын «дҥниелерінде» 

ӛзді-ӛзіне тән ерекшеліктері бар. Дегенмен олар бірінсіз бірі болмайтын, ажырамас ӛзара тәуелді 

категориялар. Графика – жазудың таңбалану жҥйесін реттейтін болса, орфография таңбаланған 

жазудың тҧрақты қалыптану нормасын, белгілі бір ереже бойынша қолданылу заңдылығын реттеп 

отырады деп тҥсініледі. Бірақ орыс тіл білімінде орфографияның қызметі жӛнінде екі тҥрлі кӛзқарас 

бар. Мысалы, бір топ ғалымдар орфографияны ережелердің жиынтығы деп қарастырса, енді бір топ 

ғалымдар қандай да болсын жазбаның хатқа тҥсірілуін орфография деп қарастыруды жӛн кӛреді. 

Сонымен қатар ғалымдардың кӛпшілігі орфографияның негізгі міндеттеріне сӛзде немесе морфем 

ішіндегі фонеманы әріп арқылы белгілеу ережесін, бірге және бӛлек немесе дефис арқылы 

жазылатын сӛздердің емлесін, бас және кіші әріптердің емлесін, тасымалдау ережелерін, графикалық 

қысқартылымдардың ережелерін жатқызады [19, 133 б.]. 

Қазақ тіл білімінде Р.Сыздықова орфографиялық ережелерге а) кейбір дыбыстардың жазылуын; 

ә) тҥбір сӛздердің және қосымшалардың жазылуын; б) сӛздердің бірге, бӛлек, дефис арқылы 

жазылуын; в) шылаулар мен одағайлардың жазылуын; г) бас әріптің қолданылуын; ғ) сӛздерді 

тасымалдауды жатқызады. Жҧмысымызда талқыланатын мәселені ғалымның осы негіздеріне сҥйене 

отырып талдаймыз [18]. 

Демек, орфографияның даму қарқыны графикаға қарағанда динамикалық кҥйде болады, ал 

графика орфографияға қарағанда статикалық кҥйде болады, сондықтан орфографиядағы динамизмді 

графикадағы кемшілік деуге болмайды және орфографиядағы ӛзгермелілік әліпби ауыстыруға негіз 

болып табылмайды.  

Қазақ жазу тарихындағы графика мен орфографияның осылайша ӛзара байланысты және тҥрткі 

болуы, бірінің динамикалық, бірінің статикалық кҥйі жаңа әліпбиге кӛшуге себеп болмайды. Жаңа 

әліпбиге кӛшу графикалық жҥйені басқаша қҧру сыртқы факторларға тәуелді болып келеді. Мысалы, 

халықты жаппай сауаттандыру, қоғамды ағарту қарқынды тҥрде жҥргізуді қажет еткен жағдайда 

әліпбидегі әріптердің саны кӛбейіп кетуі немесе орфографияның тез сауаттандыруға кедергі болуы, 

дәстҥрлі жазуда орфографиялық қиындықтардың кӛп болуы, қоғамдық сауаттандыруға кедергі 

болады. Осындай жағдайда қоғамдағы зиялы қауым ӛкілдері жаңа жҥйедегі әліпбиге кӛшу, жазу 

жҥйесін тҥбегейлі реформалау жӛнінде пікір айтып, коғамдық ойға қозғау салады. Мҧндай елдік 

мәселе қазақ жазу тарихында бірнеше рет болды. А.Байтҧрсынҧлының қолға алуымен ескі қазақ 

жазба тілі халық тілі негізінде реформаланып, ХХ ғасырдың басында тҿте жазу дҥниеге келді. 

Бҧлай болатын себебі ескі жазба тіл жаппай сауаттандыруды, ағартуды жедел атқаруға жарамды 

болмады, жазудың бҧл тҥрін игеруге бірнеше жылдар (кем дегенде ҥш-тӛрт жыл) қажет болды. Ал 

А.Байтҧрсынҧлының тҿте жазуы қалың жҧртшылық қысқа мерзімде (ҥш-тӛрт айда) игеріп 

алатындай тиімділік деңгейі жоғары болды [20]. 

Қорытынды. Графикадағы динамикалық ӛзгеріске қарағанда орфографиялық динамика 

анағҧрлым қарқынды болады. Бір жазу графикасы ҧзақ жылдар бойы қызмет етсе, сол жылдарда 

бірнеше орфографиялық ӛзгертулер болуы әбден мҥмкін. Себебі, тілдің ӛз ішінде сан тҥрлі даму, 

ықшамдалу, сығылу, бейімделу, кірігу, тарылу, кеңею сияқты ӛзгермелі қҧбылыстар болып жатады. 

Ал олардың сол ӛзгерген кҥйін белгілі бір ережеге негіздеп қалыптандырып отыратын орфография 

саласында әртҥрлі ӛзгерімдер де кездеседі. Жалпы орфографиядағы динамизм, атап айтқанда, 

мынадай детерминдерден туындайды: 1) дефразеологиялану (ала қол + -дық > алақолдық; ала кҿз 

(болу) + -дік> алакҿздік); 2) универбтену (заң бұз(у)+ -шылық >заңбұзушылық); 3) контаминациялану 

(бұл жыл> биыл; барған соң> барсын); 4) кірме сӛздерді қазақыландыру (станция – станса); 5) 

делексикализациялану (ҽсірепатриот, ҽсіресақтық, ҽсіресауаттылық); 6) жаңа сӛздердің енуі; 7) 

сӛздердің кірігуі т.б [21]. Сонымен грамматологияның графика мен орфография салалары жазу 

мәселесіне тікелей қатысты. Бірақ екеуінің зерттеу нысаны да, қарастыратын объектілерінде де 

ерекшеліктер болады. Дегенмен, олар бірінсіз бірі болмайтын, ажырамас ӛзара тәуелді категориялар. 
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Графика – жазудың таңбалану жҥйесін реттейтін болса, орфография таңбаланған жазудың тҧрақты 

қалыптану нормасын, белгілі бір ереже бойынша қолданылу заңдылығын реттеп отырады. 

Орфография тілдегі сӛздердің, олардың грамматикалық формаларының біркелкі жазылу нормасын 

белгілейді. Демек, орфография дегеніміз – тілдегі жеке әдеби сӛздердің, оларға жалғанатын 

грамматикалық формалар мен тіркесімділігінің, оның қолданылуын тҧрақты біркелкі стандартқа сай 

жазылу нормасын белгілейтін заңдылық (ережелер) жиынтығы.  

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі: 

1 Кондратов А.М. Грамматология и и порождающие модели письма. - М., 1986. – Вып. 228 .– 

С.74. – книга 

2 Волков А.Г. Язык как система знаков. — М.: МГУ, 1966. – 87 с.– книга 

3 Амирова Т.А.Графология как облость лингвистических проблематики. Лингвистика и 

методикав высшей школе. – М., 1970. – Вып. 5. – 34-с.– книга 

4 Реннагель В.Р. Кодикология и палеография. – М., 1968. – Тезис докладов. – С. 424. – книга 

5 Ельмслев Л. Язык и речь. – М., 1960. – С. 101-113. – книга  

6 Макинтош А. К проблеме письменного языка. – М., 1976. – 98-99 с. – книга 

7 Амирова Т .А . К истории теории графемики. – М., 1977. – С. 196. – книга  

8 Зиндер Л.Р. Общая теория пиьма. – М., 1987, – 108 с. – книга  

9 Николаева Т.М. Письменная речь и специфика еѐ изучения. – М., 1961. – С.132-136. – книга 

10 Вахек Й. К проблеме письменного языка. Письменный и печатный язык // Пражский 

лингвистический кружок: Сб. ст./Сост., ред., предисл. Н.А. Кондрашова. — М.: Прогресс, 1967.— 

С.524-559., 525 с. – книга 

11 Уҽлиев Н. Қазақ графикасы мен орфографиясының фонологиялық негiздерi: фил. ғыл. канд. 

...автореф. – Алматы, 1993.–162 б. – кітап  

12 Амирова Т.А. Общелингвистические основания графемики: автореф. ... докт.фил.наук., 1981. 

– 47 c. – книга 

13 Зиндер Л.В. К итогам дискуссии о русской орфографии // Вопросы языкознания. 1969. №6. – 

журнал  

14 Күдеринова Қ. Қазақ жазуының онтогенездік дамуы. – Алматы, 2006. – 246 б. – кітап 

15 Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990, 350-351-

сс. –словарь 

16 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.:Советская энциклопедия, 1966, –294 

с. – словарь 

17 Розенталь О.Э., Теленкоав М.А. Словарь-спавочник лингвистических терминов. – М., 1985, – 

184 с. – словарь 

18 Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – М., 1960. – 191с. – словарь  

19 Сыздық Р. Қазақ тiлiнiң анықтағышы. – Астана: Елорда, 2000. – 532 б. – кітап 

20 Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. – Алматы: Анатілі, 1992. – кітап  

21 Н.Ҽміржанова. Латын жазуының тарихи тағылымы. Алматы, 2012. –118 бет. – кітап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

84 

МРНТИ: 16.01.07 

 

Жиренов С. 
1 

 

1
 Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,  

Алматы, Қазақстан 

 

ҚАЗАҚ  ЕРТЕГІЛЕРІНДЕГІ  ОРНИТОЛОГИЗМДЕРДІҢ  ТІЛДІК-ТАНЫМДЫҚ  ТАБИҒАТЫ  

 

Аңдатпа 

Мақалада қазақ ертегілеріндегі орнитологизмдердің қатысуы мен олардың мәтін мазмҧнындағы 

тілдік ерекшелігі лингвокогнитивтік тҧрғыдан талданады. Орнитологизмдердің қазақ мәдениетіндегі 

орны ертегі мәтіні арқылы зерделеніп, қҧстар әлемінің этнос дҥниетанымындағы орны кӛрсетіледі. 

Этнос мәдениетінің қҧрамдас бӛлігі ертегі болса, сол ертегі мәтіндері ҧлттық менталитеттің 

ерекшеліктері мен танымдық қатпарын бойына сіңірген тілдік бірлік екендігі кӛрсетіледі. Ертегі 

мәтіндері этнос болмысының дҥниетанымын, этикалық дәстҥрін, тҧрмыс-салтын, әдет-ғҧрпын, бҥкіл 

ҧлттық психологиясын кӛрсететін кӛне жанрдың тілтанымдық сипаты баяндалады. Орнитологизмдер 

қатысқан ертегілерге тілдік сипаттама беріліп, танымдық мәні лингвистикалық аспектіде арнайы 

қарастырылады. Қазақ халқы ҥшін қҧстың орны, табиғатпен ӛзара қатынасы, кӛне замандардан бері 

ӛзара тығыз байланыста болғандығы кӛрсетіледі. Қазақ ертегілерінің тілдік материалдары негізінде 

қҧрастырылған кӛптеген мәтіндік материалдар арқылы жан-жақты талданады.  

Тҥйін сӛздер: орнитологизмдер, лингвистика, когнитология, этнос, этнотаным, мәтін, ертегі, т.б. 
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Abstract 

The article analyzes the linguistic features of ornithologisms in Kazakh tales from a linguistic and 

cognitive point of view. The role of ornithologisms in the Kazakh culture is studied through the text of fairy 

tales, and also reflects the characteristics of the bird world in the worldview of the ethnic group. An integral 

part of ethnic culture are fairy tales. The texts of these tales represent a linguistic unity that reflects the 

characteristics of the national mentality and its cognitive features. Fairy-tale texts describe the linguistic 

nature of the ancient genre, which reflects the worldview, ethical traditions and lifestyle, customs and 

psychology of the whole nation. Tales with ornithological features are given linguistic characteristics, and 

their cognitive value is considered in the linguistic aspect. The article discusses the role of birds from ancient 

times in the life of the Kazakh people and their interaction with nature. A large number of text materials 

based on the linguistic materials of Kazakh fairy tales are analyzed in detail. 

Keywords: ornithology, linguistics, cognitology, ethnos, ethno science, text, fairy tales, etc. 
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ЯЗЫКОВАЯ  И  КОГНИТИВНАЯ  ПРИРОДА  ОРНИТОЛОГИЗМОВ  

В  КАЗАХСКИХ  СКАЗОК 

 

Аннотация 

В статье анализируются языковые особенности орнитологизмов в казахских сказках с 

лингвокогнитивной точки зрения. Роль орнитологизмов в казахской культуре изучаются через текст 

сказок, а также отражаются особенности птичьего мира в мировоззрении этноса. Неотъемлемой 
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частью этнической культуры являются сказки. Тексты этих сказок представляют собой языковое 

единство, которое отражает особенности национального менталитета и его познавательные черты. 

Сказочные тексты описывают лингвистическую природу древнего жанра, который отражает 

мировоззрение, этические традиции и образ жизни, обычаи и психологию всей нации. Сказкам с 

орнитологическими особенностями даются лингвистические характеристики, а их познавательная 

ценность рассматривается в лингвистическом аспекте. В статье обсуждается роль птиц с древних 

времен в жизни казахского народ и их взаимодействие с природой. Детально анализируется большое 

количество текстовых материалов на основе лингвистических материалов казахских сказок. 

Ключевые слова: орнитология, лингвистика, когнитология, этнос, этнонаука, текст, сказки и др. 

 

Кіріспе. Қазақ ертегілері – қазақ халқының рухани кеңістігіндегі маңызы жоғары, атқаратын 

қызметі зор, мәдени мазмҧны басым, әдеби жанр. Ертегі – қазақ халқының есте жоқ ескі 

заманалардан бері кҥні бҥгінге дейін жеткен, кӛне де жаңа болып саналатын бай мҧрасы. Ертегі ерте 

дәуірлердегі этнос дҥниетанымының бар болмысын бойына сіңірген кӛркем мәтін. Мәтін – әмбебап 

категория. Мәтінді қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы кӛптеген ғылым салалары арнайы зерттейді. 

Біз бҧл зерттеуімізде мәтінді яғни ертегі мәтініне арқау болған орнитологиялық бірліктерді арнайы 

лингвистикалық тҧрғыдан зерттеуді мақсат еттік.  

Ертегілер әдетте әдебиеттану ғылымы аясында арнайы қарастырылған болса, соңғы 

уақыттардағы ғылыми-техникалық прогрестегі интеграциялану процесі мен лингвистика 

ғылымындағы антропоцентристік бағыт аясындағы зерттеулер әртҥрлі аспекті аясында қарастыруды 

қажет етеді. Осы тҧрғыдан келгенде қазақ ертегілерін лингвистикалық аспектіде қарастыру арқылы, 

этностың дҥниетанымын, ӛмірлік кӛзқарасын (позициясын), мәдени тҥсінігін, адами болмысын, қала 

берді тҧрмыс тіршілігінің бедерін ондағы тілдік қолданыстардан, этнографизмдерден, лексикалық 

бірліктерден анық кӛруге болады. Алайда ертегілерде тҧтастай лингвистикалық аспектіде зерттеу ісі 

бір адамның қолынан келетін шаруа деп кесіп айтуға келмейді. Және мҧндай істің қажеттілігі де 

ғылыми сҧранысқа тікелей қатысты болып келеді.  

Зерттеу материалы. Әдістемесі. Ертегі – халық ауыз әдебиетіндегі кӛркем проза жанрына 

жататын, сюжеті пен композициялық жағынан ҥйлесім тапқан, кӛркем-эстетикалық қызметі жоғары, 

танымдық-тағылымдық жҥк арқалаған, тәрбиелік мәні басым жанр. Ертегінің типтері мен тҥрлері, 

әдеби мазмҧны, жанрлық ерекшілігі, топтастырылуы, баспа бетіне әзірленуі, классификациясы деген 

мәселелерді Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, М.Ж.Кӛбеев, А.Байтҧрсынов, Х.Досмҧхамедов, 

С.Сейфулиин, Ә.Марғҧлан, М.Әуезов, Е.Ысмайлов, М.Ғабдуллин, Г.Н.Потанин, В.В.Радлов, 

Ә.Диваев, А.Е.Алекторов, А.Васильев, Н.Пантусов, С.Қасқабасов, Е.Тҧрсынов, Ш.Ыбраев, 

К.Матыжанов, Б.Дауылбаев, Б.Досымбеков, М.Ибрагимов, т.б. кӛптеген әдебиетші, 

фольклортанушы, тілші, тарихшы ғалымдар жан-жақты кеңінен қарастырды. Ертегілердің ерекшелігі 

ӛткен ҧрпақты бҥгінгі ҧрпаққа жалғастырып, бір буын мен екінші буынды алмастыруда тҧрақты 

тҥрде ӛз қызметін жалғастырып келе жатқан жасампаз жанр.  

Қазақ фольклорын зерттеуде ӛзіндік қолтаңбасы бар ғалым, академик С.Қасқабасов: «Ертегі 

жанры – аңыздық прозаның дамыған, кӛркемделген тҥрі, яғни кӛркем проза. Оның мақсаты – 

тыңдаушыға ғибрат беру ғана емес, сонымен бірге эстетикалық ләззат беру. Басқаша айтқанда, ертегі 

жанрының функциясы кең, ол әрі тәрбиелік, әрі кӛркем-эстетикалық роль атқарады. Ертегінің бҥкіл 

жанрлық ерекшеліктері осы екі функциядан шығады. Сондықтан ертегілік прозаның ең басты 

мақсаты – сюжеті барынша ғажайыпты етіп, кӛркемдеп, әрлеп баяндау. Демек, ертегі шындыққа 

бағытталмайды, қайта, керісінше, әсірелеуді міндет тҧтады. Ал, ертекші әңгімесін ӛмірде шын болған 

деп дәлелдеуге тырыспайды‖ – деп, ертегінің анықтамасы мен функциясын кӛрсетіп береді. 

Ғалымның бҧл пікірі, тек қазақ ертегісіне берген анықтама емес, әлем рухниятындағы ертегінің 

анықтамасы деп қабылдау керек [1, 185]. «Ертегілерде халықтың ауызекі сӛйлеу тілі шыңдалды. 

Сӛйтіп ол бірте-бірте жай ауызекі сҿйлеу тілінің аясынан шығып, әдеби сӛйлеу тіліне, кӛркем тілге 

айналды. Енді уақыты келгенде осы біршама қалыптасып қалған әдеби кӛркем тілді жазумен ақ 

қағазға тҥсіру керек еді, сҥйтіп оны одан әрі жетілдіру қажет болатын. Қазақтың жазба, кӛркем 

прозасының негізін қалаған Ы.Алтынсарин, А.Қҧнанбаев секілді кӛркемсӛз шеберлері кейін солай 

етті де» [2, 287]. 

Ертегілерді лингвистикалық аспектіде зерттеу арқылы әрбір жекелеген этностың 

дҥниетанымындағы ғаламның ертегілік бейнесін сипаттаудың тілдік тҧрғыдан таңбалануындағы 

тілдік-танымдық әлеуетін кӛрсетуге болады. Ертегілердің ӛзін әдебиеттану ғылымы тӛмендегідей 
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бірнеше тҥрге бӛледі. Олар: 1) жан-жануарлар (хайуанаттар) туралы ертегілер, 2) қиял-ғажайып, 

батырлық ертегілер, 3) хикаялық, сатиралық ертегілер, 4) тҧрмыс-салт ертегілері, 5) новеллалық 

ертегілер, 6) авторлық ертегілер деген бірнеше тҥрге бӛлінеді. Осылардың ішіндегі жан-жануарлар 

немесе хайуанаттар туралы ертегілер ең жиі кездесетін тҥріне жатады. ―Жануарлар жайындағы қазақ 

ертегілерін ҥш топқа жіктеуге болады. Біріншісі шығу мерзімі жағынан ең кӛне миф жанрымен 

байланысын толық ҥзе қоймаған, жануарлардың пішініндегі, немесе жҥріс-тҧрысындағы, я болмаса 

мінез-қҧлқындағы, әйтеуір қандай да болмасын ерекшелігін тҥсіндіре баяндайтын этиологиялық 

ертегілер. Екіншісі – Шығыс және Батыс халықтарының кӛпшілігіне мәлім, яғни дҥние жҥзі елдерінің 

жануарлық эпосын қҧрайтын классикалық ертегілер. Бҧлар бҥгінгі дәуірде балалардың ҥлесіне тиген. 

Қай елдің болмасын жануарлар жайындағы классикалық ертегілері адам мінезінің ақылдылық, 

ақымақтық, қулық-сҧмдық сияқты жақтарын қарапайым аллегориялық формамен ашып береді. 

Ҥшінші топқа мысал ертегілер (апологтар) жатады. Бҧл ертегілер кӛбінесе кітаби болып келеді де, 

әдебиетке жақын тҧрады. Мҧнда жануарлар бейнесі шартты тҥрде алынғанымен, ғибрат ашық 

айтылмайды‖ [1, 189]. 

Жан-жануарлар (хайуанаттар) туралы ертегілер мазмҧнына кӛз жҥгіртер болсақ, адамға жақын 

ҥй жануарынан бастап, тҥз жануары, қала берді жыртқыш аңдар мен қҧстардың басым бӛлігінің 

қатысатынын кӛруге болады. Әрине, бҧл жерде әр ҧлттың ҧлттық ерекшелігіне сәйкес, ҧлттық 

тҧрмыс-тіршілігі мен менталитетіне жақын жануарлардың қатысуымен болатын этникалық 

ерекшелігі де ӛзіндік басымдыққа ие болады. Мәселен, қазақ ертегілерінде қазақ болмысына жақын 

аң-қҧстар қатысса (Хайуандардың жыл басына таласуы, Қарлығаш пен дәуіт, Қҧмырсқаның 

қанағаты), орыс ертегілеріне орыс тҧрмысына жақын жануарлардың қатысуымен болатын 

ертегілердің туындауын табиғи заңдылық ретінде бағалау (Семь козлят, Красная шапочка и серый 

волк, Три поросенка, Маша и медведь) керек. Біз бҧл жерде хайуанаттар туралы ертегілердің ішіндегі 

орнитологиялық (қҧстар мен қҧстар әлемі) негізінде жасалған ертегілерді лингвокогнитивтік 

аспектіде зерттеуді басшылыққа алдық.  

Қазақ ертегілерінің біршамасы қҧс атауларына тірек болып жасалса, кейбірінде қҧстар мен қҧс 

атауларының қатысуымен жасалады. Ал бҧл дегеніміз адамның әлемді тануындағы 

орнитологизмдердің ӛзіндік орны бар екендігін кӛрсетеді. Ғаламның тілдік бейнесіндегі 

орнитологизмдердің қатысуымен жасалған ертегілердің алатын орны ӛте қызықты мәселеге 

қҧрылады. Орнитологизмдер арқылы жасалған ертегілер ғаламның кейіпкерлері адам мен қҧстың 

ӛзара қатынасы, мінез-қҧлық ерекшеліктері, ӛзіндік қасиеттері, тілдік қҧралдарда бедерленіп, белгілі 

бір тілдегі мәдениеттің ҥлгісі немесе символдық бейне ретінде қарастырылады.  

Ертегі мәтіндеріндегі орнитологизмдердің қатысуымен жасалған әлем бейнесінің тҥп негізінде 

белгілі бір этномәдени қауымдастықтың ғасырлар қойнауынан бері қоршаған ортаны қабылдауы, 

таным талқысына салып дискурсқа тҥсіруде әлемді ӛзінше тілдік тҧрғыдан бейнелейді. Ертегі 

мәтіндеріндегі орнитологизмдер адамдардың қарапайым тҧрмыстық қарым-қатынасы аясындағы 

ғалам бейнесін тҥзеді, сондықтан ол бейне қарабайыр тҧрпатта болып келеді. 

Нәтижелер.Орнитологизмдердің қатысуымен жасалған ертегілердің мазмҧны әркелкі болып 

келеді. Қазақ ертегілеріндегі орнитологизмдер ертегілердің жасалуына тірек болып, тақырыптық 

атауынан бастап, ішкі мазмҧнын тҥгел қамтып тікелей қатысса, енді бірінде ертегі мәтінінің 

сюжетінде яки оқиға желісінде ертегі кейіпкері ретінде жанама тҥрде ғана қатысады.  

Қазақ ертегілерінің мазмҧны мен мәтініне тікелей қатысатын орнитологиялық ертегілерге 

«Байғыз», «Бӛдененің тҥлкіні тойғызуы», «Екі қаз бен бір бақа», «Жарқанат неге тҥнде ҧшады», «Кӛк 

кептердің балапаны», «Қырғи мен бӛктергі», «Сауысқан мен кӛкек», «Сҥлеймен патша мен байғыз», 

«Тырнаның тапқырлығы», «Бӛдененің қҧйрығы неге келте», «Тҥлкі мен қырғауыл», «Тҥлкі, 

қараторғай және қарға», «Екі әтеш», «Ақ кӛгершін», «Әтеш пен тоты», «Жапалақ кӛрсең атып ал», 

«Бала қарға», «Бҧлбҧл, жарқанат және қарақҧрт», «Бҥркіттің балапаны», «Қарға баласын аппағым 

дер, кірпі баласын жҧмсағым дер», «Қарлығаш пен дәуіт», «Қарлығаш пен шӛже торғай», «Кептер 

мен қарға», «Қотыр торғай», «Қыран мен қҧзғын», «Сауысқан», «Суыр сҧңқар су қайда», «Торғай 

мен тышқан», «Ҧлар мен қарға», «Тҥлкі мен бӛдене», «Тҥлкі мен қораз», «Тҥлкіден де ӛткен қу қаз», 

«Тырна мен тҥлкі», «Қарлығаштың қҧйрығы неге айыр», «Кептерлер кеңесі», «Қҧстар неге сӛйлей 

алмайды», т.б. ертегілерді жатқызуға болады.  

Ал ертегі мәтініне жанама тҥрде қатысатын орнитологиялық кейіпкерлердің араласуымен 

болатын мәтіндерге тӛмендегідей ертегілерді жатқызуға болады. Мәселен, қиял-ғажайып, 

батырлық ертегілерге жататын: «Алтын қҧс», «Алтын сақа», «Ертӛстік», «Алтын қҧс пен сҧр 
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қасқыр», «Қоңыр мерген», «Мерген мен баласы», «Есірік торғай», «Ғажайып бақ», «Қҧс тілін білетін 

адам», «Патша мен бҥркіт», «Торғай мен адам», «Бақыт қҧсы», т.б.; хикаялық, сатиралық 

ертегілерге жататын: «Аяз би», «Балтеке», «Мархҧма», «Минуар мен Бибатима», «Жыл мезгілдері», 

«Алып қара қҧс - Самҧрық», «Кім кҥшті», «Жаналы», т.б.; тҧрмыс-салт ертегілеріне жататын: 

«Қырық ӛтірік» секілді ертегілерді жатқызуға болады.  

 Қҧстардың тікелей қатысуымен жасалған қазақ ертегілерінің мазмҧны мен мәтінінде қҧстардың 

адаммен бірлескен ӛмірі, оларды тілдік символдық деңгейге дейін кӛтереді. «Символ белгілі бір 

мазмҧн идеясымен тығыз байланысты, ол ӛз кезегінде басқа бір, неғҧрлым қҧнды мәдени мазмҧнды 

білдіру қызметін атқарады. Символ - кез келген мәдениетке тән қҧбылыс. Символ әр тҥрлі мәдениет 

контексінде кодтала отырып, оларда тҥрлі мәнге ие болады. Бҧл орайда қай ҧлттың болмасын ӛзінің 

ҧзақ даму тарихында эстетикалық ҧғым-тҥсініктеріне, шаруашылық кәсібіне, мінез-қҧлыққа, ырым-

наным, салт-дәстҥр ерекшеліктеріне байланысты сҥйкімді образдары, сӛз-символдары болады [3, 

133]. Әрбір қҧстың бойындағы жеке сапалық қасиеті адаммен шендестіріліп, оймен астарлап, сӛзбен 

тҧспалдап, жасырын ойдың тірегі қҧстар арқылы беріледі. Жоғарыда аталған ертегілердің бәріне 

толық талдау жасау мҥмкін емес және міндет те саналмайды. Орнитологизмдердің қатысуымен 

жасалған ертегілерде адам бойына тән қасиеттер (жақсы мен жаман, жағымды-жағымсыз) қҧстардың 

қасиеті арқылы алмастырылып, символдық, аллегориялық, тәрбиелік қызмет атқарып, 

тілдік-танымдық мәнде жҧмсалып, оқиғаны барынша тҧспалдап суреттеп, поэтикалық образды тҥрде 

әрлеп баяндайды.  

Орнитологизмдер арқылы жасалған ертегілер этностың дҥниетанымы мен дәстҥрлі мәдениетінен 

тілдік-танымдық ақпарат беруде ерекше қызмет атқарады. Этнос тілінің жасалуына сол ҧлттың 

дҥниетанымы мен дҥниеге деген кӛзқарасы негіз болып, тілдік тҧрғыдан таңбаланады. Тілдегі 

орнитологизмдер жай ғана қҧс атауы (номинациясы) емес, кҥрделі танымдық жҥк арқалаған тілдік 

бірлік. Ал ол мәтін қҧрамында дискурсқа тҥсіп ертегі боп сыр шертетін болса, лингвофилософиялық 

мазмҧны басым категория болып табылады. Ендігі жерде ертегі қҧрамындағы орнитологизмдердің 

мәтіндік танымдық семантикасына кӛз жҥгіртсек. Мҧнда қҧстардың қатысуымен жасалған 

ертегілерді ең алдымен бірнеше топқа топтастырып алуға тура келеді. Яғни, әдеби топтастырудың 

бҧлжымас ҥлгісіне айналған «жағымды және жағымсыз» мәнді жіктемені қҧстардың қатысуымен 

жасалған ертегі мәтіндерінде шартты тҥрде пайдаланып сол ҥлгіде (жағымды және жағымсыз) 

топтастыруға болады.  

Жағымды мәнді мәтінде жҧмсалатын орнитологизмдер арқылы жасалған ертегілерге: 

«Байғыз», «Сҥлеймен патша мен байғыз», «Қарлығаштың қҧйрығы неге айыр болған», «Бӛдененің 

қҧйрығы неге келте», «Қарлығаш пен дәуіт», «Қарлығаш пен шӛже торғай», т.б. жатқызуға болады. 

Ал, жағымсыз мәнді мәтінде жҧмсалатын орнитологизмдер арқылы жасалған ертегілерге: 

«Жарқанат неге тҥнде ҧшады», «Қырғи мен бӛктергі», т.б. жатқызуға болады.  

Орнитологизмдердің қатысуымен жасалған ертегілерді қҧстардың бойындағы сапалық 

қасиеттеріне қатысты ертегі мәтіндерін тағы да бірнеше топқа топтастыруға болады. Мәселен, 

«тапқырлық, ақылдылық» мәндегі ертегілерге – «Тырнаның тапқырлығы», «Тҥлкіден де ӛткен қу 

қаз», «Тҥлкі мен қырғауыл», т.б.; «аңқаулық, алаңғасарлық» мәндегі ертегілерге – «Бӛдененің тҥлкіні 

тойғызуы», «Тырна мен тҥлкі», т.б.; «жалқаулық, еріншектік» мәндегі ертегілерге – «Сауысқан мен 

кӛкек», т.б.; «қасиетті, ӛзіндік культтік сипатқа ие» мәндегі ертегілерге – «Ақ кӛгершін», «Жапалақ 

кӛрсең атып ал» т.б.; «менмендік, тәкаппарлық» мәндегі ертегілерге – «Әтеш пен тоты» т.б.; 

«қайырымдылық, мейірімділік, еңбекқорлық» мәндегі ертегілерге – «Қарлығаш пен дәуіт», 

«Қарлығаш пен шӛже торғай», «Алтын сақа», т.б.; «Ниеті қараңдық» мәндегі ертегілерге – «Бҧлбҧл, 

жарқанат және қарақҧрт», «Ҧлар мен қарға», т.б.; «әлсіздік, қауқарсыздық» мәндегі ертегілерге – 

«Қотыр торғай»; «Торғай мен тышқан», «Қарлығаш пен шӛже торғай», т.б. ертегілер мәтінін 

мағыналық-мазмҧндық жағынан топтастыруға болады.  

Талқылау. Жоғарыдағы кӛрсетілген ертегі мәтіндері бірі ерте бір кеш ӛмірге келгенімен, 

олардың бойындағы тілдік-танымдық мәні ―қҧс пен адамның‖ ӛмірінің ҧқсастығы қҧстардың 

қатысуымен жасалған ертегі мәтіндерінде ӛзара шендестіру, салыстыру, символдық астарлы ой 

арқылы берілген. Мҧндағы тілдің қызметі ойды астарлап, оқиғаны қҧбылтып жеткізу арқылы, қҧстың 

бойындағы мінездің адамға ӛте-мӛте жақын болатындығы тілдік-танымдық сипатқа ие болады. 

Әдетте адам табиғаты шынайылықты яки шындықты тікелей қабылдай алмайды. Кӛп жағдайда адам 

баласы ӛз шындығымен ӛзі бетпе-бет келе алмайтындығы анық. Бҧл заңдылыққа айналғалы да неше 

ме заманалар ӛткеніне, ертегі мәтіндері анық дәлел болса керек. Ал осы арада танымдық ойды 
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жеткізудің міндеті тілге жҥктеледі. Тіл ойды астарлап, сӛзбен тҧспалдап, ойды бҥркемелеп жеткізу 

арқылы адресат пен адресантты ӛзара ӛкпесіз тіл табыстырады (коммуникацияға тҥсіреді). Тілдің 

бойындағы танымдық (когнитивтік) қызметі осылай да жҥзеге асады. Тілдің танымдық қызметі 

бҥгінгі кҥннің ғана емес, есте жоқ ескі заманалардан (ертегі туған) бері қарай келе жатқандығын 

кӛруге болады. Осы айтқанымыздың дәлелі ретінде орнитологизмдердің қатысуымен жасалған 

бірнеше ертегі мәтіндерінің астарына ой жҥгіртіп, мағыналық-мазмҧны мен танымдық мәнінен 

қатысты былайша сӛз ӛрбітіп кӛрелік. 

Мәселен, «Байғыз» ертегісіндегі «байғыз» қҧс атаулының ішіндегісіндегі қадірлісі. Себебі, 

байғыз ӛзге қҧс атаулыны қорғап қалған ерекше қҧс. Ӛзге қҧстардың тҧмсығында тесік болса, 

байғыздың ғана тҧмсығында тесік жоқ. Байғыздың ақылы ӛзге (патшаға сәуледен жіп есуді ҧсынған) 

қҧстардың басына бостандық әпереді. Байғыз – қҧстардың ақылшысы саналады. Сҥлеймен патшаны 

сӛзден сҥріндіріп, қҧс сҥйегінен ҥй тҧрғызбақ болған ниетін терістеген. Содан бері қҧс атаулы оған 

қҧрметпен қарайды. Ал байғыз болса сол қҧрметін ӛзге қҧстар ҧмытпасын деп тҥн ішінде ызыңдауды 

әдетке айналдырған екен. Бҧл кҥндері байғыздың тҥнгі дауысын ауыл баласы білмесе, қала баласы 

біле бермейді. Байғыздың қҧстар арасындағы қҧрметі ертегіде ғана сақталғаны болмаса, тҧрмыстық 

ӛмірде, оның адамға қатысы кӛп айтыла бермейді. Ал байғыз туралы орнитолог, ақын Е.Раушанов: 

«шығыста ғана емес, біздің заманымызға дейінгі ХХІҤ-ХХІІ ғасырлардан бҧрын Крит аралында ӛмір 

сҥрген кӛне гректер ақыл қҧдайы Пасейдонның тас мҥсінін қашағанда, оның қолына осы байғызды 

ҧстатып қашаған. Әлгі сауалдың жауабын гректер де айтпаған. Сол елдің бҥгінгі астанасы – Афина 

қаласы. Қала атауының дыбысталуы да байғыздың латынша атауымен ҥндес. Кейде кӛне афинаны 

«байғыз қаласы» дейтіндер де бар. Бірақ бҧл қадым шаһардың қадырын тҥсірмейді, керісінше, 

жоғарыда айтқанымыздай, ақыл, парасат, білім, білік, данышпандық, кӛрегендік секілді 

қасиеттерімен ерекшеленетін тҥн қҧсын еске салады, жҥрекке жылылық, рақым, мейір-шапағат 

ҧялатады. Мейір-шапағат дегеннен шығады, жаңағы сауалдың жауабын осы тӛңіректен іздеген жан 

секілді. Ақ пен қара, махаббат пен зҧлымдық алмасып келіп жататын адам жҥрегі-ай десеңізші. Бір 

қауым ел жазған қҧсты ақылды патшасы Пасейдонмен қатар қойса, енді бір тобымыз, ҥйіміз тҥгіл 

ауыл маңына жолатпай қуалаймыз, жын кӛргендей шошып, тілімізді кәлимаға келтіріп, зәре-қҧтымыз 

қашып қорқамыз. Қазақ этнографтарының жазбаларына қарағанда, ілгеріде ҥйдің шаңырағына байғыз 

қонса – ол ҥйдің орнын ауыстырып басқа жерге тігеді екен, жамандыққа жорып, сол шаңырақты 

дереу отқа жағып жібереді екен» - деген байғыздың атауынан бастап, оған қатысты кӛптеген 

танымдық ақпарат береді [4, 109]. Бҧл деректің барлығы тілде, ертегіде сақталғаны болмаса, қҧс 

атаулының сиреп, қҧс пен адамның арасы алшақтаған уақытта, қҧстың тҥрі ертегіде сақталмаса, 

ӛмірде ҧмыт бола бастағаны анық.  

Қҧстардың қатысуымен жасалған ертегілердің әрбіреуіне жеке-жеке тоқталып, олардың астарын 

ашып, мазмҧнын тарқатып, тілдік-танымдық семантикасын кӛрсетуді бір мақаланың кӛлемі 

кӛтермейді. Алайда, қҧстардың қатысуымен жасалған ертегілердің аз-кем сипаттамасын бірлі жарым 

сӛзбен былайша келтіре кетуді жӛн санадық. Мәселен: «Бӛдененің тҥлкіні тойғызуы» (түлкіні 

тойғызам деп ҿзі мерт болған бҿдененің аңғалдығы), «Екі қаз бен бір бақа» (кҿлдің суын суалтқан екі 

қаздың қамқорлығын пайдалана алмаған бақаның бассыздығы), «Жарқанат неге тҥнде ҧшады» 

(Сүлеймен патшаға бар жүнін беріп, жүнсіз қалған жарқанатқа күндіз ұшуға тиым салынады), 

«Кӛк кептердің балапаны» (Айтқанды тыңдамаған, алаңғасарлығы орға жыққан, онысы ҿзіне сор 

болған кептердің ессіздігі), «Қырғи мен бӛктергі» (Күшті мен күшті, ҽлсіз бен ҽлсіз ғана тең 

болады, тең теңімен тезек қабымен дегенді баяндайды), «Сауысқан мен кӛкек» (Ұя жасаудан 

ерінген кҿкек, саусақ бірікпей ине илекпейді дегенге кҿнбей, ұясыз-үйсіз қалуы), «Тырнаның 

тапқырлығы» (Аңшының тұзағынан ҿзінде түлкіні де құтқарған тырнаның тапқырлығы), 

«Бӛдененің қҧйрығы неге келте» (Құс атаулыға қойылған қорғанды бұзып, құйрығы келте болады), 

«Тҥлкі мен қырғауыл» (Алпыс айлалы түлкінің қулығынан құтылу), «Тҥлкі, қараторғай және қарға» 

(Түлкінің қулыққа құрған тұзағынан қараторғайды қарға құтқарып, ҿзі де түлкінің тұзағынан 

құтылады), «Екі әтеш» (Екеуара араздықтың салдары), «Ақ кӛгершін» (Бай мен кедей болмаған 

мамыражай заманда туған бала сараң ҽрі қызғаншақ боп туады. Оның қызғаншақтығы сол ҿз ҽкесі 

мен шешесін үйіне сыйдырмайды. Ҿзі еккен алма ағашына ақ кҿгершіннің қонып отырғанын кҿре 

алмай оны атуы арқылы ҿз ҽкесін ҿлтіреді. Содан бастап кҿгершіннен тамған қан алманың ақ гүлін 

қызыл түске бояиды. Сол заматтан бері алма қызыл боп гүл ашатын болған екен.), «Әтеш пен 

тоты» (Бір замандарда ҽтештен ҿткен тҽккаппар болмаған. Онымен тек тоты ғана дос болса 

керек. Бірде тоты тойға барам деп ҽтештің бар киімін алдап киіп, қайта қайтармай кетеді. Сол 
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уақыттан бері ҽтеш тотыны іздеп қоқиланып жүретін болса керек.), «Жапалақ кӛрсең атып ал» 

(Жапалақтың сатқындығы ҿзі тектес құс байғызды Сүлеймен патшаға ұстап берген кезден 

бастап, күндіз жүруге тыйым салынады. Осы кезден бастап бауырларына қамқор болған үкі киелі 

құс саналады.), «Бала қарға» (Бір шоқып екі қарауға баулыған қарғаның сақтығы.), «Бҧлбҧл, 

жарқанат және қарақҧрт» (Жамандардың жақсыны қызғануы. Жақсылар жақсылықтың биігінде 

жамандар жамандардың деңгейінде жүреді.), «Бҥркіттің балапаны» (Тектінің тектілігі), «Қарға 

баласын аппағым дер, кірпі баласын жҧмсағым дер» (Бала бауыр етің), «Қарлығаш пен дәуіт» 

(Мейірім мен достық), «Кептер мен қарға» (Ҿзара бір-біріне кедергі келтіру), «Қыран мен қҧзғын» 

(Ҽркімге бұйырған тағдырдың тайқы маңдайы.), «Сауысқан» (Басқа пәле тілден), «Торғай мен 

тышқан» (Ҽркімнің несібесі ҿзіне), «Ҧлар мен қарға» (Ҿз басына ҿзі пҽле табу), «Тҥлкі мен бӛдене» 

(Ойыннан от шығады), «Тҥлкі мен қораз»/«Тҥлкіден де ӛткен қу қаз» (Түлкінің қулығы, қораздың 

(қаздың) тапқырлығы), «Тырна мен тҥлкі» (Тырнаның аңқаулығы), «Кептерлер кеңесі» (Жақсылыққа 

жақсылық ҽркез бола бермейді. Достықтың да достығы болады.), «Қҧстар неге сӛйлей алмайды» 

(Ҿзара келісім мен бірлік жоқтықтан кімде болмасын ұтылады), т.б. ертегілерді жатқызуға болады.  

Жоғарыда келтірілген мысалдардан орнитологизмдер қатысқан ертегілердің астарында қоршаған 

табиғат пен қоғамдық ӛмір қҧбылыстарындағы әртҥрлі жағдайларды бейнелі және эмоционалды 

тҥрде бейнелеу арқылы қҧс пен адамның ҧқсастығы суреттеледі. Қазақ халқы қҧстарға қҧс деп қана 

қарап қоймаған, олардың мінез-қҧлқына, қимыл-жҥрісіне қарап неше алуан ерекшеліктерін байқап, 

адамдардың мінез-қҧлықтарын, болмыс-бітімін, іс-әрекетін сипаттау кезінде жануарлар туралы 

ертегілерді ҧтымды пайдалана білген. Мәселен, қҧстардың қатысуымен жасалған ертегілерде 

«Сатқындық» - Жапалаққа, «Патшаның қол шоқпары» - Кӛкжендетке, «Әншілік» - Бҧлбҧл мен 

сандуғаш, «Ниеті қараңғылық» - Қарға, жарғанат, қҧзғынға, «Сақтық» - Сауысқан мен Қырғауылға, 

«Кҥштілік, мықтылық» - Бҥркітке тән ретінде бейнеленуі тек қҧс атаулының сипаттамасы емес, оның 

ар жағында адам ӛз болмысын ӛзі қҧс арқылы тануының тілдік-танымдық суреттемесі жатқандығын 

кӛруге болады. 

Қорытынды.Орнитологизмдердің қатысуымен жасалған ертегілер – қазақ халқының рухани 

және әлеуметтік ӛмірінде ӛзіндік орны бар. Олар жанры жағынан да, тҥрі жағынан да рухани мҧра, 

қазақи танымға қатысты танымдық мәтіннің бір тҥрі, тәрбиенің қҧралы. Қҧстардың қатысуымен 

жасалған ертегі мәтіндерінің алуан тҥрлі қасиеті оның кӛркемдік-эстетикалық бітімінде ғана емес, 

этностың дҥниетанымымен, тҧрмыс-тіршілігімен, белгілі бір әдет-ғҧрыпты ҧстану әрекетімен де 

ерекшеленеді. Мәселен, қҧстың жаманы мен жақсысы, кӛріктісі мен кӛріксізі, сатқыны мен адалы, 

қуы мен зҧлымы, әлсізі мен мықтысы, киелісі мен киесізі, жеуге жарамдысы мен жарамсызы есте жоқ 

ескі замандардағы ертегілерден бізге аңыз боп жеткен.  

Қазақ ертегілеріндегі орнитологизмдер этностың дҥниетанымымен байланысты, ҧлттық 

мәдениетінің, салт-дәстҥрлерінің, ҧлттық психикалық қҧрылымдарының кӛрсеткіші ретінде санауға 

болады. Қазақ ертегілеріндегі орнитологизмдер «Адам-Қҧс-Этнос» триадасының тілтанымдық 

кеңістігінде этностың ӛмірін, наным-сенімін, дҥниетанымын, тҧрмыстық мәдениетін тілдік деректер 

арқылы дәйектейді. Ертегілердегі орнитологизмдердің қатысуы адам ӛміріндегі тҧрмыстық 

шындықтың ертегідегі бейнесі кҥнделікті ӛмірімен сабақтастыққа қҧрылған.  
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ҚАЗАҚ  ӘН  МӘТІНДЕРІНДЕГІ  ОРНИТОЛОГИЗМДЕРГЕ  ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ  ШОЛУ  

 

Аңдатпа 

Мақалада қазақ тіл біліміндегі ән мәтіндеріндегі орнитологизмдерді лингвистикалық аспектіде 

зерттеудің маңыздылығы кӛрсетілген. Ән мәтіндеріндегі орнитологизмдер этностың әлемді ән 

арқылы, соның ішінде қҧстарды қатыстыру арқылы тануының тілтанымдық ерекшеліктері 

кӛрсетілген. Ән мәтіндерін тҥзуші бірліктердің ӛзара сабақтастығы, ғылымаралық аспектіде 

қарастырылады. Этностың саналы ғҧмырында орнитологизмдер тҧрмыстық ӛмірінде біте қайнасып, 

этностың тілдік тҥпсаналық қатпарларын ән болып сақталып, бҥгінге жалғасқан. Ән мәтіндерін 

орнитологиялық аспектіде зерттеу арқылы этностың тілі мен мәдениетінің ерекшеліктері кӛрсетіледі. 

Қазақ халқының кҥнделікті тҧрмыс-тіршілігінде зор маңызға ие, бҥгінде ҧлттық болмыс пен танымын 

танытатын орнитологизмдер арқылы жасалған ән мәтіндері этностың мәдени танымын білдіретін 

кӛрсеткіш екендігі баяндалады. Орнитологизмдер арқылы жасалған ән мәтіндері этностың 

дҥниетанымы мен мәдени тҧрмысына, салт-дәстҥріне, әлеуметтік-қоғамдық факторларға байланысты 

әлемнің ән мәтіні арқылы жасалған бейнесін жасауға қатысты коннотациялық сипаттағы тілдік 

бірліктердің тҧтастығы лингвистикалық аспектіде қарастырылады.  

Тҥйін сӛздер: ән, музыка, сӛз, поэзия, мәтін, ән мәтіні, тілдік бірлік, адресат, адресант, этнос, 

мәдениет, т.б. 
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LINGUISTIC REVIEW OF ORNITHONYMS IN TEXTS OF KAZAKH SONGS 

 

Abstract 

The article reflects the significance of the study of ornithonyms in the texts of Kazakh songs in a 

linguistic aspect. Ornithonyms in the lyrics of songs reflect the linguistic features of cognition by the ethnic 

groups of the world. In an interdisciplinary aspect, the interconnectedness of linguistic units in the lyrics is 

considered. During the existence of an ethnic group, ornithology has taken root in its daily life, having 

shaped the cultural life of the ethnic group. The songs of the ethnic group are an important part of its 

linguistic units, which have not lost their significance to this day. The study of the lyrics in the ornithological 

aspect reflects the characteristics of the language and culture of the ethnic group. Ornithology takes a great 

importance in the life of the Kazakh people. Ornithonyms in the lyrics reflect the national identity, their 

knowledge and culture of the ethnic group. Lyrics, which are rich with ornithonyms, is formed on the basis 

of social factors through worldview and cultural life, the customs and traditions of the whole ethnic group. 

The integrity of linguistic units of a connotative nature in lyrics with ornithonyms is considered from the 

linguistic aspect. 

Keywords: song, music, word, poetry, text, lyrics, language unit, addressee, addressee, ethnos, culture, 

etc. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР  ОРНИТОЛОГИЗМОВ  В  ТЕКСТАХ  КАЗАХСКИХ  ПЕСЕН 

 

Аннотация 

В статье отражена значимость исследования орнитологизмов в текстах казахских песен в 

лингвистическом аспекте. Орнитологизмы в текстах песен отражают лингвистические особенности 

познания этносом мира. В междисциплинарном аспекте рассматривается взаимосвязанность 

языковых единиц в текстах песен. За время существования этноса орнитология укоренилась в его 

повседневной жизни, сформировав культурную жизнь этноса. Песни этноса являются важной частью 

его языковых единиц, которые не потеряли своего значения и по сей день. Изучение текстов песен в 

орнитологическом аспекте отражает особенности языка и культуры этноса. Орнитология имеет 

большое значение в жизни казахского народа. Орнитологизмы в текстах песен отражают 

национальную идентичность, их познание и культуру этнической группы. Тексты песен, богатая 

орнитологией, формируется на основе социально-общественных факторов через мировоззрение и 

культурную жизнь, обычаи и традиции целого этноса. Целостность языковых единиц коннотативного 

характера в текстах песен с орнитологизмами рассматривается с лингвистического аспекта.  

Ключевые слова: песня, музыка, слово, поэзия, текст, лирика, языковая единица, адресат, 

адресант, этнос, культура и.т.д. 

 

Кіріспе. Тіл – лингвистикалық бірлік. Тілдің қоғамдық ӛмірдегі, коммуникативтік акт кезіндегі, 

жекелеген тілдік бірліктерді қолдану барысындағы, поэтикалық, эстетикалық, аккумлятивтік секілді 

мҥмкіндіктері жоғары, тіпті шексіз деп те айтуға болады. Осындай орасан мҥндігіне бола этнос 

мәдениетінде ―тілде тиек жоқ, сӛзде сҥйек жоқ‖ деп текке айтылмаса керек. Яғни, тілдің мҥмкіндігі 

қаншалықты жоғары болса, сол тілді текелей зерттеуші лингвистика ғылымының да мҥмкіндігі 

жоғары, шекарасы шексіз, ӛрісі кең. Оған дәлел ретінде тіл біліміндегі кӛптеген жаңашыл 

(интеграцияланған) зерттеулер мен тың бағыттар, соны соқпақтар соның айқын айғағы.  

Әдістеме.Қазақ тіл біліміндегі кҥрделі ҧғымды бойына жинақтаған категориялардың біріне мәтін 

жатады. Мәтін – тілдің әлеуетін танытушы кҥрделі категория. Мәтіннің кҥрделі болатындығы, мәтін 

ӛзіне дейінгі тілдік бірліктердің барлығын бойына жинақтаған макроқҧрылым. ―Мәтін – сӛйлеудің әр 

тҥрлі формаларына қолданыла береді. Сонымен қатар мәтін лингвистикасында бҧл терминді макро 

және микромәтіндерді сипаттау ҥшін де қолдану ҥрдісі қалыптасқан. Солай болса да, ғалымдардың 

кӛпшілігі мәтін деп белгілі бір тәртіппен кҧрылған, ҧйымдасқан сӛйлеуді тҥсінеді. Демек, жҥйелі 

байланыстардың негізінде қҧрылатын мәтіннің берілу жолдарының ӛзі әр тҥрлі болады. Сондықтан 

мәтін жазбаша әрі ауызша формада, монолог әрі диалог тҥрінде кездеседі және кез келген мәтін 

қандай формада кӛрінсе де, қатысым қызметін атқарып хабарды жіберуші (адресант) мен хабарды 

қабылдаушының (адресат) бірлігінен тҧрады‖ [1, 11]. Яғни, мәтін – кӛп аспектілі, әмбебап 

лингвистикалық категория. Мәтін – тілге тән қҧбылыстардың бәрін бойына сіңірген, мағыналық 

қатпары терең, қолданыс ӛрісі кең, әмбебаптық сипаты басым, ғылым аралық мазмҧнға ие бірлік. 

Лингвистикадағы мәтін мәселесі бҧл кҥндері ӛз алдына дербес ғылым саласы. Тілтанымда 

«Мәтін лингвистикасы» деген ғылымның пайда болып орныққанына, тіпті филологиялық 

мамандықтарда арнайы пән ретінде жҥргізілуінің ӛзі кӛп нәрседен ақпар береді. Мәтін мәселесі 

қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы ғылым салаларының барлығына тән. Мәселен, филология 

ғылымының бір арнасы әдебиеттану ілімінде мәтінді «мәтінтану», «текст», «текстология» «тҥпнҧсқа» 

тҧрғысында қарастырса, журналистикада «контекст», «мәнмәтін», «мәтін бӛлшегі» ретінде қарастыру 

мәселесі басымдыққа ие. Тарих ғылымында мәтін «дерек», «дереккӛз», «деректану», «дерекнама» 

ретінде қарастырылса, ӛнертану ғылымында «біртҧтас бірлік» ретінде қарастырылады. Біз бҧл 

зерттеуімізде мәтіннің мағыналық бӛліктерінің бір тҥрі, ән мәтіндеріндегі орнитологизмдер 

қолданысының лингвистикалық аспектісін арнайы қарастыруды мақсат еттік.  

Ән мәтіндері – филология мен музыкаға ортақ мәселе. Филологиялық кеңістікте әйгілі неміс 

ақыны Г.Гейненің ―Музыка начинается там, где заканчивается слова‖ (Сӛз (поэзия) біткен жерден, 

музыка басталады) – деген сӛзі кең тараған. Г.Гейненің бҧл сӛзін әдебиетшілер де, ақындар да, 
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музыканттар да, жалпы кӛпшілік орта кеңінен қолдайды. Ән мәтінін лингвистикалық тҧрғыдан 

арнайы қарастыру арқылы, этностың, халықтың, жалпы адамзат мәдениетінің рухани әлемінің тілдік 

синэргетикасын танытуға болады. Бҧл жерде біз осындай мәселенің атын атап, кӛпшілікті 

қҧлақтандыра отырып, орнитологиялық бірліктердің ән мәтіндеріндегі қолданысын 

лингвокогнитивтік аспектіде қарастырамыз.  

Ән – музыка ӛнерінің категориясы болса, ал оның мәтіні, яғни ―ән мәтіні‖ – поэзияға (сӛзге) 

жататындықтан, филологиялық категорияға болып табылады. Ал, музыка дегеніміз – ән, әуен ретінде 

ҧғынылады. Музыканың энциклопедиялық анықтамасында ―музыка (гр. μουσική, тура мағынасында 

музалар ӛнері) – белгілі биіктіктегі дыбыстардан тҧратын, адамға сазды әуенімен әсер ететін, дыбыс-

тық кӛркем бейнеге негізделген ӛнер тҥрі. Ӛзінің эмоциялық әсері арқылы музыка адамзат тарихында 

қоғамдық-идеялық, мәдени-тәрбиелік және эстетикалық рӛл атқарады‖ – деп, тҥсіндіріледі [2].  

Нәтижелер. Ән мәтіні туралы мәселені сӛз еткенде, ән мен сӛздің (поэзия) бірлігі деген мәселе 

кӛтерілетіндігі анық. Ән бар жерде сӛз (поэзия) бар. Демек, ән сӛзден (поэзиядан) тҧрады. Екеуі 

тҧтасып келіп ән мәтінін қҧрайды. Әдетте, «ән – ең кең таралған музыкалық шығармалар жанры, 

музыка мен поэзия ӛнерлерінің ортақ туындысы. Ән мазмҧнына қарай (азаматтық, ревалюциялық, 

лирикалық, еңбек, әзіл, т.б.), шығу тегіне байланысты (халықтық, авторлық, қалалық, әскери, 

балаларға арналған, діни, т.б.) және орындалуы мен қҧрылымына байланысты (жеке дауысты, кӛп 

дауысты) болып бӛлінеді. Әуендік-интонациялық, орындаушылық мәнер-нақышы және шырқау 

ерекшелігіне сай қазақ әндері Арқа әндері, Жетісу сазы, Батыс Қазақстан мектебі, Алтай әуені, Сыр 

бойы мақамы тағы басқа болып айқындалады. Халқымыздың ән шығармашылығы негізінен домбыра 

аспабының сҥйемелдеуімен дамыған. Тақпақ-сазды екпіндегі нӛсер терме, желдірме-толғаулар және 

кең тынысты созып айтатын кӛтеріңкі әндер кӛбіне халықтық әндерге тән. Қазақстанның кәсіпқой 

композиторларының әндеріне ӛмірдегі сан-алуан тақырып арқау болған» [2]. Ал сӛз, яки «поэзия (гр. 

poіesіs, poіeo – жасаймын, тудырамын) – ӛлең ҥлгісіндегі әдеби туындылар. Поэзия сӛздің ырғақтық 

қҧрылысына, ҧйқасына негізделеді. Поэзиялық шығармаға сезім кҥйі, әсерлілік тән, ал прозалық 

туындыларда баяндау, бейнелеу жағы басым келеді. Поэзияның кӛркемдік сипаты мен бейнелеу 

қҧралдарын, тілдің ырғақтық, интонация байлығын қолдануында елеулі ӛзгешеліктер бар. Поэзиялық 

шығармаларға тән айрықша қасиет – ӛмір қҧбылыстарын терең эмоциялық сезімталдықпен қабылдап, 

соған сәйкес әсерлі, тартымды кӛркем бейнелеу. Алайда поэзияда адамның ой-сезімі әдейі сырттай 

кӛркемделмейді, әдебиет пен ӛнердің басқа салаларындағы кӛркемдік, бейнелілік ойлау жҥйесіне, 

сезім дҥниесіне тән. Ой-сезімнің бейнелілігі шығарманың кӛркем пішініндегі әр алуан 

ӛзгешеліктердің тууына негіз болады. Поэзия ҧғымы тарихи тҧрғыдан ерте қалыптасқан. Қай 

халықтың әдебиетін алсақ та, поэзиясы ерте заманнан дамып ӛркендеген» [2]. Бҧдан шығатын 

қорытынды ән мен сӛз (поэзия) егіз ҧғым. Ән мен сӛз (поэзия) бірін-бірі толықтырып, адамның кӛңіл-

кҥйін білдіретін, сезімге әсер ететін синтезделген бірлік. 

Талқылау. Ән де сӛз (поэзия) де бҧрыннан бар рухани мҧраның мҧрындығы іспеттес мҧралар. 

«Ҽн – ҿлшеуіш, ҿлең күміс, Қоспасаңыз мыс аралас. Артық алу, не кем салу, Қапы қалу жарамас» – 

деген Шәкәрім қажы жырына басқа жағынан келетін болсақ, ән мен ӛлеңнің әдемі ҥйлесімі, жҧп-

жҧмыр ән мәтініне арқау болатындығын кӛрсетеді. Ән мен сӛз бәлкім ӛлең мәселесі сонау 

Аристотель мен Платон заманынан бастап, арнайы зерттеуге тірек болған. Әнді әдетте музыка деп 

жатамыз. Осындағы музыка терминінің терминдік аталымының ӛзі ежелгі грек мифологиясындағы 

тоғыз қҧдай әйелдерді белгілеп, «музалар ӛнері» деген грек сӛзінен шыққандығының ӛзі музыканың 

есте жоқ ескі замандардан бастау алатындығын кӛрсетеді.  

Ән мәтіні бҥгінгі кҥннің ғана мәселесі емес. Ол ӛткен заманның да басты мәселелерінің бірінен 

саналған. Әрине ол Хакім Абай айтқандай «есті ән» болса, қай уақытта болмасан кҥн тәртібіндегі 

басты мәселе болып қалары анық. Әлемнің екінші ҧстазына баланған әл-Фарабиде ән мәтіні (музыка) 

қоғамдық ортадағы руханият кеңістігінің басты мәселесі болғандықтан да арнайы «Музыка және 

поэзия туралы трактатын» жазса керек. әл-Фараби ән (Музыка туралы ҥлкен кітап) мен 

сӛзге/поэзияға (Поэзия ӛнерінің канондары туралы) жеке-жеке тоқтала келе, екеуінің маңыздылығы 

адамның жан азығы екендігін кӛрсеткен болатын. Яғни, сол заманнан бері ән мен сӛз ӛнер биігінен 

кӛтеріліп, арнайы ғылым ретінде, қала берді мамандық ретінде қарастырылуда. Әлемдік музыка мен 

поэзияның бір бӛлшегі сӛз жоқ қазақ поэзиясы мен музыкасы десек артық айтқандық емес.  

Қазақ музыкасы мен поэзиясы бҧл кҥндері классикалық деңгейдегі іргелі ғылым салалары. Қазақ 

музыкасын зерттеуде А.Затаевичтің «Қазақ халқының 1000 әні», «Қазақтың 500 әні мен кҥйі», 

Р.А.Пфенигтің «Музыкалные инструменты народов Среднии Азии Казахстана», А.Жҧбановтың 
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«Замана бҧлбҧлдары», «Ғасырлар пернесі», Б.Ерзаковичтің «Песенная культура казахского народа» 

атты еңбектерінде арнайы қарастырылған қазақ музыкасы, М.Ахметова, А.Темірбекова, Б.Ж.Аманов, 

Ә.Мҧхамбетова, Б.Қарақҧлов, С.Еламанова, Г.Омарова, Б.Тҧрмағанбетова, А.Кҥзеубай, т.б. секілді 

зерттеушілершілердің еңбектерінде әртҥрлі аспектіде ӛз жалғасын табуда. Ал ән мәтіні саналатын 

қазақ поэзиясын зерттеуде алаш ардақтылары А.Байтҧрсынҧлы, Х.Досмҧхаметҧлы, С.Сейфуллин, 

Б.Кенжебаевтардың еңбектерінен бастап, М.Ғабдуллин, М.Әуезов, Қ.Жҧмалиев, З.Ахметов, 

З.Қабдолов, Ә.Кекілбаев, Р.Нҧрғали, Қ.Ӛмірәлиев, Ә.Нарымбетов, М.Базарбаев, С.Әшімбаев, 

З.Серікқалиев, С.Қирабаев, Т.Кәкішев, С.Қасқабасов, Ш.Елеукенов, Б.Майтанов, С.Негимов, 

Б.Кәрібаева, А.Егеубаев, Т.Шапай, А.Ісмақова, А.Шәріп, С.Ержанова, т.б. секілді бірнеше буынның 

зерттеулерінде жан-жақты қарастырылып, сӛз ӛнерін (поэзияны) зерттеуді биік шыңға кӛтергендігі 

анық. Қазақтың ән ӛнері мен сӛз ӛнерін зерттеу ісі бҧл кҥндері жолға қойылған, ӛзіндік дәстҥрі бар, 

ҥлкен ғылыми мектептердің аясында әртҥрлі аспектіде қарастырылуда.  

Қазақ халқы ҥшін «ән – кӛңілдің ажары» болса, «ӛлең – сӛздің патшасы» саналады. Қазақ әндері 

тақырыптық атаулары мен мазмҧны жағынан, жанрлық тҥрлері мен мақамы жағынан ӛте бай. Біз бҧл 

зерттеуімізде ән мен сӛзге тірек болған орнитологиздердің тілдік қолданысының танымдық кодын 

ашуды арнайы қарастыруды мақсат еттік. Қазақ ән мәтіндерінің біраз бӛлігіне қҧстар әлемі 

тақырыптық және мәтіндік жағынан негіз болған. Орнитологизмдер қазақтың қара ӛлеңінен бастап, 

классикалық поэзиясына дейін тірек болған. Қҧстардың ӛлең болып ӛрілуі бір басқа да, ән болып 

әуелеуі екінші басқа мәселе. Бҧл екі мәселеде біздің зерттеуімізге негіз болған ӛзекті тақырыптардың 

бірінен саналады. Алайда біз бҧл жерде қҧстар әлемінің ән болып қалықтауын арнайы қарастырамыз. 

Қазақ ақындары мен композиторлары ән мәтінін жазуда қҧстар әлеміне ерекше тоқталып отырған. Ал 

бҧл дегеніміз орнитологизмдердің қазақ мәдениеті мен руханиятындағы орнының ерекше екендігін 

кӛрсетеді. 

Қазақ руханиятының ән кеңістігінде қҧстар әлеміне ӛзінше орын берілген. Кӛптеген ән мәтіндері 

қҧстардың қатысуымен жасалып, ән болып әлемді шарлаған. Қазақ халық музыкасының қайнары бҧл 

кҥндері авторы ҧмытылған, халықтық сипат алған халық әндері болып табылады. Халық әндерінің 

біразы орнитологизмдер арқылы жасалған. Демек, халық әндерімен бірге жасасып келе жатқан 

орнитологизмдер «Қҧс пен ҧлттың» ертеден-ақ бірлесіп кеткендігін кӛрсетеді. Орнитологизмдер 

арқылы жасалған халық әндеріне «Саядағы бҧлбҧл-ай» (Халық әні), «Ақ Сҧңқар» (Халық әні), 

«Балапан қаз» (Халық әні), «Бозторғай» (Халық әні), «Бҧлбҧлым» (Халық әні), Сырдың «Қара 

торғайы» (Халық әні), т.б. әндерді жатқызамыз. Бҧл әндер сонау ерте кезден бастап, кҥні бҥгінге 

дейін этностың ән кеңістігінен тҥскен емес. Бәлкім халық әнінің халықтық сипаты да осындай ӛлмес-

ӛшпес қасиетінде жатқан болар.  

Халық әндерінен кейінгі орнитологизмдер қолданысы халық ақындары мен сал-серілерінің 

шабытына шабыт қосып, кӛптеген орнитологизмдерге негізделген ән мәтіндері ӛмірге келген. Қазақ 

руханиятындағы есімдері елге кеңінен танымал ақындар мен сал-серілердің орнитологизмдер арқылы 

жасалған ән мәтіндері бҧл кҥндері дәстҥрлі ән ӛнерінің алтын діңгегіне айналған. Мәселен, Ақан 

Серінің «Қараторғайы» мен «Кӛкжендеті», Кененнің «Бозторғайы», Ҥкілі Ыбрайдың «Қараторғайы», 

Біржан салдың «Кӛкегі», Садықожаның «Ақ қаз едің», Әсет Найманбайҧлының «Қоңыр қазы», 

Естайдың «Сандуғашы» секілді туындылар этностың дәстҥрлі ән ӛнерінің классикалық биігі ретінде 

саналады. Аталған туындылардың әні мен сӛзі ӛзара ҥйлесім тауып авторларының орындауы арқылы 

халық жадында кҥні бҥгінге дейін жатталып қалған. Бҧл туындылардың мәтіні тілдің орасан 

мҥмкіндігін «ән-сӛз-әнші» ҥштігінің ҥйлесімі арқылы тыңдарманның жҥрегіне жол тапқан. Ал оның 

жол табуы тек ондағы ҥштіктің ҥйлесімі емес, тілдің кӛзге кӛріне бермейтін танымдық иірімінің 

этноқауымдастықтың когнитивтік санасындағы орнығуына тікелей байланысты. Яғни, ғылыми 

кеңістіктегі «мәтін – таңбалық бірліктердің белгілі бір мәнді білдіру ҥшін біріктірілген жиынтығы. 

Оның негізгі қасиеттері: байланыстылық, тҧтастық, аяқталғандық т.б. болып саналады. Ғылыми 

әдебиетте мәтін тҥрліше тҥсіндіріледі. Семиотикада мәтін кез келген таңбалардың қандай да мән 

жҥктелген жиынтығы» болып табылады [3, 51]. Ал бҧдан шығатын тҥйін орнитологизмдер арқылы 

жасалған қазақ ән мәтіндері жай ғана таңбалық бірліктердің жиынтығы ғана емес, ӛзіндік сазды 

танымдық мәдени кодқа ие, сюжеттік оқиғаға қҧрылған, композициялық иірімі кҥрделі категория 

болып табылады. 

Дәстҥрлі ән мәтіндерінен кейін бҥгінге жеткен, орнитологизмдер тірек болған заманауи ән 

мәтіндері жанрлық-тақырыптық тҧрғыдан дами тҥскен. Орнитологизмдердің заманауи ән мәтіндеріне 

арқау болған туындыларға тӛмендегідей шығармаларды келтіреміз. Мысалы: Аққуға қатысты: 
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«Аққуым» (С.Жиенбаев, М.Маңғытаев), «Аққу арман» (Қ.Бұғыбаева, Қ.Мҽлібеков), «Аққу арман» 

(К.Салықов, Ж.Ысқақ), «Аққу арман» (А.Шҽмшединова, Ҽ.Ақниязов), «Аққу - арман» (Ш.Сариев, 

Т.Мұхамеджанов), «Жалғыз аққу»/Жылжиды аққу (К.Салықов, Ж.Ҽлімханов), «Аққулар, қош 

болыңдар!» (М.Мақатаев, Т.Шапай), «Ақсудан ұшқан аққуым» (М.Шаханов, Ш.Қалдаяқов), «Сыңар 

аққу болмайды» (Қ.Жүнісов, Қ.Баекенов), «Аққу - домбыра» (Ҽ.Ҽбдінұров), «Қаздар қайтып барады» 

(Т.Молдағалиев, Т.Базарбаев), «Сары ала қаз оралды» (М.Мақатаев, А.Қоразбаев), т.б.; Бозторғайға 

қатысты: «Бозторғай» (Ҽ.Асылбеков, А.Қоразбаев), «Бозторғай» (С.Жиенбаев, Д.Ботбаев), т.б.; 

Бҧлбҧлға қатысты: «Бұлбұл» (С.Мұқанов, Л.Хамиди), «Сайра Бұлбұл» (Т.Жароков, М.Ержанов), 

«Таң бұлбұлы» (С.Жиенбаев), «Бұлбұлым» (Б.Беделхан, Д.Сердалин), «Бұлбұл құс» (А.Рабжан), т.б.; 

Балапанға қатысты: «Балапан» (Р.Ҽлқожа), т.б.; Кӛгершінге қатысты: «Кҿгершін» (Жаяу Мұса), 

«Ақ кҿгершін» (Н.Баймұхамедов, А.Жұбанов), т.б.; Қарлығашқа қатысты: «Қарлығаш» (И.Мақатов, 

А.Жұбанов), «Қос қарлығаш» (Б.Ауданбаев, Н.Еспанов), т.б.; Жалпы қҧстар туралы: «Құстар 

қайтып барады» (Т.Молдағалиев, Н.Тілендиев), т.б.; Қасқалдаққа қатысты: «Қара бауыр қасқалдақ» 

(Е.Раушанов, І.Аманов), т.б.; Тоты қҧс туралы: «Тоты» (Ҽ.Найманбайұлы), «Тоты құс» (Ұ.Есдҽулет, 

М.Жолдасбеков), т.б.; Шағалаға қатысты: «Шағала» (А.Дүйсенбі, Ұ.Жолдасов), «Ақ шағала» 

(Ҽ.Асылбеков, Қ.Жүнісов), «Ақ шағала» (Ҽ.Смайыл, Б.Үсенов), «Адасқан Шағала» (М.Мақатаев, 

А.Асанов), «Ақ шағала» (Н.Шҽкенов, Н.Тілендиев), «Ұшты менің кҿңілімнен шағала» (А.Байғожаев, 

Б.Жұманиязов), «Арман шағала» (Д.Қалмырзаев, Ұ.Жолдасов), т.б. 

Қорытынды. Жоғарыдағы мысалдарда кӛрсетілгендей орнитологизмдер арқылы жасалған ән 

мәтіндеріне Аққу (Қаз), Бозторғай, Бҧлбҧл, Балапан, Кӛгершін, Қарлығаш, Қасқалдақ, Тоты, Шағала, 

т.б. қҧстар қатысатындығын байқауға болады. Аталған қҧстар этностың психикалық жан әлемі мен 

сезім кҥйіне ӛте жақындығын кӛрсетеді. Жалпы этнос мәдениетіне мен тҧрмысына етене жақын 

қҧстардың кӛп болғанымен, ән мәтінінен олардың таңдаулысының ғана қатысатын болған. Жоғарыда 

кӛрсетілген кестеге сәйкес ән мәтіндеріне тірек болған қҧстар мен ән мәтіндерінің саны кӛп те емес, 

аз да емес ҧлт мәдениетіне жеткілікті екендігін кӛрсетеді. Солардың ішіндегі Аққу мен Шағалаға 

қатысты ән мәтіндерінің жиілігі махаббат лирикасының басым қолданыста екендігін кӛрсетсе, 

Бҧлбҧлдың әншілігі, Бозторғайдың шарасыздығы, Кӛгершіннің бейбіт сҥйгіштігі, Қарлығаштың 

қайырымдылығы, Қасқалдақтың қадірі, Тотының тордағы кҥйі лирикалық кейіпкер ретінде алынып, 

тілдің эмоционалды-экспрецивтік қызметі арқылы сезімнің қылын шертетін ән болып ӛрілген.  

Орнитологизмдер арқылы жасалған ән мәтіндерін кешенді тҥрде бірнеше ғылым салаларының 

(ӛнертану, музыка, мәдениеттану, этнология, филология, т.б.) тоғысында зерттеу қажеттігі 

туындайды. Орнитологиялық ән мәтіндерін салааралық аспектіде зерттеу арқылы, мәтіннің 

мазмҧнын, мағынасын, мағына астарын, мәдени семантикалық кодын, когнитивтік семантикасын 

тануға болады. Орнитологиялық ән мәтіндері этностың дҥниетанымдық әлемін, табиғатпен 

байланысын, қҧстармен қатынасын, «қҧс пен адамның» арасындағы кӛзге кӛріне бермейтін 

коммуникация ән арқылы жҥзеге асатындығын кӛрсетеді.  
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МАТЕРИАЛДЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ СИМВОЛДЫҚ МӘНІ 

 

Аңдатпа 

Тілді адамның әлеуметтік тҧрмысын қамтитын мәдениеттен, тарихтан тыс қарапайым таңбалық 

жҥйе деп қарастыру ол туралы тҥсінікке кереғар әсер етеді және оны зерттеудің мҥмкіндіктерін 

шектейді. Демек, тіл, кӛнеден айтылып келе жатқандай, таңбалар жҥйесі ғана емес, ол осы жҥйені 

кӛмкерген мәдениет, сондықтан да ол – әр халықтың ҧлы мҧрасы, ҧлттың тарихи жетістігі. 

‗‗Мәдениет‖ жеке адамның басына тән қасиеттен басталып, бҥкіл ҧлттық менталитетті, ғасырлар 

бойы қалыптасқан ҧлттық сана, дҥниетаным, салт-дәстҥр, рухани-материалдық байлықтың бәрін 

тҥгел қамтитын ӛте кҥрделі ҧғым.Мақалада мәдениет пен тілдің, мәдениет пен символдың 

арақатынасы туралы сӛз болады. Мәдениеттің екі қыры, яғни материалдық және рухани мәдениет 

болатыны белгілі. Осыған орай, қазақ халқының материалдық мәдениетінің бір бӛлігі болып 

табылатын ҧлттық киім (бас киім) ҥлгілерінің символдық мәні айқындалды. Символдың ҧлт 

мәдениетін бойына сақтаған ҧлттық код ретіндегі сипаты ашылды. 

Тҥйін сӛздер: тіл, мәдениет, материалдық мәдениет, символ, ҧлттық киім, ҧлттық таным 
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SYMBOLIC SIGNIFICANCE OF MATERIAL CULTURE 

 

Abstract 

Consideration of language as a simple symbolic system outside of culture and history, which includes 

human social life, contradicts the notion of it and limits the possibilities of its study. Therefore, language, as 

it has been said since ancient times, is not just a system of symbols, it is a culture that supports this system, 

so it is a great heritage of every nation, a historical achievement of the nation. ‗‗Culture‘‘ is a very complex 

concept, which begins with the characteristics of the individual and includes the entire national mentality, 

national consciousness, worldview, traditions, spiritual and material wealth, formed over the centuries. The 

article deals with the relationship between culture and language, culture and symbol. It is known that there 

are two aspects of culture, material and spiritual. In this regard, the symbolic meaning of national costumes 

(hats), which are part of the material culture of the Kazakh people, was determined. The character of the 

symbol as a national code that preserves the culture of the nation was revealed. 

Keywords: language, culture, material culture, symbol, national dress, national identity 
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация 

Рассмотрение языка как простой символической системы вне культуры и истории, которая 

включает в себя общественную жизнь человека, противоречит его понятию и ограничивает 

возможности его изучения. Поэтому язык, как говорили с древних времен, это не только система 

символов, но и культура, поддерживающая эту систему, и следовательно, это великое наследие 
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каждой нации, историческое достижение нации. ‗‗Культура‘‘ - это очень сложное понятие, которое 

начинается с характеристик личности и включает в себя весь национальный менталитет, 

национальное сознание, мировоззрение, традиции, духовное и материальное богатство, 

сформировавшееся на протяжении веков. В статье рассматриваются взаимоотношения культуры и 

языка, культуры и символа. Известно, что есть два аспекта культуры: материальный и духовный. В 

связи с этим было определено символическое значение национального костюма (шляпы), 

являющегося частью материальной культуры казахского народа. Раскрыт характер символа как 

национального кодекса, который сохраняет культуру нации. 

Ключевые слова: язык, культура, материальная культура, символ, национальная одежда, 

национальная идентичность 
 
Кіріспе. Қазіргі тіл біліміндегі антропоӛзектік бағыт белгілі бір ҧлттың ҧлттық ерекшеліктерін, 

ҧлттық болмысын, ғасырдан-ғасырға қалыптасқан ҧлттық мәдениетін тіл арқылы зерттеуге ерекше 

мән береді. Себебі ‗‗Ӛз тілімен сӛйлескен, ӛз тілімен жазысқан жҧрттың ҧлттығы еш уақытта адамы 

қҧрымай жоғалмайды. Ҧлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – 

тіл. Сӛзі жоғалған жҧрттың ӛзі де жоғалады‘‘[1, 24]. Қандай да бір ҧлтты ӛзге ҧлттан ерекшелеп 

тҧратын факторлар: оның тілі мен мәдениеті.  

‗‗Мәдениет‘‘ деп жеке адамның тіршілік әрекетіндегі табыстарының ӛркендеуін, яғни алға 

басуын айтамыз‘‗, - дей отырып, С. Мҧқанов мәдениетті екіге бӛліп қарастырады: ‗‗Мәдениет екі 

саладан ӛрбиді: материалдық және рухани. Материалдық мәдениетті Абайдың тілінде – ‗‗тән азығы‘‘ 

деп, рухани мәдениетті – ‗‗жан азығы‘‘ деп те атайды. Олай атау дҧрыс та, ӛйткені материалдық 

мәдениет жеке немесе қоғамдық тіршіліктің қажетіне керек‘‘[2, 37]. Демек, кез келген мәдениет адам 

еңбегінің нәтижесінде қалыптасады. ‗‗Еңбек етсең, емерсің‘‘, ‗‗Еңбек етсең ерінбей, Тояды қарның 

тіленбей‘‘, ‗‗Еңбектің наны тәтті‘‘ деген халық даналықтары да осы ойды нақтылайды. Сонымен 

қатар, зерттеуші, ғалым М.С.Атабаеваның: ‗‗Мәдениет – адам әрекетінің жиынтығы, оның 

қорытындысы, еңбек пен тәжірибе арқылы жинақталған рухани әлем, ӛнер арқылы танылған 

қабілетінің тілдегі заттанған бейнесі. Ол халықтың мінез-қҧлық, дҥниетанымының айнасы ретінде сӛз 

мағынасынан кӛрінеді‘‘ [3, 74], - деген пікірі де осы тҧжырымды растайды. 

Әдістеме. Жоғарыда атап ӛткендей, мәдениет екіге бӛлінеді: материалдық және рухани. 

Материалдық мәдениет – адамның заттық пішінге тҥскен руханилығы. Яғни, адамның ӛмір сҥруіне 

қажетті және бір ҧлтты екінші ҧлттан ерекшелеп тҧратын тҧтынатын заттары: киген киімі, ішкен 

тағамы, салған ғимараттары, ескерткіштері, тіпті ыдыс-табағына дейін. Мысалы, сақ дәуірінің мҧрасы 

болып табылатын ‗‗алтын адам‘‘ киімі арқылы сақтардың алтынға бай болғанын кӛреміз. Сол сияқты 

қазақ тіліндегі жабағы, тҥйе жҥн шекпен, тҥйенің шуда жҥні, боздақ бӛстек, киіз етік, тҥбіт шәлі, қыл 

арқан, текемет, мамық жастық т.б. тіркестерден қазақтың мал шаруашылығымен айналысқанын және 

материалдық мәдениеті де мал ӛнімдеріне бай екендігін кӛруге болады. 

Әр мәдениетте дҥние, қоршаған ортаға деген сан қилы кӛзқарас, тҥсінік қалыптасады. Себебі, әр 

мәдениет заманына, діліне, моральдік нормаларына қарай адамға, ӛмір-ӛлімге, адамның іс-әрекетіне, 

сҧлулыққа тағы да басқа әр халықтың басында бар негізгі қҧндылықтарға байланысты ӛзінің кӛзқарас 

жҥйесін қалыптастырады. Міне, осы кӛзқарастың кӛрінетін, таралатын, сақталатын қҧралы – тіл. 

Мҧны А.Байтҧрсынҧлы: ‗‗тіл – адамның адамдық белгісінің зоры, жҧмсайтын қаруының бірі‘‘[1, 22], 

- деп жазды. 

Әлемдіклингвистикалық ой-тҧжырымдарда этнос тілінің ҧлттық мәдениетпен тығыз 

байланыстылығы, ҧлт мәдениетінің сол этностың тілінде сақталып, дамып, болашақ ҧрпаққа 

жеткізілетіндігі туралы идея атақты ғалым В.фон Гумбольдтың: ‗‗Тіл – халық рухы, халық рухы тіл 

арқылы кӛрініс табады‘‘ деген белгілі концепциясынан бастау алады. Ғалым пікірінше мәдениеттің 

екі тҥрі – материалдық және рухани мәдениеттер ізі халық тілінде сақаталады: мәдениет – ҧлт 

нышанын танытып, тілде ӛз жҥйесін табады; тіл – адам мен табиғатты жалғастырушы кҥш; мәдениет 

пен халықтық рух – тілдің ішкі формасына тән [4, 30]. 

Мәдениет танымның жемісі болғандықтан тіл оны бірліктер арқылы жарыққа шығарып 

таңбалайды. Тіл – таңба.  

Рухани мәдениеттің тілдегі кӛрінісін ашуда символдардың рӛлі ҥлкен және ӛте маңызды, себебі 

ол адамның іс-әрекетінің бағдарламасы және моделі тәріздес. Этномәдени нормаларға сай келетін 

символдар кҥллі этносқа тән жалпы мінез-қҧлық, тәртіп пен әрекетті анықтайды.  

Белгілі бір этномәдени ортадағы ӛмір сҥру жағдайы, эстетикалық норма, тҧрмыстық дағдылар, 

пайымдаулар, этникалық кӛзқарас, жергілікті культ пен дәстҥрлік тәжірибе – ғасырлар бойы 
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қалыптасқан бай ‗‗мәдениет тілі‘‘. Мәдениет тілі – этномәдени әрекеттердің объективті және 

субъективті факторлары және ҧлттық сана-сезімді айқындайтын генезис деп анықталады. Мәдениет 

тілін қҧрайтын таңба – символдар жиынтығы. ‗‗Мәдениет тілінің‘‘ мҧндай дәстҥрлі ӛзіндік қҧрылым 

элементтеріне кеңістікті бағдарлау, тҧрғылықты жерді жоспарлау, тҧрғын ҥй және оның ішкі 

жабдықтары, тағамның кейбір тҥрлері және оны жіктеу, киім т.б. жатады.  

Нәтижелер. Мҧндай ерекше мазмҧнды, кӛлемді мәтіндерді қысқа да нҧсқа тҥрде сақтап жеткізе 

білу қасиеті символда сақталған. Яғни символға біздің кӛзқарасымыз мәдениет шегінде қаралады. 

Бҧл кӛзқарас бойынша символ кез келген мәдениетке тән қҧбылысқа жатады. Символ әртҥрлі 

мәдениет контексінде кодтала отырып, оларда әртҥрлі мәнге ие болады. Біздің тҥсінігімізде символ ӛз 

мазмҧнымен (мәдени хабарды беретін) сәйкес келеді. Мәдениет – бір жағынан – ҧрпақтан-ҧрпаққа 

жеткен мәтіндер болса, екінші жағынан – ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткен символдар. Ю. М. Лотман 

символдың мәдениеттегі қызметін кӛрсете келе, ‗‗символ – мәдениет ескерткіші‘‘ деген баға береді.  

Кез келген символды талдап, тҥсіну барысында біз тек символдың ӛзімен кездеспейміз, оны 

жасаған бір ғана тҧлға емес, тҧтас халықтың дҥниетанымынан хабардар боламыз. Бҧл 

туралыЭ.Спирова: ‗‗Образ всегда имеет автора. Базовые символы носят анонимный характер, они 

являются продуктами коллективного бессознательного. В этом смысле можно говорить о символах 

как кристаллизации опыта всех поколений, прошедших по земле. Такой глубиной образ, как правило, 

не обладает. У него есть создатель‘‘ [5, 214], -депсимволдыңхалықтың ой елегінен ӛтіп барып 

жасалатынын, авторы болмайтынынкӛрсетеді. Мҧның ӛзі символ арқылы сол халықтың мәдени 

бейнесімен танысуға алып келеді. Мысалы, қазақ халқының негізгі шаруашылығы – мал 

шаруашылығы екенін оның киген киімінен, қару-жарақ, ыдыс-аяқ т.б. материалдық мәдениетінің 

кішкене бӛліктерінен-ақ және тіршілік ету қағидаттарынан, тҧрмыс-салт жырларынан, тәлім-

тәрбиесінен айқындалады. 

Мәдени символдар – бҧлар ‗‗мәңгілік ақиқатты‘‘ кӛрсету ҥшін қолданылған және осы уақытқа 

дейін қолданылатын символдар (әрине, барлығы дерлік емес). Бҧл символдар кӛп ӛзгерістерді бастан 

кешірді. Осының негізінде ҧжымдық санадағы образдарға айналады. Сондықтан архетиптік 

сипаттағы мҧндай мәдени символдар ӛздерінде қҧпиялылықты, қҧдіреттілікті сақтаған[6, 

276].Басқаша айтқанда, архаикалық және дәстҥрлі заттың мәдени мәнділігі мен қҧндылығы қазіргіден 

қарағанда жоғары болған. Барлық уақытта заттарға қойылатын әмбебап практикалық талаптардан 

басқа, олар сонымен бірге ҧлттық дәстҥрлі қажеттіліктерді қамтамасыз етуі қажет етіледі. Бҧл 

жағдайда кез келген дәстҥрлі тҧрмыстағы материалды нысана ӛзінің негізгі қызметімен қатар, ерекше 

этностық ерекшеліктер мен сипаттардың тҧтастығын қҧрады. Мәселен, қазақтың киіз ҥйі бір ыңғайда 

зат және белгі болып табылады. Киіз ҥй қазақ халқының кӛшпелі тҧрмысын айғақтайтын бір белгі. 

Сол арқылы ҧлттың ӛмір сҥру салтынан хабар алуға болады. Бҧл тҧстакиіз ҥй материалдық мәдениет 

бӛлшегі ретінде ғана емес, сонымен бірге халықтың салт-дәстҥрімен, рухани ӛмірімен тығыз 

байланысты қҧбылыс ретінде қарастырылады. Сол сияқты қазақ халқының терең тамырлы ақыл-

ойының, ӛмірлік тәжірибесінің, ҧлттық тәрбиесінің, наным-сенімініңкӛрінісін байқататын киімге 

байланысты атаулардың символдық мәніне назар аударайық.  

Талқылау. ‗‗Халықтың ӛмірінен тіл арқылы кӛрініс беретін тағы бір материалдыр тобы – ол 

киім атаулары. Ата-бабаларымыздың ҧлттық ерекшелігін танытатын, мәдениетінің ӛркендеу 

дәрежесін кӛрсететін киім-кешек атаулары тілімізде ӛте кӛп. Және олар ӛз ішінен қолданыс 

тҥрлеріне, жынысқа, әлеуметтік ортаға және жасқа деген сияқты бірнешеге жіктеледі‘‘[7, 102], - деп 

С.Аманжолов киім атауларының ҧлттың болмысын танытудағы рӛліне баға береді. 

Еуразия даласын қоныс еткен кӛшпелі ел қазақтардың басқа халықтарға ҧқсамайтын киім 

ҥлгілері табиғи ерекшеліктер мен кӛшпелі тіршілікке сәйкес қалыптасты. Қазақы киімнің барша 

сымбаты мен ою-ӛрнегінде, әрбір әшекейінде халқымыздың тарихының, ой-дҥниесінің қайталанбас 

кӛрінісі бар. Мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан ҧлттық киімдер қазақ этносы кӛшпенді ӛмір 

салтын ХІХ ғасырға дейін сақтап келген халықтардың бірі болғандықтан, кӛшпенді ӛмір салтына 

ыңғайлы функционалды және эстетикалық қҧндылықтарын ӛз бойына сақтап қалды. Қазақ халқының 

эстетикалық талғамы мен дҥние болмысты қабылдауы ерекше кӛрінетін киім тҥрлерінің бірі – бас 

киім.  

Бас киім - жоғарғы сакралды әлемдегі рухтар мен ата-бабалар аруағы шекараласатын бӛлік деп 

саналған. Сондықтан да бас киім ҥйдің қҧты мен берекесі, басқа қонған бақтың (тҧрағы) деп 

есептеледі. Ислам дінінің келуімен Тәңірге, тағдырға жазмышқа сенетін қазақтың тҥсінігінде 

адамның осы дҥниеге келген сәттен бастап, арғы дҥниеге кеткенге дейінгі тағдыры маңдайына 
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жазылады. Бҧл – бас киімді ерекше қадірлеуінің бір себебі. Себебі бас киімді ауыстырып кисе немесе 

оны жерге тастаса, адамның тағдыры ӛзгеріп, ауысып кетуі мҥмкін деген ҧғым қалыптасқан. 

Бас киім – ҥйдің қҧты мен берекесі, басқа қонған бақтың ‗‗тҧрағы‘‘. ХІХ-ХХ ғасырдың бас 

кезіндегі қазақтың ҧлттық киімдерін зерттеген И.В.Захарова мен Р.Р.Ходжаева қазақ халқыныңер 

адамдарының бас киімдерін тӛмендегідей тҥрлерге бӛледі: 

1.Дӛңгелек, жеңіл, сырып, кестелеп матадан тіккен және қалпақ, тымақ астынан киетін кішігірім 

бас киім – тақия; 

2.Мақтадан тігілген кішкентай, етегі терімен кӛмкерілген бас киім – тӛбетей; 

3.Киізден тігілген бас киім – қалпақ; 

4.Қалың матадан тігілген басшылық -‗‗Кҥләпара‘‘; 

5.Тері қапталған жылы бас киім – бӛрік; 

6.Ат терісінен жасалып суықта киілетін бас киім –тымақ[7, 56]. 

Аталған бас киімдердің ішінде символдық мәнге ие болып, ерекше қадірленген тҥрлері – тымақ 

пен бӛрік.  

Тымақ – қасиетті бас киім. Оны айырбастауға болмайды, аяқ тигізбейді. Жақсы кісілердің 

тымағы атадан балаға мҧра есебінде қалып отырған. Ел арасында: ‗‗Шала туып, тымаққа салып 

ӛсірген екен‘‘, -деген сӛздер жиі естіледі. Қазақта әдетте шала туған сәбиді осылай ӛсіретін ғҧрып 

бар. Оның себебі шала туған сәби ҧстауға, бесікке салуға келмейді, тымақ жылы, әрі бӛлеуге, ҧстауға 

ыңғайлы болады. Қазақтар баланы кӛп жасаған, даңсалы қария, киелі адамдардың тымағына салады. 

Тымақтан кейін басқа кимей сақтап қояды. Қазақ балаға тәрбиені тереңнен ҧғындырған. Тымаққа 

жатқан сәбиге жыраулардың ӛнегелі сӛздерін сіңдірген.Шала туған сәбидің неше кҥні кем болса, 

сонша кҥн керегенің әр басына ілініп қойылатындықтан, кҥн кереге басы арқылы есептеледі. 

Мысалы: қырық кҥн кем болса, керегенің қырқыншы басына бала тымақтан алынып, әдетте жаңа 

туған баланың рәсімі жасала бастайды. Егер бала қыста туса, онда ҥй қабырғасына шеге қағылып 

ілінеді. Бҧл да тымақтың қадыры мен қасиетін бейнелейтін кӛріністердің бірі деп тҥсіну керек. Бҧл 

ҥрдіс бҥгінде ‗‗тымаққа салу‘‘ салты ретінде нормаға айналған. 

Сонымен қатар, тымақ – сыйластықтың символы. Қазақта біреуге бас ҧрғанда аяғына тымағын 

тастайтын әдет бар. ‗‗Тымақ ҧру‘‘ немесе ‗‗Тымақ тастап кешірім сҧрау‘‘ бітімге шақырудың ең 

ҥлкен кӛрінісі немесе айыпкер жағының беделді адамдары мен жасы ҥлкен, жӛн білетін 

ақсақалдарының қҧныкердің ауылындағылардың алдына барып ‗‗Білместік, оқыс кездейсоқтық іс 

болды, кешір!‘‘деп ӛтінген кезде ортаға ең ҥлкен ақсақалы баскиімін тастап сӛзге, мәмілеге 

шақырады. Қызды алып қашу ҥрдісінде қыз жағының ‗‗аяғына жығыла‘‘ барған кездейсоқ қҧдалар да 

бас киімін жерге, алдына тастайтындығы тағы бар. 

Бӛрік – ҧлттық бас киім ішіндегі ең әдемісі саналған. Бӛрікті қазақ жылдың қоңыр салқын, 

аумалы-тӛкпелі кезеңдері – кӛктем мен кҥзде киген. Ӛйткені ол киіп жҥруге әрі жылы, әрі жеңіл. 

Бӛрік ҥшін міндетті тҥрде қымбат тері қажет. Қазақта бӛріктің атауларын қандай аң терісінен 

тігілгеніне қарай атау дәстҥрі бар. ‗‗Сусар бӛрік‘‘, ‗‗Қҧндыз бӛрік‘‘, ‗‗Кәмшат бӛрік‘‘ деген атаулар 

содан қалған. 

Бӛрік – кӛне сӛз, ‗‗бӛрі‘‘ – қасқыр деген сӛзден шыққан. Қасқыр –тҥркі тайпаларының ежелгі 

тотемі.‗‗Сені бӛркіңнен, даусыңнан таныдық‘‘ - деген сӛйлемдегі ‗‗бӛрік‘‘ сӛзі – қазақтың ҧлттық бас 

киімі. Бӛріктің қазақ халқы ҥшін қасиетті зат болып саналуының себебін Ә.Б. Алмауытова ‗‗Қазақ 

тіліндегі киім атауларының этнолигвистикалық табиғаты‘‘ атты еңбегінде былай тҥсіндіреді. 

‗‗Бӛріктің қазақ халқы ҥшін этникалық қҧндылығы мынада: сыпайылық кӛреткенде, не біреудің 

аяғына жығылып, кешірім ӛтінгенде, бӛрікті шешіп, оның аяғының астына тастап, кешірімін алған. 

Міне, осыдан бӛріктің қазақ халқы ҥшін қастерлі бас киім екенін кӛруге болады‘‘[9,52], - деп бӛріктің 

ҧлттық психологиясын анықтайды. Сонымен қатар, Ә.Б. Алмауытова бӛріктің қазақ ҥшін символдық 

қҧрал болғанын айтады: ‗‗Қазақ халқы бӛрікті символ ретінде бағалаған. Осыған байланысты 

‗‗Бӛркіңді теріс киме‘‘ деген тиым сӛз бар. Оның себебі бас киімді теріс қаратып киген жаман істің 

белгісі деп санаған. Сондай-ақ, ‗‗Бӛркін аспанға ату‘‘деген тіркес қатты қуану, шаттану дағдысынан 

туған‘‘, - деп тҧжырымдайды. 

Қамқаның бӛрік кидім қиығынан, 

Біреуге, біреу кҥлер миығынан... 

Басында тҥлкі бӛрік тҥбіттелген, 

Болар ма сенен артық жігіт деген... 

Сермейсің жел сӛз десе емін еркін. 
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Басыңа жарасымды кәмшат бӛркің,- деген ӛлең жолдарынан бӛрікті ерлер де, қыздар да кигені. 

Бірақ қыздардың бӛрігі алқамен, ҥкі, кӛкқҧтан немесе тауыстың қауырсынымен әшекейленген. 

Қазақтар осындай бас киімді ‗‗кәмшат бӛрік‘‘ деп атайды. Ҥкі – әсемдіктің символы.‗‗Ҥкілі кәмшат, 

бҥрмелі кӛйлек, Тҧрғандай ӛзі қимылсыз билеп‘‘ деп ақындардың тамсана жырлауына қарап, 

қыздарға тән бӛріктің сәні мен әсемдігі ерекше болғанын аңғарамыз. Алайда қазақтың ‗‗Бӛріктің 

намысы бір‘‘ деуінен оның кӛбіне еркектерге тән бас киім екендігін байқаймыз. Себебі бҧл тіркес ер 

адамдарға қатысты айтылады. Сонымен қатар, ‗‗Бас жарылса бӛрік ішінде‘‘ деген тіркес те ат ҥстінде 

елін, жерін қорғап, шайқасқа тҥсер азаматтарға қатысты айтылғаны белгілі. Бҧл тҧрғыда бӛрік – 

қайсарлық пен азаматтықтың символына айналады. 

Қазақ халқында әйел адамдарға арналған бас киімнің тҥрлері де ӛте кӛп: сәукеле, бӛрiк, қарқара, 

кимешек, жаулық, кҥндiк, желек, шәлi (жiбек, шiлтер, оюлы тҥрi бар), бҥркенiш, бергек, қасаба, 

тақия, шылауыш, жаулық т.б. 

Орамал сӛзінің бірнеше символдық мәні бар. Атап айтсақ: 

Кестелі орамал – серттің символы. Әлі тҧрмыс қҧрмаған жас қыздың ҧнатқан жігітіне деген 

сезімін білдіру нышаны. Кестелі орамалды тарту ету арқылы ықыластарын білдірген.  

Кестелі ақ жібек орамал, 

Алыстан жолдаған сҥйген жар. 

‗‗Жауынгер жарым,сен есіңе ал‘‘,-деп жазған оюлап хаты бар. 

Орамалды тҥр-тҥсіне қарай орнымен тарту сыры тағы бар. Мәселен, жас келінге сәукелесін 

шешкен соң ақ орамал тағу салты әлі де бар. Ақ орамал – қуанышты, жақсылықты 

аңғартады.Сонымен қатар, халық тҥсінігінде ақ орамал – аманатқа адалдық. Жас келіншектің, әйел 

затының басынан ақ орамалын тастамауы ӛзінің еріне деген адалдығын айқындап тҧрған. Ал, қара 

орамал қайғы-қасіретті білдірген. Қайтыс болған адам ҥлкен жаста болса қара тҥстісін, жас жігіт 

болса, келіншегі қызыл тҥстісін басына тартатын кӛрінеді. Және оның екі ҧшын қайтара байлап 

алады екен. Мҧндайды ‗‗Орамалды кері тарту салты‘‘ деп атаған. Сонымен қатар, ежелгі ‗‗Жеті 

жарғы‘‘ заң ережелерінде ‗‗Сары жаулық‘‘ деп аталатын қҧн тҥрі болған. Кісі ӛлтірушінің туыстары 

қҧн тӛлеуге келісетіндерін білдіріп, ӛлген адамның ҥйіне жаулық жіберетін болған. Кҥйеуі ӛлген әйел 

ӛзінің қаралы екендігін таныту ҥшін бір жыл бойы сары жаулықты тағып жҥретін болған. 

Бертін келе ҥлкен кісілер қонаққа келген ҥй иесіне мата және оның қасына міндетті тҥрде орамал 

қосып алып келетін әдет пайжа болды. Осыдан келе ‗‗Орамал тон болмайды, жол болады‘‘ деген 

орамды сӛз қалыптасқан. Қарап отырсақ, бір ғана орамал ҧғымында қаншама сыр, қҧпия жатыр. 

‗‗Орамалды қҧрметтегендер мойнына салады, қадіріне жеткендер оны басына шығарады‘‘, - деседі 

халқымыз. Бҧл – ормалдың ерекше бір қасиеттің символы екенін айғақтаса керек. Қазақ қыздары 

басына орамал салмас бҧрын ҧзатылар кезде сәукеле киеді. 

Сәукеле – қазақ әйелдерінің дәстҥрлі киімдері аса бай, керемет сәнді бас киімдер ішіндегі ең 

әшекейлі, әрі кҥрделі, ҧзатылған қыз киетін аса қымбат бағалы ғҧрыптық бас киім. Сәукеленің әр 

бӛлшегі белгілі бір ҧғымды білдіріп, қазақы тәрбиеден, халықтың ырым-тыйымынан хабар береді. 

Мысалы, сәукеленiң екi самайдан тҥсіп тҧратын інжу, маржаннан жасаған шашақталған бӛлігі 

тӛгілме моншақ, салпыншақ шекелiк немесе жақтама деп аталады. Ол барған жерінің ҧрпағын 

кӛбейтсін, ӛсіп-ӛнсін деген игі тілекпен жасалған. Ал екі жақ самай тҧсына бетке жеткізе шолпы 

тәріздендіріп бірнеше қатар маржан тізілген салпыншақтарды сәукеленің бетмоншағы деп атайды. 

Қазақтың қыз баланың ибалылығын, әдептілігін, ҧятын кӛрсету ниетімен айтатын ‗‗Бетмоншағы 

ҥзіліп тҧр‘‘ фразеологизміндегі бетмоншақ сӛзінің шығу тӛркіні де сәукелемен байланысып жатыр. 

Сәукеленің тӛбесіне жібектен желек салынып, оған ҥкі (қарқара) қадалады. Ту сыртынан жерге 

жететіндей ақ желең немесе ақ жібек жаулығы тағылады. Жаңа тҥскен келінге беташар айтылып, 

ҥлкендер тілек-батасын берген соң сәукелесінің сыртынан жабылған жамылғысы - бҥркемесі (ақ 

бҥркеншігі) қамшымен сабымен тҥріліп, беті салтанатты тҥрде ашылған соң ол алынып, оны 

желекпен алмастыратындығы белгілі. Ақ бҥркеншек алғаш тҥскен келінді тіл мен кӛз сҧғынан 

сақтайды, әрі ақ болуы – адалдық, тазалықтың белгісі, ибалықтың нышаны санайды. Демек, сәукеле – 

қыз баланың оң жақта ата-анасынан алған тәрбиесі мен ақ, адал келін болуының арасындағы кӛпір 

іспетті. 

Кимешек – кие символы. Кимешектің киілуі – келіннің кердең мінезден тыйылуы, ата-салттың 

алдында иілуі. Келін болып келгені емес, келін болып қалғаны. Әулетке ҧрпақ қосқаны ҥшін 

салтанатпен санатқа ілініп, ӛзінің лайықты орнын иеленгендігі.Кимешек киген соң әйел адам ӛзі 

келін болып тҥскен ҥйдің абыройы мен болашағы ҥшін жауапты, яғни сол отбасының киесі ӛзі 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

100 

болмақ. ‗‗Кимешек – пайғамбардың ноқтасы‘‘ деген де сӛз бар. Бҧл жерде ‗‗ноқта‘‘ сӛзі тура 

мағынасында емес, бейнелі мағынада: тыйым, тәртіп, белгілі бір ӛлшем деген тҥсінікті білдіреді. 

Кимешектің бір мәні әйел адамдардың шашын шаң-тозаңнан сақтап, додырап шықпауына септігін 

тигізеді. Бҧл да діни наным-сенімнен туындап, мҧсылман әйелдерінің шашын жасыруларына кӛмегі 

тиеді. 

Әже, сен бірге жҥрсің меніменен, 

Ӛліге мен ӛзіңді телімегем. 

...Ақ кимешек кӛрінсе, сені кӛрем, 

Ақ кимешек жоғалса... 

Нені кӛрем? – деп толғанған ақын жырынан да кимешектің қазақ ҥшін қасиеттің, ҧлттық 

тәрбиенің, ата-бабадан қалған дәстҥрдің сақшысы есебінде екені байқалады.  

Қорытынды. ‗‗Арым – жанымның садағасы‘‘ деген қазақ ҥшін қыз бен ҧл тәрбиесі, олардың 

толық адам болуы – негізгі арман. Неке қидырып, жеке отау қҧрған соң да ҧл мен қыз бастағы бағын 

тайдырмай, бӛркі мен орамалын қастерлеуі тиіс. Демек, қазақтың ҧлттық бас киімдерінің бәрі де 

белгілі бір символдық мәнге ие. 

Қорыта келе, символ ол – белгілі бір идеяны, тҥсінікті, ҧғымды жеткізуші ҧлттық код. Символ-

сӛздер – ӛне бойына сан алуан ақпарды жинақтайтын, қҧлыптайтын (кодтайтын) сӛздер. Біздің 

тҥсінігімізде символ ӛз мазмҧнымен (мәдени хабарды беретін) сәйкес келеді. Мәдениет – бір жағынан 

– ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткен мәтіндер болса, екінші жағынан – ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткен символдар. 

Ю.М.Лотман символдың мәдениеттегі қызметін кӛрсете келе, ‗‗символ – мәдениет ескерткіші‘‘ деген 

баға береді. Кез келген ҧлттың мәдениеті уақыт ӛте келе ерекше этникалық мәнге ие болып, ҧлттық 

символға және сол ҧлттың ӛмір сҥру нормасына айналады. 
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ʻʻБАБАЛАР СӚЗІНДЕГІˮ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР (ОЙЛАР) 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада қазіргі таңдағы ʻʻМәңгілік елˮ идеясын кӛтеретін ҧлттық рух, ҧлттық сана, ҧлттық 

идея, патриоттық, отансҥйгіштік мәселелер қарастырылған.Қазақ фольклорындағы идеялық 

кӛркемдік қасиеттерін, жанрлық ерешеліктерін, әдет-ғҧрып, салт-дәстҥрге байланысты мәселелерде 

қамтылған.Ҧлттық мәдениетiмiздiң тарихын қайта жаңғыртумен қатар жарық кӛрген ʻʻБабалар сӛзiˮ 

қазақ мәдениетiнiң әлемдiк рухани-интеллектуалдық, ғылыми ҥрдiспен байланысын дамытуға ҥлкен 

ҥлес қосқан туындының бірі. ʻʻБабалар сӛзiˮ атты бҧл кӛптомдық серия қазақ халқының аса бай, әрi 

кӛп жанрлы рухани мҧрасының барлық ҥлгiлерiн тҥгел қамтыған, болашақ ҧрпаққа берер танымдық-

тәрбиелік маңызы ерекше. Қазақ халқының музыкалық шығармашылығы оның ӛмір - тіршілігімен 

тығыз байланысты болған, ҧрпақ тәрбиесінде халық әндерін, ӛлеңдерін пайдалану ӛз Отанын сҥйетін, 

туған халқын, оның салт-дәстҥрлерін, тілі мен тарихын, ӛнерін қҧрмет тҧтып, ҧлттық рухты, 

адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген, жан-дҥниесі сҧлу, рухани мәдениеті бай адамды 

тәрбиелеуге мҥмкіндік берген. 

Тҥйін сӛздер: жанр, интеллектуалды, идея, фольклор, эстетика, музыка, философия, педагогика 
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PEDAGOGICAL  IDEAS  (THOUGHTS)  IN  ʻʻBABALAR  SOZI  
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Abstract 

This article discusses the issues of the national spirit, national identity, national idea, patriotism, 

patriotism, which today raises the idea of ʻʻEternal Countryˮ. ―Babalar sozi‖ is one of the works that has 

made a significant contribution to the development of Kazakh culture in the world of spiritual, intellectual 

and scientific processes. This multivolume series ―Babalar sozi‖ contains all the examples of the very rich 

and multifaceted spiritual heritage of the Kazakh people, and has special educational value for future 

generations. The musical creativity of the Kazakh people is closely related to their life, the use of folk songs 

and poems in the education of the next generation. This made it possible to raise a person with a beautiful, 

rich spiritual culture. 

Keywords: genre, intellectual, idea, folklore, aesthetics, music, philosophy, pedagogy 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ (МЫСЛИ) В ʻʻБАБАЛАР СӚЗІˮ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы национального духа, национального самосознания, 

национальной идеи, патриотизма, патриотизма, что сегодня поднимает идею ʻʻВечной страныˮ. 

ʻʻБабалар сӛзіˮ - одно из произведений, которое внесло значительный вклад в развитие казахской 

культуры в мир духовных, интеллектуальных и научных процессов. Эта многотомная серия ʻʻБабалар 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

102 

созиˮ содержит все примеры очень богатого и многогранного духовного наследия казахского народа, 

имеет особую воспитательную ценность для будущих поколений. Музыкальное творчество 

казахского народа тесно связано с его жизнью, использованием народных песен и стихов в 

воспитании следующего поколения. Это позволило воспитать человека с красивой, богатой духовной 

культурой. 

Ключевые слова: жанр, интеллектуал, идея, фольклор, эстетика, музыка, философия, 

педагогика 

 

Кіріспе. Елбасының Жолдауындағы ʻʻМәңгілік елˮ идеясын кӛтеретін бірінші мәселе - ол рух, 

патриоттық, отансҥйгіштік мәселелер. Осы мақсатта біз ата-бабаларымыздың ерлік істерін, ән-

жырларын, мыңдаған жылдық жауһар шығармаларды ӛскелең ҧрпаққа таныту арқылы ҧлттық идеяны 

қалыптастыруға ҥлкен ҥлес қосарымыз анық. Қазақ халқының бай ауыз әдебиетi ӛзiнiң қҧнары мен 

кӛлемi жӛнiнен әлемдiк фольклор мҧраларының арасында алдыңғы қатарда тҧр. Осынау мол рухани 

қҧндылықтарымыздың тарихи-мәдени мәнi мен кӛркемдiк деңгейi жӛнiнде осыдан екi ғасырдай 

бҧрын бiрқатар шетелдiк ғалымдар оң пiкiр бiлдiрсе, кейiн орыс фольклортанушылары мен отандық 

зерттеушiлердiң еңбектерiнде де жан-жақты, салиқалы да терең ой-тҧжырымдар жасалып, 

жоғарыдағы кӛзқарас ғылыми тҧрғыда дәлелдендi. Жалпы фольклор В.В. Радлов, Г.Н.Потанин, 

Ә.Диваев сияқты ғалымдар ғылыми қҧндылық ретінде қарастырды. Ал, Ш.Уәлиханов, 

Ы.Алтынсарин, М.Кӛпеев, М.Тыныштықҧлы ҧлт азаматтары халық шығармаларының тарихи 

танымдық, идеялық кӛркемдік қасиеттерін, жанрлық ерешеліктерін,әдет-ғҧрып,салт-дәстҥрге 

байланысты қарастырған.Ҧлттық мәдениетiмiздiң тарихын қайта жаңғыртумен қатар жарық кӛрген 

ʻʻБабалар сӛзiˮ қазақ мәдениетiнiң әлемдiк рухани-интеллектуалдық, ғылыми ҥрдiспен байланысын 

дамытуға ҥлес қосары сӛзсіз. ʻʻБабалар сӛзiˮ атты бҧл кӛптомдық серия қазақ халқының аса бай, әрi 

кӛп жанрлы рухани мҧрасының барлық ҥлгiлерiн тҥгел қамтиды. ʻʻБабалар сӛзiˮ атты кӛптомдық 

серияның бірі қадым заманнан бері сақталып келе жатқан фольклордың кӛне жанрының бірі қара 

ӛлең мен ән ӛлеңге арналады. Халық ӛлеңінің бҧл тҥрі —ӛмір-тіршілігіміздің барлық саласын, сезім-

тҥйсігіміздің барша қасиетін әсерлі кӛрсетіп келе жатқан икемді де ӛміршең жанр. Қазақ халқының 

музыкалық шығармашылығы оның ӛмір - тіршілігімен тығыз байланысты болған. Оның білім мен 

жақсылықтың, әдемілік пен қҧдіреттіліктің қайнар кӛзі болып табылатын ән, кҥй, айтыс, терме, жыр, 

толғау сияқты сан тҥрлі бай жанрларында қазақ халқының басынан ӛткен небір тарихи оқиғалар, жат 

жҧрттық шапқыншылармен шайқастағы батырлардың ерлігі, жоғары адамгершілік сезімдер, 

кҥнделікті кҥйбең тіршіліктің қуанышы мен қайғысы және т.б. туралы жырланады. Оларда халықтың 

эстетикалық кӛзқарастары, моральдық - адамгершілік нормалары сақталған және халық ӛмірінің 

барлық салаларының мәні анағҧрлым толық бейнеленген. 

Әдістеме.Қазақ халқының шығармалары музыка салаларымен тығыз байланста болған. Қара 

ӛлең, ән, кҥй, айтыс, терме, жыр, толғаулар арқылы әдет-ғҧрыпты жырлап, -тәрбие берген. Халық 

музыка шығармашылығының ішінде айтыс ӛнері арқылы жас ҧрпақтың бойында еңбекті қадірлеу, 

адамгершілік қасиеттер, Отанын, елін сҥю уағыздалып, керісінше, ӛтірік, мақтаншақтық және т.б. 

адамды аздыратын жаман әдеттер сыналады. Қазақ халық музыка шығармашылығының эстетикалық 

талғамды қалыптастырудағы мҥмкіндіктері, біздің ойымызша, оны игеру процесінде оқушыларда 

саналы – сезімдік қабылдау қабілеті қалыптасады. Эстетикалық талғам оқушылардың халық 

музыкасындағы эстетикалық қҧндылықтарды ҧғынуға деген белсенді ҧмтылысын бейнелей отырып, 

эстетикалық идеал, сезім, кӛзқарас, қажеттілік, қабілетті біріктіретін музыкалық – эстетикалық 

қабылдаудағы белгілі бір жҥйелілікті туындатады. Оқушылар қазақ халық музыкасына ортақтасу 

барысында адамның жан-дҥниесін, қазіргі заманның мақсаты мен мәнін, табиғатты терең тҥсіне білу 

қабілетін ӛз бойларында тәрбиелей отырып, міндетті тҥрде ӛз рухани мҥмкіндіктерін байытып, 

эстетикалық талғамдарын дамыта тҥседі. Сондықтан халық педагогикасының маңызды қҧралы – 

музыка шығармашылығы қҧралдары арқылы қазіргі мектеп оқушыларына эстетикалық тәрбие беру 

қажеттілігінің маңыздылығы арта тҥсетініде анық [1]. 

Нәтижелер мен талқылаулар. Қазақтың ән-ӛнері ӛз ішінде ғҧрыптық әндер, салт-дәстҥр және 

кәсіби әндер болып бӛлінеді. Қара ӛлең осылардың ішіндегі ғҧрыптық әндерге жатады. Қара ӛлең 

халықпен бірге туған. Барлық замандарда біте қайнасып ӛмір кешіп келеді. Бҥгін де жалғасуда. 

Болашақта да ӛркен жаяры сӛзсіз. Халқымыздың осы бір баға жетпес қазынасы болған қара ӛлең 

кенін белден қазып, ел шежіресінің ескі беттерін жалықпай парақтасақ, қатпары қалың сан дҥниенің 

шекесі кӛрінеді. Қазақтың қара ӛлеңінің айтары кӛл-кӛсір. Жалғыз ел тарихы ғана емес, сол елдің 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

103 

ӛмір сҥрген ортасы, тҧрмыс-тіршілігі, ой ӛрісі – философиясы, діні мен иманы, арман-тілегі осы бір 

елеусіз жатқан қҧнды мҧрамызда аса мол сақталып қалған. Қара ӛлеңде Отанды, туған жерді, ӛскен 

елді сҥю, оның қадір-қасиетін ҧғыну, шексіз шараптын адал еңбекпен ӛтеу туралы ғибратты жолдар 

мен кәделі шумақтар жетерлік. Қара ӛлеңнің қырағы кӛз қиығынан қаға беріс қалатын тақырып жоқ, 

ӛмір мәні, имандылық туралы тақырыпқа да әлдебір соны қырынан келіп әдеттегіден де тереңірек 

сезіндіре тҥседі.ʻʻҚазақтың қара ҿлеңін дана қазақ ҿмірінің поэзиялық үлгідегі энциклопедиясы 

немесе галереясы деуге боладыˮ[2,573].  

Қара ӛлеңнің иесі, авторы-халық. Бҧл дҥниенің баянсыздығын, ҧлы Жаратушының қҧдіретін, 

табиғатқа таңдануын, әділетті аңсауын, қиянатқа қынжылуын, баланың тәрбиесі, келіннің әдебі, 

қыздың қылығы, сҥннет жолы, достың аманаты, ағайынға сәлем беру, інінің сәлеміне жауап қайтару 

қатарлы қарапайым танымдардан бастап ел қамы, халық тағдырын қамтыған ой ӛрнектері- қара 

ӛлеңнің қҧнды қасиеттері болмақ.Ӛлеңнің анықтауышы болып тҧрған ʻʻҚараˮ атауы заттың тҥсін 

білдіретін негізгі мағынасынан әлдеқайда кең ҧғымда. ʻʻҚараˮ - әлемнің алғашқы қалпы, ежелгі, 

байырғы деген ҧғымды береді деп жазады ғалымдар. Демек, ʻʻқара ӛлеңˮ дегеніміз-ежелгі,байырғы 

ӛлең, ӛлеңнің бастапқы қалпы деген сӛз. Қара жер, Қаратау, қара халық, қара сӛз, қара жол, қара 

шаңырақ деген тіркестегі анықтауыштар тек тҥсті білідіріп қана тҧрмағандығы енді тҥсінікті: ежелгі 

тау, негізгі халық(байырғы), бастапқы сӛз, басты жол, алғашқы шаңырақ деген ҧғымдарды беретіндігі 

анық [3]. Даналық ойын қара ӛлеңге сыйғызған бабалар мҧрасы – ҧрпақтың рухани қазынасы. Қазақ 

ӛмірі тал бесіктен жер бесікке дейін ӛлеңмен сусындатқан. Қҧнарсыз топырақ қуарып тҧрады. 

Қайнары жоқ ӛзен суалып тынады.  

Қазақ халқының музыкалық мәдениеті оның ән шығармашылығынан неғҧрлым айқын кӛрінеді. 

Ҧрпақ тәрбиесінде халық әндерін пайдалану ӛз Отанын сҥйетін, туған халқын, оның салт-

дәстҥрлерін, тілі мен тарихын, ӛнерін қҧрмет тҧтып, ҧлттық рухты, адамгершілік қасиеттерді бойына 

сіңірген, жан-дҥниесі сҧлу, рухани мәдениеті бай адамды тәрбиелеуге мҥмкіндік береді. Сондықтан 

ол ӛскелең ҧрпаққа халық дәстҥрлерінің негізінде рухани-адамгершілік, эстетикалық тәрбие берудегі 

аса маңызды қҧралдардың бірі болып табылатындығы сӛзсіз. Қазақ халық музыкалық 

шығармашылығының тарихи сипаты басым кӛркем де қҧнды саласы – эпостық жырлар. Эпостық 

жырларда еңбекқорлық, патриоттық, ру-тайпалар арасындағы ізгі қарым-қатынастар, ҥлкендерге, 

әйел –аналарға деген қҧрмет, адалдық, тектілік, батылдық, кішілерге қамқорлық, туған ӛлкенің, 

ҧлттық киімдердің сҧлулығы және т.б. жырланды. Халық музыка шығармашылығының дәстҥрлі 

жанрына толғау да жатады. Онда ой толғанысын, уақытқа, заманға, оқиғаға, қҧбылысқа кӛзқарасын 

ақын сӛзді әуенмен сҥйемелдей отырып білдіреді.  

 Халық музыка шығармашылығының эстетикалық тәрбие берудегі мҥмкіндіктері кӛптеген 

ғасырлар бҧрын –ақ ҧғыныла бастаған болатын. Қҧнды педагогикалық мәні бар ежелгі ҧлттық 

мәдениетіміздің бір кӛрінісі Қорқыт атаның ʻʻКітаби Қорқытˮ /IX – X ғ.ғ/ атты еңбегіндегі ойлар 

болып табылады. Ӛсиет, нақыл сӛздер тҥрінде жазылған ʻʻКітаби Қорқытˮ еңбегіндегі оның 

педагогикалық тҧжырымдамасының басты идеясы - балаларды ата-бабалар дәстҥріне адалдық, 

батырлық рухында тәрбиелеу. Қорқыт атаның жырлары жастарды ӛз халқын жаулардан қорғауға, 

керек болғанда ол ҥшін жанын қия білуге шақырады. [4,128]. 

Ал, ҧлы ойшыл Әл-Фарабидің пікірі бойынша, музыка адамның жанына кӛркем әсер етудің 

тамаша қҧралы болып табылады. Ол ӛзінің ʻʻМузыканың ҧлы кітабыˮ атты ғылыми трактатында 

практикалык музыка халық фольклорынан келіп туындаған деген маңызды философиялық тҧжырым 

жасайды, яғни ӛнер - халық шығармашылығының нәтижесі дейді. Философ-гуманист ретінде Әл-

Фараби адамдарға ҥлкен ләззат сыйлайтын музыка қандай да бір жеке тҧлғаның немесе жекелеген 

халықтың меншігі емес, оны шығаруда барлық халықтар қосыла еңбектенген деген пікірін білдіреді. 

Ӛзінің музыкатанушылық еңбектерінде ҧлы ғҧлама халық музыкасының емдік қасиеттеріне 

тоқталып, оның тәрбиелік, қоғамдық рӛліне аса ҥлкен мән береді [5,337]. 

IX-XII ғ.ғ. озық педагогикалық ойдың кӛрнекті ӛкілі Жҥсіп Баласағҧнның ʻʻҚҧтты білікˮ атты 

еңбегінде дҥниетанымдық идеалдар, педагогикалық ой-толғаулар баяндалады. Оның пікірінше, 

адалдық, әділдік, жақсылық жасауға қҧштарлық тек дҧрыс тәрбие арқылы қалыптастырылады [6,613]. 

Қазақ халқының кӛрнекті ағартушылары Ы.Алтынсарин, Ш.Уәлиханов, А.Қҧнанбаев халықтың 

мәдени мҧрасын мен оның жас ҧрпақ тәрбиесіндегі рӛлін ӛте жоғары бағалаған. Халық ауыз 

шығармашылығының тамаша ҥлгілері олардың шығармашылық және практикалық іс-әрекетінің 

негізін қҧрады. 
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Ыбырай Алтынсарин (1941–1889 ж.ж.) халық ауыз шығармашылығының шексіз байлығын, 

ондағы ертегілердің, мақал-мәтелдердің білімдік және тәрбиелік мәніне аса жоғары баға берген. 

Ӛзінің ʻʻҚырғыз хрестоматиясыˮ (Орынбор, 1879 ж.) атты еңбегінде ол қазақ фольклорының кӛптеген 

ҥлгілерін қамтыды. Ы.Алтынсарин хрестоматияға ең алғаш рет музыкалық тақырыпқа байланысты 

жҧмбақтарды енгізді. Сонымен қатар мектептегі музыка сабағының бағдарламасына міндетті тҥрде 

музыкалық аспаптарды, әсіресе, домбыраны пайдалануды енгізу қажеттілігін талап етті [7,288]. 

Шоқан Уәлиханов (1835-1865 ж.ж.) қазақ халық педагогикасының балалар тәрбиесіндегі алатын 

орнына, оның жеке тҧлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін, ҧлттық сана-сезімін 

қалыптастырудағы рӛліне ҥлкен мән берген. Оның еңбектерінде халықтың ауыз әдебиеті, музыка 

шығармашылығы, халық ақын-жыршыларының шеберлігі мәселелері кеңінен орын алған. 

Ш.Уәлихановтың пікірінше, қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка шығармашылығы аса қҧнды 

рухани қҧндылық болып табылады. Ол жазып алған халық ауыз әдебиетінің туындылары (мысалы, 

ʻʻҚозы – Кӛрпеш, Баян - Сҧлуˮ, ʻʻЕр - Кӛкшеˮ, ʻʻОрақˮ, ʻʻМанасˮ, ʻʻЕдігеˮ, ʻʻКӛкетайдың асыˮ және 

т.б.) ӛскелең ҧрпаққа эстетикалық тәрбие берудің озық ҥлгілері болып табылады. 

Сонымен қатар ʻʻҚырғыз шежіресіˮ атты еңбегінде Ш.Уәлиханов қазақтардың суырып салмалық 

қабілетке, музыкалық-әдеби ӛнерге бейімділігін, халық ақындарының асқан дарындылығын атап 

кӛрсетеді [8,528]. 

Ҧлы ойшыл, ағартушы, ақын Абай Қҧнанбаев (1845 – 1904 ж.ж.) музыка ӛнерінің халық 

ӛміріндегі алатын орнын мынадай ӛлен жолдары арқылы анықтайды: 

Туғанда дҥние есігін ашады ӛлең, 

Ӛлеңмен жер қойнына кірер денең. 

Ӛмірдегі қызығың бәрі ӛлеңмен, 

Ойлансаңшы бос қақпай елең-селең. 

Абай халықтық музыка ӛнерін эстетикалық және адамгершілік тәрбиенің аса маңызды қҧралы 

деп таниды. Оның пікірінше, ʻʻжақсы ән мен тәтті кҥйˮ жан азығы ретінде жоғары талғам мен Отанға 

деген сҥйіспеншілікті, адамгершелік қасиеттерді тәрбиелеуге негіз болып табылады [9,455]. 

Сҧлтанмахмҧт Торайғыров (1893 – 1920 ж.ж.) халық музыкасының жас ҧрпақтың тҧлғалық 

қасиеттерін қалыптастырудағы рӛлін жоғары бағалайды. Оның ойынша, халық әні халықтың жанын, 

тарихын, мҧң-мҧқтажын, ерлік оқиғаларын анағҧрлым анық тҥсінуге мҥмкіндік береді. Ол балаларға 

халық ӛнері арқылы тәрбие берудің маңызыдылығын ерекше атап кӛрсетті. С.Торайғыров халықтың 

жанын музыкасыз, әнсіз, бисіз жаңарту мҥмкін емес деді [10,280]. 

Қорытынды. Қазақ ойшылдары мен ағартушыларының еңбектерін зерделеу және оларға шолу 

халық музыка шығармашылығының жас ҧрпаққа эстетикалық тәрбие берудегі педагогикалық 

мҥмкіндіктерінің мол екендігін айғақтады. Халық тәрбие тәжірибесі зерделеу қоғамның тарихи 

дамуының барлық кезеңдерінде жҥзеге асырылған. Әр кезеңдегі кӛрнекті ойшылдар, халықтың 

мәдени дәстҥрлерін жас ҧрпақ тәрбиесінде пайдаланудың маңыздығына ҥлкен мән беріп, қҧнды 

пікірлерін ҧсынған.  

Қорыта келгенде, қазіргі жаһандану ҥрдісі кезеңінде әрбір ҧлт ӛзінің дәстҥрлі мәдениетін сақтай 

отырып, оны жалпы адамзаттық қҧндылықтармен ҧштастыруға ҧмтылады. Сондықтан халықтық 

педагогика дәстҥрлерін қайта жаңғыртып, оларды ӛскелең ҧрпақтың эстетикалық тәрбиесіндегі 

маңызды қҧрал ретінде қарастыру – заман талабы мен қоғамның қажеттілігінен туындап отырған 

қҧбылыс екендігін сезіне отырып, халық музыка шығармашылығы қҧралдарын ӛскелең ҧрпақтың 

тәрбиесінде пайдаланудың тиімді жолдарын онан әрі қарастырған жӛн. ʻʻБабалар сӛзіˮ ата-

бабаларымыздың арман-мҧраттары мен кҥйініш-сҥйінішін, ҧлттың болмыс-бітімін бейнелейтін 

осынау қымбат қазынамыздың жастарды адамгершілік қасиеттерге баулуға қосар ҥлесі мол деп 

білемін Асыл сӛздің зерделі ой-иірімдерінен тәлім-тәрбие алар ҧрпағымызды халық ӛнері қара ӛлеңні 

мен ән ӛлеңні нәрімен сусындатайық дегім келеді. 
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Abstract 

The article considers the relevance and importance of the formation of sociocultural competence in 

modern educational practice. It is shown that in order to create a more tolerant and cultural oriented society, 

as well as successful socialization of young people, high-school‘s foreign language teachers need to create a 

positive ethno-linguistic and ethno-psychological cultural atmosphere in the classroom, that leads young 

minds to tolerant and healthy behavior towards other cultures and nations, which is one of the most 

important aspects of education in the context of modern and comprehensive globalization. The formation of 

sociocultural competence as a component of the communicative competence of schoolchildren is considered 

and examples of its successful formation in high school with in-depth study of the English language are 

given. 
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ШЕТ ТІЛІНІҢ КОММУНИКАТИВТІ ҚҦЗІРЕТТІЛІГІНІҢ БӚЛІГІ РЕТІНДЕГІ 

ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ АСПЕКТ 

 

Аңдатпа 

Мақалада заманауи білім тәжірибесіндегі әлеуметтік-мәдени қҧзыреттіліктерді 

қалыптастырудың мәні мен ӛзектілігі қарастырылады. Толерантты әрі мәдени қоғам қҧру ҥшін, 

сондай-ақ жастардың табысты әлеуметтенуі ҥшін жоғары сыныптарда сабақ беретін оқытушылар 

сыныпта этнолингвистикалық және этнопсихологиялық мәдени ахуал тудыру қажет екені 

кӛрсетілген, бҧл ӛз кезегінде жеткіншектерді ӛзге ҧлттар мен олардың мәдениетіне деген оң 

кӛзқарасқа тәрбиелейді. Бҧл қазіргі жаһандану дәуірінде білім берудің маңызды аспектісі болып 

табылады. Әлеуметтік-мәдени қҧзыреттіліктің қалыптасуын оқушылардың коммуникативті 

қҧзыреттілігінің бӛлігі ретінде қарайды және оның ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын жоғары 

мектеп жағдайында табысты қалыптасуға мысал келтіреді. 

Тҥйін сӛздер: қҧзіреттілік, коммуникация, мәдениет, бӛлік бӛлшек, тҧлға 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ КАК КОМПОНЕНТ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Аннотация 

Статья рассматривает актуальность и значимость формирования социокультурной компетенции 

в современной образовательной практике. Показано, что для создания более толерантного и 

культурного общества, а также успешной социализации молодых людей, преподавателям 

иностранных языков старших классов является необходимым создание положительной 

этнолингвистической и этнопсихологической культурной атмосферы в классе, что в свою очередь 

ведѐт молодые умы к терпимому и здравому поведению по отношению к другим культурам и нациям, 

что является важнейшим аспектом образования в условиях современной и всеобъемлющей 

глобализации. Рассматривается формирование социокультурной компетенции как компонент 

коммуникативной компетенции школьников и приводит примеры еѐ успешного формирования в 

условиях старшей школы с углубленным изучением английского языка. 

Ключевые слова:коммуникация,компетенция, культура, компонент, личность 
 

Introduction. Integration and processes associated with internationalization in various areas of human 

life, which take place within the professional and personal contacts of members of different cultural 

communities, the features of the socio-economic situation in the modern world, as well as the increasing 

processes caused by globalization in such areas as education, science, culture and others, led to the desire of 

Kazakhstan to join the world community, which resulted in the need for high-quality training of specialists of 

various professions, who would have the skills of oral and written foreign language communication. The 

priority and importance of this goal is fixed in the current educational program of updated content. The goals 

of teaching foreign languages identified in this program are considered to be a key factor that determines the 

selection of content, methods, means and techniques for achieving the goals specified in them. It is obvious 

that the purpose of learning a foreign language is understood as a multidimensional concept, which includes 

a number of tasks for the formation of the student's personality, able and willing to participate in 

communication, and the emergence of the student's key characteristics of the secondary language personality, 

which would make up a complex integrative whole, reaching the cross-cultural competence. 

Methodology.Speech etiquette of a foreign language is important for the education of the personality as 

a whole. You can learn a lot by studying their conversational etiquette. Therefore, much attention is paid to 

the study of cliches, stable colloquial phrases, phraseological turns [1, 64]. Learning a language involves not 

only a dry study of grammar rules, but also the knowledge of cultural aspects of people‘s lives, the culture is 

being studied intensively today. That is why the formation of socio-cultural competence is such an important 

aspect of the dialogue. In the European standard for learning foreign languages, sociocultural competence is 

defined as an aspect of communication ability that relates to those special features of society and culture that 

are expressed in the communicative behavior of members of society [2, 156]. Under the socio-cultural 

competence, a number of researchers understand the knowledge of the socio-cultural context of the language 

being studied and the experience of using this knowledge in the process of communication. In this study, we 

offer a working definition as: sociocultural competence is the ability to organize socio-cultural knowledge in 

intercultural communication. 

The sociocultural component of the content of teaching foreign languages has great potential in terms of 

including students in the dialogue of cultures, exploring the achievements of the national culture in the 

development of universal culture, because it is included in the content of the national culture. So, for 

example, in the lessons on linguistic studies, students get acquainted with the geographical position of Great 

Britain, its social structure, study the culture of English-speaking countries [3, 86]. There are three levels of 

sociocultural competence: cognitive, behavioral, and emotional-evaluative, that is, each student of a new 

language acquires the socio-cultural content gradually and can communicate in the language being studied 

with varying degrees of adequacy to the conditions of intercultural communication. Selection of language 

and culture proficiency levels is possible not only on the basis of the degree of formation of certain skills, but 

also from the point of view of the content of assimilation: 
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- cognitive level, which implies knowledge of the peculiarities of the language being studied and the 

culture of its speakers; 

- behavioral level that provides knowledge of behavior models of native speakers of the studied 

language, knowledge of speech and non-speech behavior skills; 

- emotional and evaluative level that provides awareness and evaluation of their own emotional 

reactions to the peculiarities of the culture of the people whose language is being studied; identification of 

similarities and differences between the phenomena of other and native culture. 

When identifying the structure of the socio-cultural component of language learning, it is necessary to 

proceed from the structure of the cultural phenomenon itself. Culture in its broadest sense is the only source 

from which the content of education as a whole is drawn, since education always performs one general 

function – the transmission to the younger generation of the level of culture achieved by this society for its 

preservation and further development. Outside of culture, there is nothing that can be included in the content 

of education, and at the same time, the content of education must include all elements of culture in order to 

fully develop the individual.  

Culture includes knowledge, norms of behavior of community members and a system of values, which, 

no doubt, should be reflected in the structure of the socio-cultural component of the content of language 

training, which should include: 

- socio-cultural knowledge formed as a result of assimilation of information and information about the 

facts of the culture of the country of the studied language; 

- skills and abilities that reflect national behavior and speech etiquette; 

- relationships that are formed on the basis of a value system. 

For effective formation of students‘ socio-cultural competence in the course of teaching a foreign 

language, it is necessary to focus sufficient attention on such specific pedagogical principles as: the principle 

of consistency, clarity, consciousness and creative activity, practical orientation of training, taking into 

account individual characteristics, educational training. The principles are also highlighted and considered 

separately: 

1) a native language teacher who considers the need for a high level of knowledge of their own 

language;  

2) communicative orientation of training;  

3) the principle of intercultural interaction;  

4) the principle of learning in the context of cultural dialogue.  

Developed in Kazakhstan‘s methodological science, the methodology of linguoculturology of modern 

foreign language education is put forward as the goal of education in the formation of ―the subject of 

intercultural communication‖ and ―language and culture are an integral part of the process of cognition‖ [4. 

201]. The ―Foreign language‖ discipline in the school assumes compliance with all the above-mentioned 

principles within the updated educational program. The above-mentioned principle of creative activity meets 

the key objectives of the foreign language learning goals, since by implementing this approach, it is possible 

to activate the educational activity of each student within the educational process, especially if they are 

involved in various activities or communicative situations through the use of a problematic communicative 

topic, role-playing game. It is obvious that the main emphasis placed today on the teaching process itself and 

its intellectual, emotional and speech components, the combination of which provided the necessary 

conditions for effective learning of a foreign language. Let us consider in more detail the intellectual activity 

that was supposed to be achieved through the formulation of problematic issues, as well as reading 

meaningful texts and their interpretation, and independent work of students.  

J. Banks describes culture as ―the values, symbols, interpretations and perspectives that distinguish one 

nation from another in modernized societies‖[5. 360].  

Emotional activity appeared when students enjoyed the process of completing tasks, liked the language 

being studied and the process of studying it is organized by the teacher. To do this, the teacher needs to use 

additional tools throughout the training period to stimulate and warm up the student‘s interest in the 

discipline. As for speech activity, it occurred during oral communication and was largely determined by the 

intellectual and emotional activity that stimulates it. In order to increase the effectiveness of the most 

effective involvement of each student in educational activities, we used various options for working in the 

classroom: working as a choir, working in groups, collective work, individual work. Firth adds ―throughout 

the growth period, we gradually become involved in our social organization, and the main condition and 

means of this association is to learn to say what the other person expects from us in the given circumstances‖ 
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[6. 59]. The model of ―dialogue of cultures‖ proposed by V. V. Safonova served as the basis. Russian science 

also contains a number of theories and methods for teaching language competence and its structure. Thus, V. 

V. Safonova offers the following model of the structure of language competence. The following elements are 

highlighted as part of the competence: 

1) language information about the key rules of lexical and grammatical design of phrases and super-

phrasal unities in the studied types of speech works (RP), pronouncing rules for the design of foreign-

language music, intonation and syntactic rules for the construction of studied phrases, super-phrasal unities, 

discourse, general and specific ways of expressing universal categories in native and foreign languages; 

2) language skills-recognition of lexically and grammatically acceptable utterances in a foreign 

language, decoding of language concepts and representations in speech works in a foreign language, 

figurative and schematic representation of language information about the rules of construction and design of 

phrases and super-phrasal units in a foreign language, phonetic, lexical-grammatical, intonation-syntactic 

design of statements in accordance with literary norms;  

3) language skills for linguistic observation and generalization of its results in the form of rules (verbal 

and figurative-schematic) and language algorithms.  

Describing the current situation in the educational field, attention is focused on the fact that the cultural 

space, modeled with the help of current educational literature, reflects the following characteristics: - 

sufficiently closed, in particular, the culture of the establishment is modeled, and not the variability of 

culture, lifestyles in a particular society; - involuntary manipulation of students' ideas about the cultural 

achievements of peoples; - excessive dominance of pragmatic orientations, for example, Culture with a 

capital letter is expelled from modern textbooks (there are no excerpts from classical works, information 

about masterpieces of music, painting, technology, information about outstanding cultural figures, etc.); - 

lack of any orientation and support for the native culture, as a result of which it leaves foreign language 

communication. The last of the mentioned shortcomings causes the greatest damage when teaching 

intercultural communication, because in a situation of intercultural interaction, you constantly have to not 

only interpret someone else‘s culture, but also represent your own. 

It is important to note that digital students are in a state of constant stimulation and development of the 

nervous system using technology. These are natural producers or consumers of information. Solving a 

problem is a skill that is natural to them and can be deeply promoted with proper participation in their 

training. This comes from the implementation of useful projects and significant tasks that pose them with 

tasks that must be overcome creatively, which ultimately stimulates the development of sociocultural 

competence. 

Ask any student what they like to create, and you will get many different answers. They are constantly 

looking for ways to express themselves and their uniqueness. Through social networks, they demonstrate this 

creative advantage and receive constant and instant feedback from their colleagues. The same level of 

creative power is used when they encounter interesting problems and figure out how to meet them with 

ingenuity and foresight. That is why fluency in creativity is one of the basic skills for fluent communication 

in any language. It was this approach that inspired us to this experiment. Let‘s dwell on the main reasons 

why it is the creative approach that we consider most relevant today. 

Creativity is a vital outlet that inspires them to see who they are and what they can do, and to realize 

what they can achieve. Fundamentally, this side of any student is allowed to shine in their learning. 

Students need the ability to think analytically, which includes the ability to compare, contrast, evaluate, 

synthesize and apply without instruction or control. 

Analytical thinking means being able to use a higher level of Benjamin Bloom‘s digital taxonomy or 

higher order thinking skills. 

Tasks that require linear thinking and routine cognitive work are increasingly outsourced. Therefore, it 

is important to guide students toward the ability to complete assignments using analytical thinking. This is 

important for their ability to succeed in life after class. Analytical thinking is an important part of what 

constitutes information fluency. 

Analytical thinkers see data and information in different dimensions and from different angles. They are 

well versed in conceptualization, organization and classification, as well as in the synthesis of knowledge. 

These types of skills are invaluable because they allow older students to practically deal with social and 

cultural issues. This gives them the opportunity to make effective and informed decisions in their lives and 

relationships with society. It is easy to understand why critical and analytical thinking skills are important for 

success both in school and after graduation. 
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Students should have the ability to seamlessly collaborate in both physical and virtual spaces with real 

and virtual partners around the world. 

Why it is important: digital students are social in nature. They write, publish, update, share, 

communicate and constantly create each other in technological environments. When they cannot do this at 

school, they become divorced and not attached to their learning. Communication and collaboration with 

others is important not only for their learning, but also for their mental and emotional health. This is a skill 

that teachers should use regularly with them. 

Solving a problem is a skill that is naturally inherent in students and can be deeply promoted with 

proper participation in learning. 

The workforce of the future (and even of our present day) is globalizing thanks to the Internet. Now it 

has become the norm to instantly and effectively communicate. Business partners and organizations are now 

located around the world, and yet they meet and work with each other every day. The ability to collaborate 

and communicate in these situations is of great cultural importance.  

Teaching culture really raises cultural awareness, appreciation and acceptance of other cultures, as well 

as raising awareness of one‘s own culture. Due to the fact that language children pose themselves as a native 

speaker through role-playing games or the interaction of students with their native language, acting through 

participation in ethnographic interviews, language teachers open the doors for students who otherwise 

remain closed without studying the target culture. Creating a tolerant atmosphere in the classroom in which 

all cultures are glorified, and explicit teaching about the target culture allows the language teacher to 

influence the students‘ attitude to the target language and culture in a positive way. 

Experiment. It is great to simulate an artificial situation in which children will be involved in the 

process of learning a foreign language. The experimental base was chosen Bilim - innovation lyceum - 

boarding school for gifted youths of the city of Pavlodar. 

Students of grade 7B were observed for 3 months studying culturally rich material. In practice, in 

artificial conditions created as part of their work - projects, they learned new interesting aspects of different 

cultures. As a result, the formation of their sociocultural and communicative competence has grown and a 

memo has been created that resembles the importance of respect for other cultures without forgetting your 

own. 

Finally, organizations of older students who want to become competent and successful citizens who 

think about cooperation should ask themselves, given the potential problems, should they even cooperate? Is 

this an impossible goal? On the other hand, problems should not frighten anyone if it is possible to solve 

them with special efforts. There will be no unanimous agreement on all issues. This is normal because 

healthy differences can be productive and desirable. At the same time, there can be many ways to work 

together and experience the many rewards received by building the relationships necessary to complete the 

work. 

Guidelines for intercultural cooperation. Cultural issues about who we are and how we identify 

ourselves are at the heart of multicultural collaboration. In the course of practice, the main recommendations 

were highlighted when confronted with communication barriers that impede the development of intercultural 

activities: 

1) It is necessary to correctly generalize other cultures and races, do not use these generalizations to 

stereotype, write off or simplify your ideas about another person. The best use of generalization is to add it to 

your repository of knowledge so that you better understand and value other, interesting, and multifaceted 

people. 

2) Practice, practice, practice. This is the first rule, because it is because of this that we become better in 

intercultural communication. 

3) Do not think that there is one right way to communicate. Continue to doubt your assumptions about 

the ―right way‖ of communication. For example, think about your body language; poses that indicate 

susceptibility in one culture may indicate aggressiveness in another. 

4) Do not think that communication failures occur because other people are on the wrong path. Look for 

ways to make communication work, not look for who should get the blame for the breakdown. 

5) Listen actively and sympathetically. Try to put yourself in the place of another person, especially 

when the perception or ideas of another person are very different from your own. You may need to work at 

the edge of your own comfort zone. 

6) Respect other people‘s decisions about whether they should communicate with you. Respect their 

opinions about what is happening around. 
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7) Stop, suspend the judgment and try to look at the situation from a different angle. For example, when 

you notice obstacles or difficulties in working with people, review your own beliefs or behavior that may be 

holding you back. Also, think about how others see your working relationships and decide how you can 

change your behavior to make them more comfortable. For example, you can talk or dress very formally or 

be more informal in dress and behavior, which can improve the situation. 

8) Be prepared to discuss the past. Use this as an opportunity to develop understanding from the 

perspective of the ―other‖. Recognition of historical events that have occurred. Be open to learn more about 

them. Honest recognition of the abuse and oppression that took place on the basis of cultural differences, 

vital to effective communication. 

9) Know and remember about current imbalances. Be prepared to hear the perception of these 

imbalances from each other. You need to understand each other and work together. 

Remember that cultural norms may not apply to the behavior of a particular person. We are all formed 

by many factors (ethnic origin, family, education, personalities) and are more complex than any cultural 

norm can assume. Check your interpretations if you are not sure what is meant. 

For example, in order to be in good relations with all representatives of cultures in the class, we must 

learn traditions and values that are different from ours. We must understand that each of us has customs that 

may seem like strangers. For example, in Kazakhstan, residents tend to call friends and colleagues by name 

as a sign of friendliness. However, in many Japanese communities, respect is shown in the use of surnames. 

Some often start their meetings by sharing food before starting a business. For others, eating before work 

seems unproductive. 

It is necessary to integrate aspects of different cultures into all our actions. Almost all events lend 

themselves to a multicultural approach, including: social events, sports, street fairs, talent shows, campaigns, 

neighborhood improvement projects, demonstrations and lobbying. 

It is important to conduct events in mutually acceptable places. Organizers should go to the community 

to host events, and not expect the community to come to them. Often, an informal atmosphere helps people 

relax and get to know each other more easily. An example is an informal discussion of a film that was 

previously watched in a foreign language. It is rather difficult to consciously develop projects on which 

children from different cultures can work together. It‘s crucial to create mixed teams or small groups so that 

they get more collaboration experience. 

To authorize the periodic use of groups or groups with the same culture as a way to assess the need for 

each group to strengthen its position and strengthen its own approach to working with a large group. 

Conducting special events to inform everyone about various cultural issues (for example, forums, 

conferences, panels, organized dialogs). 

If your activity does not attract a diverse crowd, try holding special events designed specifically for 

different groups. Such events should be conducted and organized by representatives of these groups. Let 

your joint organization or community identify issues and events that they consider important. 

Conducting work to reduce prejudice, such as diversity training or awareness-raising training for 

different cultures to change assumptions and attitudes among your members or community, has proven to be 

more difficult in practice than in theory. The use of qualified facilitators / trainers is a great help for the 

development of sociocultural competence, but it is not always an affordable means, and the teacher often 

does not have special qualities for holding such events, in particular stimulating and exciting the crowd, as 

well as motivating them to develop and participate in extracurricular activities caused a lot of problems with 

us. Such training could help our collaborative organization to assess differences and understand how to 

reduce insensitive behavior. 

It is important to communicate and collaborate with other groups committed to the principles of 

multiculturalism, or those who fight discrimination / promote social justice. 

Conclusion.In general, this study clearly showed that an approach based on studies of sociocultural 

competence is effective in motivating students to value cultural diversity.The construction of multicultural 

cooperation entails a change in the way of thinking, perception and communication of people. There is a 

difference between the recognition of cultural differences and the conscious inclusion of inclusive and anti-

discrimination approaches in all aspects of the organization. Accepting cultural differences is not something 

separate from your problem-oriented work. It underlies the group‘s view of problems, possible solutions, as 

well as membership and working procedures. The structure, leadership and activities of the organization of 

work should reflect different perspectives, styles and priorities. Changing how the organization of such work 

looks and acts is just the first step in the ongoing process of creating a reality that maximizes and celebrates 
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diversity. The process requires a long-term commitment and understanding that there will be shared risks, 

responsibilities and rewards. 

Successful cooperation should be based on mutual respect, appreciation of differences, trust, plan, great 

patience, determination to adopt new approaches and attract partners who are usually not involved, and, 

above all, set a common goal. 

Intercultural cooperation adds to the challenge of overcoming the communication barriers of different 

cultures, ethnic heritage, values, traditions, language, history, self-awareness and racial relations. These 

barriers must be overcome for cooperation to be successful. Participants in effective multicultural 

cooperation should have a comprehensive leadership that understands and strives for diversity, while solving 

problems and conflicts along the way. If you focus on a common goal and equal strength for all participants, 

this type of cooperation and the unification of the work of senior schoolchildren will have a great chance of 

success. 

After analyzing the above during the study, it is identified that the fundamental conditions for the 

formation of sociocultural competence are: 

1) The personal characteristics of students, as well as their needs; 

2) The attitude of the teacher and student towards the culture and language being studied; 

3) The correct use of the potential of both students and the subject studied; 

4) Stimulating the need for communication with the world of peers from abroad. 
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МАҚСАТ КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ КӚРІНІСІ 

 

Аңдатпа 

Мақала қазақ тіл біліміндегі ―мақсат категориясы‖ ҧғымын ашуға арналған. Ең бірінші мақсат 

категориясына анықтама беріліп, оның тҥрлі салада қолдану ерекшеліктері сӛз етілген. Аталған 

мәселеге қатысты отандық және шетелдік ғалымдар зерттеулері мен ҧстаным - пікірлері басшылыққа 

алынған. Мақсат категориясын талдау барысындағы ―адресант факторының‖ маңыздылығы 

айтылған. Сондай-ақ мақсат категориясын жҥзеге асыру барысында қолданылатын әдіс-тәсілдер сӛз 

етіледі. Сӛйлеу актісінің тҥрлеріне талдау жасалынған. Аталған категорияның дискурстағы орны, 

ӛзіндік ерекшеліктері айшықталған.  

Қазіргі таңда лингвистикада дискурс зерттеу ретінде маңызды орын алады. Жаһандану идеялары 

кейбір дискурстарды тікелей генерациялайды, бҧл кӛбінесе зерттеушілердің назарынан тыс қалады, 

демек, дискурс - талдаудың эвристикалық мҥмкіндіктерін тӛмендетуге алып келеді, ол тек мәтіндерді 

тікелей зерделеуді ғана емес, сонымен қатар олардың пайда болу факторларын қарастыруды 

білдіреді. 

Тіл лингвистикасында, прагмалингвистикада, психолингвистикада, әлеуметтік лингвистикада 

және лингвокультурологияда қолданылатын кӛптеген терминдер біркелкі емес.Олардың қатарына 

дискурс сияқты ҧғым жатады. кӛптеген зерттеулер дискурстың мәнін ашуға арналған. Дискурс пен 

оның тҥсіндірмелерін қолданудың кӛптеген нҧсқалары бар, бірақ бҥгінгі кҥні ―дискурс‖ ҧғымы ӛте 

танымал сӛз бола отырса да, әлі де зерттеуді қажет етеді. 

Тҥйін сӛздер: мақсат категориясы, сӛйлеу актісі, сӛз стратегиясы, сӛйлеу тактикасы, 

коммуникативтік діттем, интерпретация 
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APPROACH TO THE PURPOSE CATEGORY IN KAZAKH LINGUISTICS 
 

Abstract 

The article is devoted to the disclosure of the concept of "purpose category" in the Kazakh linguistics. 

First, the definition was given to the purpose category and the features of its use in various fields were 

outlined. Research and positions of domestic and foreign scientists are guided by on this issue. The analysis 

of the purpose category emphasizes the importance of the ―addressee factor‖. In addition, the methods used 

in the implementation of the purpose category have been discussed in the article. The analysis of types of 

speech act has been carried out. The features of this category and its place in the discourse have been 

revealed. 

In modern linguistics, discourse as a study occupies a significant place. The ideas of globalization 

directly generate some discourses, which often remains beyond the attention of researchers, therefore, leads 

to a decrease in the heuristic possibilities of discourse analysis, which implies not only direct study of the 

texts, but also consideration of the factors of their generation. 

Many of the terms used in linguistics, pragma linguistics, psycholinguistics, social linguistics and lingo 

cultural studies are ambiguous. 

These include concepts such as discourse. Many studies are intended to uncover the essence of 

discourse. There are many uses for the discourse and its explanations, but today the concept of ―discourse‖ is 

becoming very popular, but still requires research. 

Keywords:purpose category, speech act, word strategy, speech tactics, communicative approach, 

interpretation 
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ПОДХОД К ЦЕЛЕВОЙ КАТЕГОРИИ В КАЗАХСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена раскрытию понятия ―целевая категория‖ в казахском языкознании. В первую 

очередь было дано определение категории цели и изложены особенности его использования в 

различных сферах. По данному вопросу руководствуются исследования и позиции отечественных и 

зарубежных ученых. При анализе категории цели подчеркивается важность ―фактора адресанта‖. 

Кроме того, обсуждены методы, применяемые при реализации категории целей. Проведен анализ 

видов речевого акта. Раскрыты особенности данной категории, и ее место в дискурсе. 

В современной лингвистике дискурс как исследование занимает значимое место. Идеи 

глобализации непосредственно генерируют некоторые дискурсы, что нередко остается за рамками 

внимания исследователей, следовательно, ведет к снижению эвристических возможностей дискурс-

анализа, подразумевающего не только непосредственное изучение текстов, но и рассмотрение 

факторов их порождения. 

Многие термины, используемые в языковой лингвистике, прагмалингвистике, психолингвистике, 

социальной лингвистике и лингвокультурологии, неоднозначны. 

К их числу относятся такие понятия, как дискурс. Многие исследования предназначены для 

раскрытия сущности дискурса. Есть много вариантов использования дискурса и его объяснений, но 

сегодня понятие "дискурс" становится очень популярным, но все еще требует исследования. 

Ключевые слова: категория цели, акт выступления, стратегия выступления, тактика речи, 

коммуникативная мотивация, интерпретация  

 

Кіріспе. Мақсат категориясы лингвистикадағы маңызды әрі кӛп қырлы мәселелердің бірі. Ең 

әуелі ―мақсат‖сӛзінің мағынасына тоқталсақ:  

1. белгілі бір нысанаға жету жолында қойылған міндет, нысана. 

2. тілек, арман, мҧрат 
3. алда орындалатын әрекет нәтижесінің айқын бейнесі 

4. ойлау процесі нәтижесінде алдын ала болжау арқылы туатын мҧрат, ішкі қозғаушы кҥш.  

Мақсатқа жету ҥшін әртҥрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады. Мақсаттың мынадай тҥрлері 

бар: а) нақтылы мақсат – іс-әрекеттің тікелей нәтижесі, заттың бейнесі; ә) абстракті мақсат - 

талаптану, яғни жалпыға бірдей игілікті кӛксеп армандау және соған жету ҥшін қызмет ету [1, 21 б]. 

Анықтамадан кӛз жеткізгеніміздей ―мақсат категориясы‖ - кӛп мағыналы, әрі кӛп қырлы, 

сонымен қатар ҧғымдық категория. Алғашқы екі тҥсінік мақсат категориясын тілдік тҧрғыдан 

анықтаса, ҥшіншісі – педагогикада, тӛртіншісі- психологияда кеңінен қолданылатынына кӛз 

жеткізуге болады. 

Тілде ―мақсат категориясы‖ қалай кӛрініс табады? Сол жайлы сӛз қозғасақ. Ең әуелі ой анық 

болу керек. Бҧл тҧрғыда А. Байтҧрсынҧлы: ―Айтушы ойын ӛзі ҥшін айтпайды. Ӛзге ҥшін айтады. 

Сондықтан да ол ойын ӛзгелер қиналмай тҥсінетін қылып айту керек. Оның ҥшін айтушы сӛйлейтін 

тілін жақсы қолдана білуі тиіс. Яғни әр сӛздің мағынасын жақсы біліп, дҧрыс сӛйлемді тізе білуі тиіс‖ 

деген пікірі әлі де маңыздылығын жоғалтқан жоқ [2, 208 б]. Дегенмен жазушының негізгі ойы, 

кӛздегенмақсаты бірінші кезекте беріліп жҥргенімен қазақ тіл білімінде арнайы зерттеу нысаны 

болмаған. Сондықтан да мақаламызда ―мақсат категориясы‖ деген не? Оның берілу жолдары қандай 

деген мәселелерге қысқаша тоқталуды жӛн кӛрдік. 

Әдістеме. Тілші ғалым Н.Уәли: ―Әдетте адресант ӛзінің сӛзін кӛздеген коммуникативтік 

мақсатына, діттеміне, сӛз стратегиясына, тыңдаушымен ӛзара ықпалдастық тактикасына, қарым-

қатынас ситуациясына, уақиғаның барысына қарай қҧрады. Сӛйлеушінің алдына қойған мақсатына 

жетуі, оның коммуникативтік діттемін тыңдаушының зерделеуі (интерпретациялауы) тілдесудің 

ойдағыдай ӛтуінің негізгі белгісі болып саналады. Коммуникацияға қатысушылардың ӛзара 

ықпалдастығы коммуникативтік қҧзіретті қалыптастыра білу сӛз актісіндегі ерекше маңызды жайт 

болып табылады. Адресаттың айтылған сӛз бен сӛйлеушінің нені айтқысы келіп отырғанын 
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өзі қиындықта 

іздеп табады Жанашыры 

жоқ жарлыға Жәрдемші 

болу өскеніңді 

өшіресің 
Еліңе кесапаты 

тиеді 

Кекшіл болмау 

өркені өсу 

Елің өсу  

өршіл болмау Баяншы 

мақсаты 
Адамгершілігі 

мол, тәрбиелі 

тұлға 

қалыптастыру 

салыстырып, сӛз ауанын тҥсінуі адресаттың тілдік әрі коммуникативтік қҧзіретттілігіне жатады. 

Осымен байланысты зерттеуде коммуникациядағы сӛз субъектілері адресант( адресат) тҥпқазық 

категория ретінде алынады. Адресаттың айтылған сӛзді ҧғынуы, тек тілдік қҧзіретпен шектелмейді. 

Сӛйлеушінің интонациясын, пресупозициялық, аялық білімін, уақиғаны т.б. салыстыра отырып 

коммуникатордың коммуникативтік діттемін зерделеуі ( интерпретациялауы) коммуникативтік 

қҧзіреттілікке жатады. Адресант ӛз сӛзінің тигізер ықпалын болжай отырып, ӛзінің тҥпкі мақсатына 

жету ҥшін тыңдарман / оқырманның қабылдауына тиімді баяндау стратегиясын ойластырады және 

адресаттың білім дҥниелерімен санасады. Сӛз субъектісінің мәртебесі қарым-қатынас мақсатына, 

адресаттың кім екендігіне қарай, қарым-қатынас жағдайына қарай ӛзгеріп отырады,‖ - деп тҥсіндіреді 

[3, 48б]. Шын мәнінде кез келген ой берілу ҥшін немесе жазушы бір нәрсе жазбақ ҥшін ең әуелі оның 

мақсатыболуы керек. Мақсат анықталған соң оны тҥрлі тілдік тәсілдер арқылы жеткізеді. 

Нәтижелер мен талқылау. Тілде мақсат категориясы арқылы жазушының (баяншының) негізгі 

ойы кӛрініс табады. Қазіргі уақыттағы зерттеу бағыттары туралы ғалымдар Б.Х. Исмағҧлова, А.С. 

Шыныбекова : ―Осыған байланысты зерттеу тәсілі тҥбегейлі ӛзгерді: әрекет теориясынан бӛлек 

шығып, тілге деген гумбольдтік әрекет тәсілін қайта қараған қазіргі лингвистика, негізінен, 

прагматика, осы сӛздің кең мағынасында талдаудың бастау кӛзі ретінде адам, оның қажеттіліктері, 

уҽждері, мақсаты, тілегі мен талабын оның іс жҥзіндегі және коммуникативтік әрекеттерін негізге 

алады,‖ - деп атап кӛрсетеді [4, 131-136 б].  

 

Қазыбек бидің толғауы 

Ӛркенім ӛссін десең, 

Кекшіл болма - 

Кесапаты тиер еліңе. 

Елім ӛссін десең, 

Ӛршіл болма - 

Ӛскеніңді ӛшірерсің. 

Басына іс тҥскен пақырға 

Қастық қылма - 

Қайғысы кӛшер басыңа. 

Жанашыры жоқ жарлыға 

Жәрдемші бол асыға, 

Қиын - қыстау кҥндерде 

Ӛзі келер қасыңа. 

Бҥгін сағы сынды деп, 

Жақыныңды басынба! 
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Келтірілген мысалда автордың негізгі мақсаты - тыңдарманын адамгершілігі мол, тәрбиелі, 

жақсы тҧлға болуға шақыру. Баяншының негізгі мақсаты жҥзеге асу ҥшін ҿршіл болмау, кекшіл 

болмау, қастық қылмау секілді жағымсыз әрекеттердің салдары арқылы тыңдарман санасына 

жеткізіліп тҧр. Сондай-ақ жәрдемші болу, жақыныңды қҧрметтеу арқылы бір-біріне жанашыр дос 

бола алатыны жеткізіледі. Мақсат категориясының жҥзеге асуы ҥшін сҿйлеу актісі, сҿйлеу 

стратегиясы, сҿйлеу тактикасы т.б. ӛзекті болып табылады. 

XX ғасырдың 50-ші жылдарында Эмиль Бенвенист, пікір теориясын әзірлей отырып, Француз 

лингвистикасы ҥшін дәстҥрлі discourse терминін жаңа мағынада – "сӛйлеушілерге берілетін 

сӛйлеудің" сипаттамасы ретінде қолданады [5, 198 б]. 

Бенвенист дискурс деп ӛзінің ойын жеткізудегі айтушының позициясы деп тҥсіндіреді. Харрис 

тҥсіндірмесінде талдау объектісі ретінде сӛйлемге қарағанда, мәтін ҥзіндісі, пікірлер тізбегінің 

ауқымдылығы болып табылады деп тҥсіндіреді [6, 474 б]. 

Сӛйлеу актісі – белгілі бір қоғамда қалыптасқан сӛйлеу әрекеттерінің негізгі қағидаттары мен 

ережелеріне сәйкес пайда болатын мақсатты сӛйлеу. Яғни сӛйлеу актісін мақсат категориясын 

ашатын әрі онымен кей жағдайда мәндес болып келетін тілдік қҧбылыс деп тануға болады. 

Сӛйлеу актісі теориясының негізін салған Дж.Остиннің пайымдауынша, сӛйлеу актісін орындау 

деген жалпыға тҥсінікті тілдік таңбамен дыбыстау; сол тілдің сӛздерінен сол тіл грамматикасының 

заңдылықтарына сәйкес сӛйлем қҧрау; сӛйлемдегі мағына мен референция( болмысқа қатысы) 

(локутив); сӛйлеуге мақсат қою (иллокутивті акт), яғни сӛйлеу барысында қандай да бір 

коммуникативтік мақсатты білдіру; белгілі бір нәтижеге итермелеу(перлокутив), яғни адресаттың 

санасына немесе іс-әрекетіне ықпал ету [7, 169б]. 

Дж.Серль сӛйлеу актісі ретінде: дыбыстау актісі, референция мен предикацияны жҥзеге асыратын 

пропозициялы акт, сӛйлеушінің мақсатын жҥзеге асыратын иллокутивті акт деп таниды [8, 129 б]. 

Сонымен сӛйлеу актісі дегеніміз тілдік қарым-қатынастың жҥзеге асуына мҥмкіндік беретін 

тілдік қатынастың ең кіші бірлігі. Сӛйлеу актісінің негізгі белгілері : сӛзді қатысымдық мағынада 

жҧмсау; тілдік қатынас кезінде арнайы, белгілі мақсат кӛзделетіндігі, сӛйленіс кезінде қалыптасқан 

дәстҥрге сай шарттылық сипатының болатыны. Мысалы: 

Тҿле би жас кезінде талай жасы үлкен атақты абыз билердің алдынан ҿтіп, батасын алады. 

Тҿле бала ҽуелі ҽкесіне барыпты. Жасы жүзге тақап отырған ҽкесі ынтымақ, ел бірлігі жҿнінде 

ҽңгіме айтып отырады. Тҿле ―Қалай еткенде бірлік болады, оның күші қандай болмақ‖ дегенді 

сұрайды. Сонда ҽкесі ҽуелі жауап айтпас бұрын бір бума солқылдақ шыбық алдырады: - Балам, 

мынаны сындырып кҿрші. 

Тҿле буылған шыбықты олай-бұлай иіп сындыра алмайды. 

- Енді сол шыбықты біртіндеп сындыршы! 

Тҿле ортасынан буылған шыбықты шешіп, біртіндеп пырт-пырт етіп оп-оңай сындыра береді. 

Ҽлібек би:- Бұдан не түсіндің, балам? - дейді. 

Сонда Тҿле:- Түсіндім, ҽке, бұл мысалыңыздың мҽнісі: ынтымағы, бірлігі мықты елді жау да, 

дау да ала алмайды. ―Саяқ жүрген таяқ жейді‖демекші, бірлігі, ынтымағы жоқты жау да, дау да 

оп-оңай алады дегеніңіз ғой. 

- Бҽрекелде, балам, дұрыс таптың. Ел билеу үшін алдымен елді ауызбірлікке, ынтымаққа 

шақыра біл. ―Бақ қайда барасың дегенде, ынтымаққа барамын‖ дегенінің мҽнісі осы, - депті. 

Бҧл мысалда негізгі мақсат – ел бірлігін сақтау. Баяншыны хабары арқылы аталған мақсатқа 

жету жолы нақтылы мысалмен, шыбықты сындыру арқылы, тҥсіндіріліп отыр. Сондай-ақ бҧл 

мысалда қазақ халқының тамаша дәстҥрі - ҥлкеннен бата алу дәстҥрі кӛрініс тапқан. Аталған ҥзіндіні 

мәдени дискурс деп танысақ, ол жерде берілген халқымыздың салт-дәстҥрі ―бата алу‖, ―бата беру‖ - 

ҧлттығымызды ҧлықтайтын, паш ететін тамаша дәстҥр. Сонымен , аталған сӛйлеу актісі арқылы, 

адресант пен адресат арасында мақсат толығымен жҥзеге саты деуге толық негіз бар. Баяншының о 

бастағы негізгі мақсаты – ел бірлігін сақтау болса, ол берілген диалогта адресант санасына нақтылы 

мысалмен тҥсіндіру арқылы, яғни бҧл жерде «тҥсіндіру», адресат «тҥсіну стратегиясы» арқылы 

жҥзеге асырылып тҧр. Әке мен баланың сәтті диалогы арқылы, баласының әке ойын мақҧлдап дҧрыс 

тҥсінуінен адресант ойының интерпретациялануынан мақсат орындалып, жҥзеге асып тҧр деуге 

толық негіз бар. Осы сӛйлеу актісінен кӛз жеткізгеніміздей әрбір тілдік таңбаның функционалды-

прагматикалық қызметі бар. Олар сӛйлеу мақсатымен, адамның санасымен және оның тҥсіну 

заңдылықтарымен байланысты болып, ойды білдірудің қҧрамды бӛліктеріне жатады. Немесе Э.С. 

Азнаурованың сӛзімен тҥйіндесек: ―Адамдардың сӛйлеу қарым-қатынасы процесінде сӛз сӛйлеуді 
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жасаушы адам мақсатының жетекшісі және мәтінді дҧрыс тҥсіну ҥшін сӛйлесімнің мағынасын дҧрыс 

тҥсінудің негізі болып табылады‖ [9, 121б] 

Мақсат категориясын таныту мақсатында негізгі шарттардың бірі - cӛйлеу тактикасы, 

стратегиясы. Мысалы,  

Жетестің кәрілік туралы айтқаны  

Қара кісі руының Жағал деген бір азаматы жасы сек- сенге келіп қартайып отырған кіші жүз 

Жахайым Жетес бимен ҽңгіме үстінде: – Иҽ, Жетеке, сіз сексенге келдіңіз, ҽрбір он жылды бір 

белеске қойғанда, не нҽрсеге теңер едіңіз? – деген екен. Сонда Жетес сҽл ойланып алып: – Е, 

қарағым-ай, мен он жасымда асық ойнадым, қызығына тоймадым, қатар балалардың асығын ұтып 

қоймадым. Жиырмаға келдім, бойға жетіп бойладым, онда да балалықты қоймадым. Жиырма беске 

жеттім, жақсы іске сүйіндім, жаман іске күйіндім, барымды бойға киіндім, сұлу қыз-келіншек 

болса, соған шүйілдім. Отызға келдім: қызыл алтайы түлкі болдым, қыран бүркітке алдырмадым, 

құмай тазыға шалдырмадым, қатар құрбымның кҿңілін қалдырмадым. Қырыққа жеттім: 

арғымақтай аңқылдадым, тау қырандай шаңқылдадым, ақ алмастай жарқылдадым, дариядай 

сарқылдадым. Елуге келдім: биік бір қара тҿбенің басына шықтым, алды-артымды тегіс кҿрдім, 

бірақ қай жағы алыс, қай жағы жақын екенін біле алмадым. Алпысқа жеттім: алты тарау жолға 

кездестім, қайсысына түсуді білмей дағдарысқа ұшырадым. Жетпіске келдім: жеңілгенімді білдім, 

билікті бала-шағаға бердім, айтқанына кҿндім, жетегіне ердім. Тап осы күні сексендемін: алдым 

терең құз, артым биік жар, сол жағым – су, оң жағым – от, қалай қарай қозғалсам да, маған 

тірілік тірлік емес-ау! – деген екен. 

Бҧл жерде автордың негізгі мақсаты – оқырманына әр жастың қадірін ҧғындыру. Он жастан 

бастап сексен жасқа дейінгі кезеңдегі әрекеттері арқылы әрбір жастың ерекшеліктері сӛз етіле 

отырып тҥсіндіріледі. Яғни бҧл жерде ―адресат факторы‖жетекші орынға шығып тҧр. Себебі 

автордың ең басты мақаты - оқырманға белгілі бір деңгейде ықпал ету болып табылады. Әр жастағы 

ерекшелік, жеткен жетістік пен жіберген қателік, кемшіліктерден сабақ алуға шақыру автордың 

негізгі мақсаты болып отыр. 

Қорытынды.«Кӛркем мәтін – жҥйелі ықпал ету қабілеті бар, аяқталған белгісімен сипатталатын, 

байланыс тҥрлерімен анықталатын, авторлық танымды, оның прагматикалық ҧстанымын білдіретін, 

сонымен бірге ақпараттың да кӛзі болатын ӛнер туындысы. Ақпаратты тарату, ақпараттылық – 

мәтіннің негізгі категориялары болып саналады [10, 168б] Сӛз актісінде екі сана – адресанттың және 

адресаттың санасы жҧмыс істейді. Осы екі сананың мҥмкіндігінше бір-біріне сәйкес келуі 

коммуникацияның сәтті болуына оң әсерін тигізеді [11, 252б] 

Қорыта келгенде, тілдегі мақсат категориясы автордың негізі ойын білдіреді. Ол сӛйлеу актісі 

арқылы кӛрініс табады. Аталған категорияның берілуі барысында сӛйлеу актісі, сӛйлеу тактикасы 

мен стратегиясы, сонымен қатар ―адресат факторлары‖ ӛзекті болып табылады. 
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ЖАҢА СӚЗДЕРДІҢ МЕНТАЛДЫ ЛЕКСИКОНДАҒЫ КУМУЛЯЦИЯСЫН ЗЕРДЕЛЕУ: 

ӚЗЕКТІЛІК ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІЛІК  

 

Аңдатпа 

Ҧлттық сананы жаңғырту жағдайында тілдік тҧлғаның менталды лексиконындағы жаңа 

сӛздердің кумулятивтену процестерін ғылыми-қолданбалы тҧрғыдан жҥйелеу, негіздеу және 

қорытындылау – ғылым дамуының заманауи талабына сәйкес қажеттілік. Бҧл Қазақстандағы тіл 

саясатының басым бағыттарын жҥзеге асыруға нақты ҥлес қосады және қазақ тілінің 

инфрақҧрылымын жетілдіруге, стандарттауға, ―мемлекеттік тілде сӛйлеушінің беделді бейнесін‖ 

қалыптастыруға, латыннегізді жаңа қазақ әліпбиін енгізуде қазақ тіліне деген сҧранысты арттыруға 

айтарлықтай ықпал етеді. Сондай-ақ менталды лексикондағы жаңа сӛздердің кумулятивтенуін 

зерделеу тілдердің дамуы ҧқсас қазіргі тҥркі тілдері ҥшін аса ӛзекті. Мҧның нақты себептері бар, атап 

айтқанда тілді когнитивтік аспектіде қарастыратын зерттеулерде байқалады. Неологизмдерді 

когнитивтік аспектіде зерттеуге арналған бірқатар еңбектерге жасалған шолу қазіргі ғылыми 

парадигмада жаңа сӛздерді зерттеу ӛзекті екендігін және қажеттілігін танытады.  

Мақалада жаңа сӛздердің тілдік тҧлғаның менталды лексиконындағы кумуляциясын зерделеудің 

ӛзектілігі мен қажеттілігін кӛрсететін ғылыми межелер талданады.  

Тҥйін сӛздер: жаңа сӛз, неология, тілдік тҧлға, лексикон, менталды лексикон, когнитивті аспекті, 

cӛз мағынасы 

 

Aldasheva K.
 1
 

 
1 
Al-Farabi Kazakh National University, 

Almaty, Kazakhstan 

 

STUDYING THE CUMULATION OF NEW WORDS IN THE MENTAL LEXICON:  

RELEVANCE AND NECESSITY 

 

Abstract 

The systematization, justification and summing up of the cumulative processes of neologisms in the 

mental vocabulary of a linguistic personality under the conditions of modernization of national identity is a 

necessity in accordance with the modern requirement of the development of science.This will make a certain 

contribution to the implementation of priority areas of the language policy of Kazakhstan and will contribute 

to the improvement and standardization of the Kazakh language infrastructure, significantly affect the 

formation of a ―prestigious image of a native speaker of the state language‖ and increase the demand for the 

Kazakh language in the context of introducing a new Kazakh alphabet based on the Latin graphics. And also 

the study of the cumulation of lexical innovations in the mental vocabulary is, of course, especially relevant 

for modern Turkic languages with a similar linguistic history of development.This has specific motives, in 

particular in studies where the language is considered in a cognitive aspect, neologisms are analyzed as a 

result of the creative work of human consciousness.A review of some work on the study of neologisms in the 

cognitive aspect proves the relevance and need for the study of new words in the modern new paradigm. 

The article analyzes scientific criteria proving the relevance and necessity of studying the cumulation of 

new words in the mental vocabulary of a linguistic personality. 

Keywords: new word, neology, linguistic personality, lexicon, mental lexicon, cognitive aspect, word 

meaning 

 

 

 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

118 

Алдашева К.
 1
 

 
1 
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, 

Алматы, Казахстан 

 

ИЗУЧЕНИЕ КУМУЛЯЦИИ НОВЫХ СЛОВ В МЕНТАЛЬНОМ ЛЕКСИКОНЕ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

Аннотация 

Систематизация, обоснование и подведение итогов кумулятивных процессов неологизмов в 

ментальном лексиконе языковой личности в условиях модернизации национального самосознания – 

необходимость, соответствующая современным требованиям развития науки. Это внесет 

определенный вклад в реализацию приоритетных направлений языковой политики Казахстана и 

будет способствовать совершенствованию и стандартизации инфраструктурыказахского языка, 

существенно влияет формированию ―престижного образа носителя государственного языка‖ и 

повышению востребованности казахскогоязыка в условиях внедрения нового казахского алфавита на 

основе латинской графики. А также изучение кумуляции лексических инноваций в ментальном 

лексиконе, безусловно, особо актуально для современных тюркских языков с аналогичной языковой 

историей развития. Появляются конкретные мотивы, в частности в исследованиях, где язык 

рассматривается в когнитивном аспекте. Обзор проведенной по ряду трудов, где анализируются 

неологизмы в когнитивном аспекте доказывает, чтоизучение новых слов в современнойпарадигме 

приобретают особую актуальность и необходимость.  

В статье анализируются научные критерии, доказывающие актуальность и необходимость 

изучения кумуляции новых слов в ментальном лексиконе языковой личности.  

Ключевые слова: новое слово, неология, языковая личность, лексикон, ментальный лексикон, 

когнивный аспект, значение слово  
 

Кіріспе.Ғылымның қазіргі дамуындағы интеграциялық сипат лингвистиканың теориялық және 

қолданбалы аспектідегі проблемаларын кешенді зерттеуге жол ашып, дәстҥрлі тҧжырымдар мен 

кӛзқарастардың толығуына, тіпті ӛзгеруіне ықпал етті. Бҧл әсіресе лингвистикадағы ғылыми 

парадигмалардың ауысқан тҧсында айқын байқалды, осымен байланысты тілтанымның салыстырма-

лы-тарихи және жҥйелік-қҧрылымдық бағытындағы зерттеулерде жеткілікті деңгейде назарға 

алынбаған экстралингвистикалық, нақтырақ айтқанда антропологиялық факторлар алға шықты.  

Тілдегі жаңа сӛз қҧбылысын зерделеу салыстырмалы-тарихи және жҥйелік-қҧрылымдық 

парадигма шеңберінде қалыптасқан іргелі сала неология мен неографияның аясында жҥзеге 

асырылып келеді. Әрине тілдің динамикалық сипатын танытатын лексикалық жҥйенің ауқымды 

бӛлігін қамтитын неологизмдерді аталған ғылыми парадигмалардың аясында қарастыру ӛзектілігін 

жоймады. Десе де тілдің қазіргі даму сатысындағы неологизация процесінің қарқынды сипаты жаңа 

сӛздердің пайда болуы мен қолданысына қатысты проблемалардың шешімін табуда айрықша 

мҥмкіндіктерді ҧсынып отыр. Неологизмдердің тіл жҥйесіндегі орнын белгілеуде, тілде орнығуында 

сӛйлеушінің рӛлі аса маңызды екендігін соңғы жылдары антропоцентристік парадигма аясында адам 

санасының когнитивті спектріне тән тетіктердің ерекше қызметіне қатысты жасалған тҧжырымдар 

мен ғылыми пайымдаулар дәлелдейді.  

Тіл – адамға берілген ерекше қабілет, сӛйлеу әрекетін жҥзеге асыратын кӛлемді ресурс, қҧрал 

және тіл білімді вербалдаумен (сӛйлеудің пайда болуымен және оны қабылдаумен ғана емес, оқу, 

жазу, аудару сияқты тҥрлі әрекеттермен) байланысты тҧтас процестер жиынтығын қамтамасыз етеді. 

Осымен байланысты ―білімнің вербалдануы‖, 'тіл туралы білім‖, ―тілдік білім‖ деген не және осы 

білім адам миында қалай шоғырланады, қандай реттілікпен орналасады, шоғырлану, бӛліну 

принциптері қандай деген сҧрақтар туындайды. Таза лингвистиканың шеңберінде бҧл сҧрақтардың 

жауабын табу мҥмкін емес, сондықтан ғылыми білімнің жаңа парадигмасына ӛту – пәнаралық 

сипатқа ие когнитивті ғылымның тҧжырымдарына сҥйену қажеттілігі туындайды.  

Ғалым Е.С. Кубрякованың пікірінше, лингвистикадағы когнитивтік бағыт тілге жаңа тҧрғыдан 

анықтама беруге, нақтырақ айтқанда тілді қабылдау, зейін, жады сияқты когнитивтік қабілеттердің 

қатарына қоса отырып, тіл жҥйесінің қҧрамдас бӛліктерін және олардың арақатынасын барынша 

кешенді интерпретациялауға, оның қҧрылымы мен шоғырлануына тән негізгі белгілерді қарастыруға 

жола ашады [1, 328б].  
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Әдістеме. Лингвистикалық жаңа парадигма шеңберінде жаңа сӛздерді қарастыруда назарға алынуы 

тиіс басты ҧғым-тҥсініктер бар. Солардың негізгісі –―тілдік тҧлға‖ ҧғымымен байланысты. Г.Б. Богин, 

С.Г. Воркачев, Ю.Н. Караулов, В.И. Карасик және т.б. ғалымдардың еңбектерінде тілдік тҧлға, оның 

қҧрылымы, тҥрлері мен қолданбалы аспектілері қарастырылды және бҧл еңбектер тілді меңгерудің 

тетіктері және оның қызметімен байланысты ғылыми білімнің кеңеюіне жол ашты. Алайда концепт, 

концептілік ая және олардың тілдік бірліктер арқылы тілдік тҧлға қҧрылымында репрезентациялануының 

арақатынасы әлі де шешімін таппаған проблемалардың қатарында. Осымен байланысты тілдік тҧлға – 

менталды лексиконды зерттеудің синтездік моделі ретінде қарастырылуы тиіс.  

Ӛткен ғасырдың 70-80 жылдарында жарияланған еңбектерге тән ортақ белгі – тілдік тҧлға 

мәселесіне әр аспектіде назар аудару. Солардың қатарында Ю.Н. Караулов бҧл проблеманың тҥйінін 

кӛрсетеді, яғни ―адамды оның тілін танымай тану мҥмкін емес‖. Алайда, ғалымның пікірінше, 

ғылыми білімнің даму логикасы бҧл тҥйін-тҧжырымды тҥсіндірудің екі жағын ҧсынды: адамды 

тілмен бірге және тілді адамда қарастыру. Осымен байланысты Ю.Н. Караулов бҧл пікірін 

нақтылайды: тілді оның шеңберінен шықпастан,оны жасаушыны, оны тҧтынушыны, пайдаланушыны 

– адамды, нақты тілдік тҧлғаны ескермей, ӛз алдына тануға болмайды [2, 7б]. 

Тілші ғалымдардың адамды негізгі зерттеу нысанына енгізуі – зерттеу нысанының 

интеграциялық сипаты тілдік тҧлғаның шынайы лексиконын моделдеуге ықпал етті.  

Соңғы жылдары жеке адамға тән базалық сӛздіктің ерекшеліктерін анықтау мақсатынан пайда 

болған―менталды лексикон‖, ―ішкі лексикон‖, ―индивид лексиконы‖, ―индивидуалды тезаурус‖ 

сияқты атаулармен байланысты проблемалар ғылыми қауымдастықтың қызығушылығын тудырып 

отыр. Лексикон ҧғымын тҥсіндірудің әр алуан бағыттары және осы бағыттардың аясындағы іргелі 

проблемалар бойынша қарама-қайшы тҧжырымдардың жасалуы зерттеу нысанасының, оның қызмет 

ету принциптерінің кҥрделі екендігін айқын танытады [3, 25б].  

Осы аталған мәселелердің кешенді сипатын ескерсек, олардың шешімін табуға мҥмкіндік беретін 

басты тірек ҧғым –менталды лексикон.  

Менталды лексикон – жеке адамның сӛз бен оған бара-бар бірліктер туралы білімін кӛрсететін, 

сондай-ақ сол тілдік бірліктермен байланысты экстралингвистикалық (энциклопедиялық) білім 

деңгейін танытатын кҥрделі қызметтерді орындаушы жҥйе.  

Тілдік тҧлғаның лексикалық компоненті – оның лексиконы. Негізгі лексикон – негізгі 

концептілерді біріктіретін және базалық концептілік аясын қалыптастыратын, оған енетін лексикалық 

бірліктердің әлеуетін танытатын ӛзегі. ―Лексикон‖ атауы (грек тіліндегі lexicon) алғаш рет ―сӛздік‖, 

―сӛздік-кітап‖ деген мағынада 1600 жылдары қолданылған [4].  

Е.С. Курбрякованың пайымдауынша, тіл ӛмір бойы адам санасын қалыптастырады, алайда, 

керісінше адамның – тілдік тҧлғаның креативті бастамалары да тілді белсенді тҥрде тҥрлендіре 

отырып, тілді жасайтындығы да ақиқат [5, 6б]. Осы ретте жаңа сӛздердің тіл жҥйесінде орынын 

белгілеу мҥмкіндігі тілдің ішкі әлеуеті мен тілдік тҧлғаның тҧтастай алғанда зияткерлік әлеуетінің 

арақатынасынан туындайтын кҥрделі мәселеге келіп тіреледі. Бҧл сабақтастық тіл жҥйесіне тән 

негізгі лексикон мен тілдік тҧлғаның менталды лексиконының мәнін айқындауды қажет етеді.  

Жеке алып қарастырғанда, тіл – жҥйелі қҧрылымға ие тірі ағза. Тілдің ӛміршеңдігін қамтамасыз 

ететін нақты факторлар оның дамуына тән заңлықтарды кӛрсетеді. Нақтырақ айтсақ, тілдің сӛз 

байлығы – сол тілдегі барлық лексикалық бірліктерді қамтитын сӛздік қор. Тілтанымда лексикология 

мен лексикографияның категориялық ҧғымы болып саналатын ―негізгі сӛздік қор‖ (немесе ―негізгі 

лексикон‖) термині бар. Негізгі сӛздік қор – тілдің лексикалық базасы, тілдегі ең ҥлкен жиілікпен 

қолданылатын сӛздердің тобы, демек ол қоғамның әрбір мҥшесінің кҥнделікті қарым-қатынасы ҥшін 

қажет. Негізгі сӛздік қор тҥрлі ортологиялық қҧралдарда тіркеліп, заңдастырылып, бірізділікке 

тҥсіріледі, яғни кодификацияланады. Осы тҧжырымға орайластырсақ, жеке адамның немесе тілдік 

тҧлғаның ӛзінің базалық сӛздігі болады, ол жеке адамның негізгі қызметіне, жас мӛлшеріне, 

тәжірибесіне, аумақтық-географиялық ерекшеліктерге қарай санасында бекітілген. Демек, адам 

санасындағы ―базалық сӛздік‖ тіл жҥйесіндегі ―негізгі сӛздік қорға‖ салыстырмалы тҥрде бара-бар. 

Бҧл сӛздіктің сақталатын, шоғырланатын орны – адамның менталды лексиконы.  

Ең алдымен менталды лексикон ҧғымының мәнін тҥсіндіру психолингвистиканың және адам 

туралы басқа да ғылым салаларының жалпы даму тенденциясының кӛрсеткіші ретінде бағаланады. 

Ғалымдардың пайымдауынша, ең алдымен лингвистика, психология, нейрофизиология және 

нейролингвистика, психолингвистика сияқты жекелеген ғылым салаларына тиесілі ҧғым-тҥсініктерді 
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және теориялық тҧжырымдарды интеграциялау арқылы пайдалану зерттеу нәтижелерін нақты 

тҥсінуге және тҥсіндіруге мҥмкіндік береді.  

Менталды лексиконды орталық бӛлігі бар және периферияға ыдырай бағытталған, кӛптеген 

байланыстарды қамтитын ассоциативті желі ретінде тҥсіндіру тҧлғаның индивидуалды санасын, 

оның тілдік қҧзыреттілігін зерттеудің заманауисипатын танытады [6, 16б]. Себебі дәстҥрлі 

лингвистикада тіл жҥйесін лексика мен грамматикаға жіктеу қалыптасқаны белгілі. Алайда 

грамматикаға қарама-қарсы қойылып келген лексиконның қызметі мен табиғатына деген кӛзқарасты 

ӛзгерту лексикалық бірліктердің жаңа қырын ашуға деген қызығушылықты арттырды. Лексикалық 

грамматика деген атауға ие ғылыми бағыт бойынша (Дж.Бреснан, Р.Хадсона, Ст.Старосты және т.б.) 

сӛз сӛйлеудің пайда болуы мен қабылдануында бірінші дәрежелі мәнге ие және ақпаратты сақтаудың, 

оны пайдаланудың орталық бірлігі, сӛйлеушінің жадындағы ақпаратқа қолжеткізудің және оны 

оқшаулаудың кӛзі ретінде анықталды [7, 19б]. Басқаша айтқанда, вербалды қарым-қатынастың 

табыстылығын, қалыпты сӛйлеу әрекетін жҥзеге асыруды қамтамасыз ететін сӛзді және тілдік 

білімнің иесі ретінде тілдік тҧлғаны жаңа қырынан зерттеу лексикон мен грамматиканың 

сабақтастыққа ие арақатынасы айқындай тҥсті.  

Ӛткен ғасырдың 50-60 жылдарында психолингвистикада менталды лексикон туралы тҥсініктің 

кеңеюіне Ч. Осгуд пен Дж. Диздің лексиконның ішкі (категориялық) қҧрылымын және балаларда 

лексиконның қалыптасу ерекшеліктерін анықтау идеясымен байланысты ҧсынған лингвистикалық 

концепциялары ықпал етті. Жарық кӛрген эксперименттік зерттеулердің нәтижелерінде сӛздің 

коннотативті мағынасы мен сӛздегі бірыңғай вербалды-когнитивтік қҧрылымға назар аударылған; сӛз 

– тәжірибені шоғырландыратын қҧрал, ал сӛздің ассоциативтік белгілері оған тән мағынаның кӛп 

бӛлігін репрезентациялайды; лексикондағы бірліктердің шоғырлану негіздері кҥрделі. Осындай 

қорытындылар ҧсынған зерттеулер кейін менталды лексиконды зерделеудің когнитивті аспектісі 

ретінде жіктелді [3, 48б].  

Менталды лексикон термині–тілдегі неологизация қҧбылысының мәнін когнитивті аспектіде 

зерделеуде де назарға алынуы тиіс ғылыми ҧғым. Менталды лексиконда орын алатын тҥрлі 

процестердің, спецификалық тетіктердің сипаты мен қызметі – тілдегі жаңа сӛздердің 

тілдегі―тағдырына‖ тікелей ықпал ететін факторлар. Себебі жаңа сӛздің пайда болуында, тіл 

жҥйесінде орнығуында ерекше рӛл атқаратын тілдің ішкі әлеуетін тілдік тҧлғаның лексикалық жаңа 

бірліктерді қабылдау, танып-тҥсінуәлеуетімен тоғыстыра қарастыру лингвистикалық – таза тілдік 

және когнитивтік параметрлердің арасалмағын анықтауға жол ашады.  

Менталды лексикон – вербалды сипаттағы немесе вербалды формаға ӛткен, яғни ақпаратты 

вербалды формада ӛңдеумен байланысты адам жадының бӛлінбес бӛлшегі. Олай болса, ішкі 

лексиконның қҧрылымы, біріншіден, белгілі бір ҧлттық тілдің ішкі жҥйесі – сӛздік қордың ерекше 

теңдесі ретінде, екіншіден, адам миына, оның интеллектісіне, адам жадына тән жалпы кеңістіктің 

бӛлшегі ретінде анықталады [1, 24б]. 

Жоғарыда атап ӛткендей, соңғы жылдары ғалымдар тарапынан менталды лексикон ҧғымын 

зерттеуге қызығушылық артты, сәйкесінше аталған ҧғымның мазмҧндық кӛлемі кеңейді. Мәселен, 

Дж. Тейлор [8, 112б] зерттеу еңбегінде менталды лексиконды лексикалық бірліктерді ғана емес, 

олардың қолданысы туралы ақпаратты сақтайтын қойма ретінде қарастырады. Ол менталды 

лексиконды ―менталды корпус‖ деп атайды және менталды лексикондағы бірліктер сӛздің 

дыбысталуы, нақты бір сӛздің тіркесімділігі, қолданыс жиілігі мен контекстік қолданысы туралы 

ақпараттарды да сақтайтындығын кӛрсетеді [9, 66б]. 

Алайда, барқатар зерттеушілердің пайымдауынша, ―адамның ақпараттық тезаурусы‖ мен 

менталды лексикон бір ҧғым емес және біріншісінің мазмҧн кӛлемі әлдеқайда кеңірек. ―Адамның 

ақпараттық тезаурусы‖ – жеке адамға тән барлық білімінің қоймасы, демек әлем туралы вербалды 

және бейвербалды білімнің жиынтығы. Бҧл кӛп жағдайда әлем бейнесі немесе концептуалды жҥйе 

деген ҧғыммен тҥсіндіріліп жҥр. Басқаша айтқанда, менталды лексикон лексикалық бірліктер туралы 

білімді танытады, ал концептуалды жҥйе лексемалардың ғана емес, тҥрлі типтегі менталды 

репрезентациялардың немесе концептілердің жиынтығы ретінде тҥсіндіріледі.  

Менталды лексиконды когнитивті аспектіде зерттеу сӛздің когнитивтік қызметімен қатар 

сӛздіктің шоғырлану ерекшелігін нақтылаумен байланысты. Менталды лексиконның қҧрылымын, 

ондағы анағҧрлым ірі сӛздер тобын (лексикалық ӛріс, категориялар, фреймдер және т.б.) 

қалыптастыратын байланыс тҥрлерін анықтау арнайы эксперименттік тәжірибелерді ҧйымдастыруды 

қажет етеді, бҧл когнитивті ғылым шеңберінде лексиконды зерделеудің кешенді ғылыми-зерттеу 
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бағдарламасын әзірлеуге мҥмкіндік береді. Басқаша айтқанда, тілдік тҧлғадағы ядролық концептілік 

аяны реконструкциялау менталды лексиконның әлеуетін танытады.  

Нәтижелер. Сӛздік қор – ең ашық, қозғалысқа бейім, ҥздіксіз жаңғыру жҥретін тілдің ішкі 

жҥйесі. Тілдің сӛздік қорына бара-бара қҧбылыс ретінде бағаланатын тілдік тҧлғаның менталды 

лексиконына да осындай сипат тән. Бҧған адамның онтогенездік даму мҥмкіндіктерін зерттейтін 

салалардағы, атап айтқанда, психология мен психолингвистикадағы, когнитивтік психологиядағы 

және когнитивтік лингвистикадағы тҧжырымдар дәлел бола алады. Жаңа сӛздер тілдің сӛздік қорын 

толықтыратын басты кӛз ретінде бағаланса, менталды лексиконның сапалық және сандық тҧрғыдан 

толығуының бір кӛрсеткіші ретінде жаңа сӛздерді атауға болады. Осымен байланысты жаңа 

сӛздердің менталды лексикондағы кумулятивтік сипатын зерделеу ӛзекті деп бағалауға негіз бар.  

Жаңа сӛз – сӛздік қордың елеулі бӛлігін қҧрайтын бірлік. Сӛзге тән қызметтер, негізгі белгілер 

лексикалық инновацияларға да тән болуы заңдылық. Психолингвистикада, когнитивтік лингвистика-

да сӛз мағынасының екіжақты ―ӛмірі‖ деген ҧғым-тҥсінік бойынша жасалған ғылыми пайымдаулар 

тілдегі жаңа сӛздердің де екіжақты ―ӛміріне‖ қатысты тҧжырымдар жасауға мҥмкіндік береді.  

Сӛзіміздің дәлелі ретінде сӛз мағынасының екіжақты ―ӛміріне‖ байланысты зерттеушілердің 

тҧжырымдарын келтіре кетейік. Осы тҧжырымдарға сҥйене отырып, жаңа сӛз –таза тілдік емес, 

психологиялық, танымдық категория, интеграциялық, кешенді зерттеуді қажет ететін феномендеген 

баға беруге болады.  

А.А. Залевскаяның кӛрсетуінше, соңғы жылдары негізгі танымдық бірлік ретінде мағына тҥрлі 

ғылым салаларындағы, атап айтқанда когнитивтік лингвистика, когнитивтік психология, семиотика, 

биолингвистика және т.б. зерттеушілердің назарын аудартып отыр [10, 160б]. 

Сӛз мағынасының теориялық мәселелері кӛптеген монографиялық және диссертациялық 

зерттеулерде талқыланып, ғылыми әдебиеттерде тҥрлі аспектіде қарасытылып келеді. А.А. Залевская 

сӛз мағынасының екіжақты ―ӛмір сҥру‖ сипаты, оның қызметі мен ―ӛмір сҥру‖ формаларын, таным 

және қарым-қатынас процесіндегі мағынаның делдалдық рӛлін қарастырған [10, 160б].  

Ғалым А.А.Леонтьев мағынаның екіжақты онтологиясына назар аудартады: Біріншіден, 

―...мағына субъект ҥшін екіжақты ӛмір сҥреді, бір жағынан, мағына – оның санасындағы нысана, 

екінші жағынан – тҥсінісудің тәсілі және тетігі‖ дейді. Екіншіден, мағынаның екіжақты ―ӛмірі‖ 

олардың екі тҥрлі жҥйеге – әлеуметтік және тҧлғалық жҥйеге енуімен байланыстырылады [11, 316б]: 

―Мағына қоғамдық сана жҥйесіне (әлеуметтік тәжірибеге, әлеуметтік жадыға) енеді, яғни әлеуметтік 

қҧбылысқа айналады; алайда бір уақытта мағына тҧлғалық жҥйеге және жеке адамның қызметіне ене 

отырып, тҧлғалық сананың бӛлшегіне айналады. Олардың бір жҥйедегі қозғалысы екінші жҥйемен 

шектеледі және керісінше‖ [11,316б] (Сурет 1). 

 
 

Сурет 1. А.А. Леонтьев бойынша мағынаның екіжақты ―ӛмірі‖ [10, 162б] 

МАҒЫНАСЫНЫҢ ЕКІ ЖАҚТЫ "ӚМІРІ"  

Қоғамдық сана жҥйесінде 

Әлеуметтік қҧбылыс 

Сӛздікте "ӛмір сҥреді" 

Мағыны тар аяда тҥсініледі 

Лингвистиканың зерттеу нысаны 

Тҧлғалық және жеке адам қызметінің жҥйесінде 

Тҧлға санансының бӛлшегі 

Санада ӛмір сҥрді 

Мағына кең аяда тҥсініледі  

Психосемантика, психолингвистика ... зерттейді 
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Ғылым дамуының қазіргі сатысында рационалды-логикалық тҧрғыдан сипатталатын мағына мен 

адамның шынайы қызметі арқылы кӛрінетін мағынаның арасындағы айырмашылық айқын 

байқалады. Умберто Эконың еңбегі табиғи семмозистің ерекшеліктеріне арналған. Соның ішінде У. 

Эко мағынаның екіжақты ―ӛміріне‖ қатысты проблемаға тоқталады. А.А. Залевская У. Эконың 

тҧжырымы бойынша мағынаның екіжақты ―ӛмір сҥру‖ қағидаларын жинақтап кӛрсетеді (Сурет 2):  

 
Сурет 2. У. Эко бойынша мағынаның екіжақты ―ӛмірі‖[10, 163б] 

 
У. Эко ―мағына‖ терминінің тҧрақсыздығына назар аудартады және ―ядролық мазмҧн‖ мен 

―когнитивті тип‖ ҧғымдарын ажыратуды ҧсынады: мағынаны ―ядролық мазмҧн‖ бойынша 

әлеуметтік, ал ―когнитивті тип‖ бойынша менталды феномен ретінде тҥсіндіреді. Сондай-ақ оларды 

қоғамдық және тҧлғалық; коммуникативтік консенсусқа негізделген (келісім бойынша) және 

перцептивті семиозис пен қарым-қатынасқа негізделген; алғашқысын ―кӛруге‖ болады, ал екіншісі 

тану, сәйкестендіру, референция арқылы талдауға тҥседі деген мәжелер бойынша жіктейді.  

А.А. Леонтьев пен У. Эконың мағынаның екіжақты ―ӛміріне‖ қатысты тҧжырымдарына орайластыр-

сақ, жаңа сӛздердің тіл – сӛйлеу – узус ҥштігіндегі орналасу мҥмкіндігін де жинақтау болады (Сурет 3):  

 
Сурет 3. Жаңа сӛздерді когнитивті ғылым аясында зерттеудің қажеттілігін интерпретациялау 

МАҒЫНАНЫҢ ЕКІ ЖАҚТЫ "ӚМІРІ"  

Қоғамда 

Коммуникативтік консенсус арқылы 
бекітіледі 

Ҧжымдық интерпретация 

Сипаттау және т.б. арқылы тіркеледі 

ЯДРОЛЫҚ МАЗМҦН 

Адамның менталды аясында 

перцептивті семиозис және қарым-қатынас 
арқылы қалыптасады 

Тҧлғалық интерпретация 

тану, табысты референция арқылы кӛрінеді  

КОГНИТИВТІ ТИП 

ЖАҢА СӚЗ 

ТІЛДЕ 

Қоғамдық сана 

Формалды жаңа лексикалық бірлік 

Ҧжымдық интерпретация 

Ортологиялық қҧралдарда кодификацияланады 

Қажеттілік 

Тілдің негізгі лексиконына енеді 

СӚЙЛЕУДЕ v.s УЗУСТА  

Индивидуалды сана 

Индивид ҥшін жаңа сӛз 

Тҧлғалық интерпретация 

Тану, табысты референция арқылы кӛрінеді  

Қҧндылық 

Менталды лексиконда кумуляцияланады 
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Сӛз мағынасының екіжақты сипатына орайлыстыра отырып, екіжақты салыстырудың нәтижесін 

кеңейте тҥсуге болады. Назар аударатын жайт, жаңа сӛзге тән екіжақты сипат бір-біріне ықпал ететін 

межелерді қамтиды. Айталық, тіл ғылымы саласындағы қалыптану ҧғымын, әрине, ең алдымен, жаңа 

сӛздердің сӛздіктерге енгізілуі деген анықтамамен шектеу қолайлырақ және оңтайлы. Бірақ бҧл ретте 

қазіргі әдеби тілдің лексикалық қҧрамын сӛздіктерге тіркеуде бірізділік сақталмаған; оның бірнеше 

себептері байқалады: біріншіден, жекелеген салалар бойынша жеке адамдардың авторлығымен 

тҥзілген сӛздіктер бар; жеке тҧлға мҥмкіндіктерімен, оның зияткерлік қабілетімен, жаңа сӛздерді 

енгізуге сан алуан кӛзқарастарды ескеруіне байланысты жасалғандықтан, оларда субъективті 

факторлар байқалады. Екіншіден, лексикография саласы тіл практикасынан біршама кешеңдеу 

қалатындығы ғылымда дәлелденген, сондықтан лексикографиялық еңбектердің ең соңғы 

басылымдарының ӛзі жаңа атауларды тіркеп, қамтып ҥлгермейді [12, 31б]. Демек, тіл жҥйесінде жаңа 

сӛздердің кодификациясына жеке адамның (сӛздік тҥзушінің немесе жаңа сӛзді пайдаланушының) 

тҧлғалық интерпретациясы, сӛз байлығы, референциялау деңгейі сияқты субъективті факторлар 

тікелей ықпал етеді.  

Сонымен қатар, жаңа сӛздіңсӛйлеуде – узуста – жеке адамның менталды лексиконында 

орнығуына тіл жҥйесіндегі сипаты, қоғамдық сана, ҧжымдық интерпретация сияқты межелер тікелей 

ықпал етеді. ―Terminology: Applications in interdisciplinary communication‖ деп аталатын жинақта С. 

Павел неология мен фразеологияны терминологиялық бірліктерді қалыптастырушы кӛз ретінде 

қарастырады [13, 5б]. Еңбекте техникалық және ғылыми вокабулярдың дамуы, концептуалды ӛзгеріс, 

неологизмнің қабылдануы және оның ―дҧрыс‖ жасалуы, уәждемелік динамика (қажеттілік және 

қҧндылық), интербелсенді динамика (неологизмнің қарым-қатынас және ӛзара ықпал ету жолымен 

қабылдануы), қҧрылымдық ҥдерістер (ҧжымдық жҧмыс, неологизмдерді табуға арналған 

материалдарды қарау), тиімді коммуникация (әлеуметтік лингвистикалық қажеттілік) сияқты 

параметрлердің сабақтастығы талданған.  

Талқылау.Жаңа сӛздердің тілдік тҧлғаның менталды лексиконындағы орналасу ерекшелігін 

зерделеудің қажеттілігін дәйектеуде назар аудартатын тағы бір жайт – жаңа сӛз қҧбылысының 

ғылыми тҧрғыдан қалай анықталатындығы. Жҥйелік-қҧрылымдық лингвистика шеңберінде жаңа сӛз 

―неологизм‖ терминінің аясында, яғни қоғамның тілдік жҥйесінде бҧрын болмаған лексикалық бірлік 

ретінде қарастырылады. Жҥйелік-қҧрылымдық аспектіде неология саласындағы зерттеулерге 

жасалған шолу лексикалық бірліктің жаңашылдығын анықтаудың тӛмендегідей жалпы межелерін 

бӛліп алуға мҥмкіндік берді: 

− лексикографиялық меже (Л.В. Млаховский, А.Е. Карпович);  

− қҧрылымдық меже; 

− сменатикалық меже (Е.В. Курасова, Г.О. Кипарисов, Н.В. Черникова); 

− денототивті меже (В.А. Козырев, В.Д. Черняк); 

− кеңістіктік-уақыт межесі (Н.З. Котелова); 

− жаңашылдық эффектісі межесі (М.Н. Шанский).  

Е.Н. Гришкинаның еңбектерінде лексикалық бірліктің жаңашылдығын интерпретациялау ҥшін 

жоғарыда аталған жҥйелік-қҧрылымдық аспектіге когнитивті аспекті қарама-қарсы қойылады, 

осылайша ―когнитивті тҧрғыда жаңа сӛз индивидтің менталды лексиконындағы бірлік ретінде 

танылады және ол периферияда орналасады‖ деп кӛрсетеді. Сондай-ақ зерттеуші ―формалды жаңа 

сӛзге‖ қарама-қарсы ―субъективті жаңа сӛз‖ атауын ҧсынады [14, 3б]. Бҧл ретте ―формалды жаңа сӛз‖ 

ҧғымы тіл жҥйесіне енген, неология аспектісінде талданып жҥрген нысана, ал ―субъективті жаңа сӛз‖ 

ҧғымы – жеке адамның менталды лексиконы ҥшін жаңа сипатқа ие бірлік. Демек менталды 

лексиконға енетін жаңа сӛз екіжақты сипатқа ие болып шығады: 

− бірінші – сӛйлеудің онтогенезі тҧрғысынан неологизациялану процесі, басқаша айтқанда 

адамның менталды лексиконының кеңеюі және ҥздіксіз толығуы. Зерттеулерге сҥйенсек, 16 ай 

толғаннан бастап сәби кҥн сайын 10 жаңа сӛзді меңгереді. Тіл жҥйесінде бҧрыннан бар, бірақ жеке 

адамның сӛйлеу тәжірибесінде бҧрын кездеспеген сӛз – менталды лексиконға жаңа енген сӛз; 

− екіншісі – жаңа технологиялардың пайда болуы, ақпарат ағынының қарқыны және жаһандық 

ақпараттық, әлеуметтік, желілік кеңістіктің ҧлғаюының ықпалымен тілдің сӛздік қорындағы 

неологизациялану процесі. Алайда, жаңа сӛздің осы сипаты біріншісімен кері сабақтастыққа ие, яғни 

сӛйлеу онтогенезінің заңдылықтарына сәйкес тіл жҥйесіне енген жаңа бірлік жеке адамның менталды 

лексиконы ҥшін де жаңа сипатқа ие, қабылдау ҥдерісінде когнитивті спектрде сӛздің мағынасымен 

әрі дыбысталуымен байланысты оның ―жаңашылдығы‖ сезіледі (Сурет 4): 
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Сурет 4. Жаңа сӛздің қҧбылысын анықтаудың интеграциялық интерпретациясы 
 
Шын мәнінде, лингвистикалық екі бағыт (когнитивті және жҥйелік-қҧрылымдық) бойынша 

лексикалық бірліктің жаңашылдығын ажырату жаңа сӛзді тҥсіну мен оның пайда болу 

ерекшеліктерін кешенді тҥрде нақтылауға мҥмкіндік береді: жҥйелік-қҧрылымдық тҧрғыдан тілдік 

материалға логикалық-рационалды талдау жасау барысында сӛздің жаңашылдығы анықталса, 

субъективті тҧрғыда ішкі тәжірибесіне сәйкес индивидтің когнитивті спектрінде сӛз мағынасының 

жаңа сипаты кӛрініс береді. Лексикалық бірліктің субъективті жаңашылдығын тҥсіндіру 

психолингвистикалық (А.А. Залевская, С.И. Тогаева, Ю.В. Федурко, Э.В. Саркисова), 

онтолингвистикалық (С.Н. Цейтлин, М.М. Баранова, Т.А. Гридина, Г.Р. Доброва және т.б.), 

лингвокогнитивтік (И.А. Стернин, З.Д. Попова, Е.О. Атланова) аспектілер бойынша зерттеулерде 

дәлелденді. Сонымен қатар субъективті жаңа сӛз феноменін нейролингвистика аясында да 

қарастырған зерттеулер бар (А.Р. Лурия, А.О. Роик, Г.А. Иванницкий, П.П. Дашинимаева). Сӛзді 

субъективті тҧрғыдан жаңа деп танудың негізгі межесі – ―жаңашылдығын сезіну‖, басқаша айтқанда 

индивидтің сӛйлеу-ойлау тәжірибесіне енген сӛздің ―жаңашылдық эффектісі‖, ―жаңашылдық 

белгісі‖. Демек тілдік тҧлғаның менталды лексиконындағы жаңа сӛздердің кумуляциялануы кешенді, 

пәнаралық зерттеуді талап етеді.  

Менталды лексикон ҥшін лексикалық бірлікті қабылдау – кҥрделі әрі интеграциялық типтегі 

ҥздіксіз процесс. Себебі лексикалық бірлікті қабылдаудың нәтижесінде сезім мҥшелері және 

психикалық процестер арқылы ҥздіксіз интерпретация және алынған ақпаратты талдау жҥзеге асады. 

Тҧтастай алғанда адам санасының, соның ішінде менталды лексиконның ―жаңашылдықты сезінуі‖ – 

қоршаған болмысты қабылдаудағы интеграциялық жҥйе болып саналатын когнитивті спектр 

қызметінің нәтижесі.  

Жаңа сӛздің пайда болуы, оның ―жаңашылдық‖ сипатының мойындалуына қатысты қысқаша 

осылайша тҧжырымдауға болады. Зерттеудің мақсатына сәйкес негізгі міндет – тіл жҥйесінің сӛздік 

қорына жаңа енген және жеке адамның сӛйлеу онтогенезінде жаңа сипатқа ие тілдік бірліктің 

менталды лексикондағы кумулятивтену сипатын анықтау.  

Қорытынды.Тілдің дҥниені танудағы қызметі ҿзіндік ҿзектілігін ешқашан жоймайды. Тілсіз 

адамның танымдық ҥрдісінің жҥзеге асуы мҥмкін емес. Себебі тіл бірліктерінсіз дҥниенің дерексіз, 

жалпы кҿріністері адам санасында бейнелене алмайды [15, 238б]. Осымен ,байланысты жоғарыда 

аталған проблемалардың кешенді сипаты тілдік тҧлғаның менталды лексиконындағы жаңа сӛздердің 

шоғырлануын зерделеу тӛмендегідей міндеттердің жҥзеге асырылуымен байланысты екендігін 

танытады: 

− менталды лексиконды жиілік, фонетикалық, сӛзжасамдық, лексика-семантикалық және 

әлеуметтік лингвистикалық сипатты бойынша анықтау; 

− менталды лексикондағы концептуалды аймақтарды реконструкциялау және тілдік, 

когнитивтік параметрлердің байланысын моделдеу.  

Қорыта келгенде, ғылым дамуының жаңа бағыты сӛйлеушінің когнитивті санасына тиесілі 

тетіктер мен тілдің арақатынасынан туындайтын проблемалардың кӛпқырлы, кешенді сипатын 

танытады. Бҧл әсіресе тілдегі жаңа сӛз қҧбылысына қатысты кҥрделі маңызды мәселелерді 

айқындауға және олардың шешімін табуға ҥлкен мҥмкіндік береді. Басқаша айтқанда, тілдегі 

қҧбылыстарды, кҥрделі ҥдерістерді, олардың ӛзара байланысы мен арасалмағын когнитивті аспектіде 

зерттеу лингвистика ғылымының қазіргі даму сатысын сипаттайды. Сондықтан да когнитивтік 

лингвистиканың аясында жаңа сӛздердің жасалу тетіктерін, жаңа лексикалық бірліктердің қалыптасу 

ҥдерісіне ықпал ететін когнитивтік факторларды, когнитивтік және тілдік қҧрылымдардың 

арасалмағын танып-тҥсіну – жаңа сӛздердің менталды лексиконындағы орнығуын зерттеу маңызды.  

Жаңа сӛз 

 

Сӛйлеу онтогенезінде – 

менталды лексиконда 

 

Тіл жҥйесінде – 

лексиконда 
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КЕЙБІР КІРМЕ БІРЛІКТЕРДІҢ ДЫБЫСТЫҚ ИГЕРІЛУІ ЖАЙЫНДА 

 

Аңдатпа 

Сӛздік қорымыздың негізгі қабатын қҧрайтын араб, парсы сӛздері қазақ тіліне ену жолдары мен 

фонетикалық, семантикалық ӛзгерістеріне бірқатар ғылыми-зерттеу еңбектер арналғаны белгілі. 

Тілімізге жазба және ауызша тіл арқылы енген араб және парсы сӛздері қазақ тілінің әдеби тілінің 

сӛздігіне де тіркеліп, дефинициясы ашылды. Кейбір сӛздердің тілімізге сіңісіп кеткені соншалық 

қазіргі таңда ӛз сӛзіміздей қабылданып, бӛтендігі танылмай да қалды. Бҧндай сӛздердің қандай 

жолдармен дыбыстық ӛзгерістерге тҥскендігі жайында тілтанымдық ақпарат беріп, оларды жаңа 

әліпбимен тҥзілетін сӛздікке тіркеп, жетілдіріп отыру – лексикографтар мен тілтанушылардың басты 

міндеті. Сондықтан аталмыш мақалада кірмелігі танылмай қалған тілдік бірліктердің фонетикалық 

игерілуіне, семантикалық ӛзгерістеріне талдау жасалып, жаңа латын әліпбимен тҥзілетін сӛздіктің 

сӛзтізбесіне енгізу жолдары қарастырылады.  

Тҥйін сӛздер:сӛздік, араб және парсы сӛздері, дыбыстық ӛзгерістер, семантика 
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ABOUT PHONETIC TRANSFORMATIONS OF SOME BORROWED WORDS 

 

Abstract 

It is known that a number of research works are devoted to Arabic and Persian words entered the 

Kazakh language through a number of ways, as well as phonetic, semantic changes. Arabic and Persian 

words, which entered our language through written and oral language, were also registered in the dictionary 

of the Kazakh literary language, and their definition was opened.Some words have become so ingrained in 

our language that they are no longer recognized.The main task of lexicographers and linguists is to provide 

linguistic information about the ways in which such words undergo phonetic changes, to register and 

improve them in the dictionary, which will be formed in the new alphabet.In this article, the author analyzes 

the phonetic assimilation and semantic change of borrowed units, along with this, suggests methods for 

introducing borrowed words into the dictionary of new Latin graphics. 

Keywords: dictionary, Arabic and Persian words, sound changes, semantics 
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О  ФОНЕТИЧЕСКИХ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ  НЕКОТОРЫХ  ЗАИМСТВОВАННЫХ  СЛОВ 

 

Аннотация 

Известно, что изучению способов проникновения, а также фонетического, семантического 

изменения арабских и персидских слов в казахском языке посвящено множество научных трудов. В 

процессе употребления заимствованные слова с в устной и письменной речи настолько укоренились 

до неузнаваемости, что потеряли свойства чужеродности. Поэтому основной задачейлексикографов, 

языковедов является предоставление лингвистического анализа преобразования, освоения, 

происхождения заимствованных слов. В данной статье автор анализирует фонетическое освоение и 

семантическое изменение заимствованных единиц, наряду с этим предлагает способы введения 

заимствованных слов в словарь новой латинской графики.  

Ключевые слова: словарь, арабские и персидские слова, фонетические изменения, семантика 

 

Кіріспе.Жаңа латын әліпбиіне кӛшуде қазақ тілінің лексикографиялық базасына да ӛзгертулер 

мен толықтырулар енетіні анық. Осыған орай бҥгінгі сӛздік қорымыздың негізгі қабатын қҧрайтын 

араб және парсы сӛздеріндегі болып жақтан дыбыстық және семантикалық тҥрлену жолдарын, шығу 

тӛркінін қайта қарастырып, жаңа сӛздікке тіркеп, жетілдіріп отыруды қажет деп санаймыз. Қазақ 

тіліне ертеден енген кейбір араб, парсы сӛздері игерілгені соншалықты,тӛл сӛзіміздей қабылдаймыз. 

Кейде бҧл сӛздер сӛздікке тіркелгенмен, шығу тӛркіні қай тілден енгендігі нақты кӛрсетіле бермейді. 

Ол бір жағынан жӛн де, себебі біржақты ғылыми дәледенген пікірлер мен зерттеулер болмайынша, 

қате ақпарат беруден сақтанудың бірден бір жолы. Осыған байланыстызерттеу жҧмысымыздың 

мақсаты – халықтың сӛйлеу тіліндегі кейбір араб, парсы сӛздерінің тҥп-тӛркінін анықтап, сӛздікке 

белгілеуді қарастыру.  

Жалпы, араб, парсы сӛздері қазақ тіліне екі тҥрлі формада жазба және ауызша тілі арқылы енгені 

белгілі. Жазба тіл арқылы енген араб, парсы сӛздері тҥркі тілдеріне бастапқы енген кезінен бастап 

XX ғасырдың алғашқы кезеңіне дейін тҥпнҧсқасы сақтала отырып жазылды. Одан кейін араб, парсы 

сӛздері халықтың сӛйлеу тіліндегі дыбысталуына жуық жазыла бастайды. Дегенмен араб, парсы 

сӛздері халықтың сӛйлеу тіліменде және түнұсқасымен деәртҥрлі нҧсқада таңбаланғанын сол 

кезеңдердегі жарияланған газет тілі материалдарынан, XV-XVII ғғ. ақын-жыраулар мен 

жазушылардың шығармаларынан, халық арасына ауызша тараған діни қисса-дастандар мәтіндерінен 

байқауға болады. Уақыт ӛтехалықтың сӛйлеу тілі арқылы енген белсенді қолданыстағы араб, парсы 
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сӛздері қазақ тілінің дыбыстық табиғатына сәйкес әртҥрлі фонетикалық (синкопа, эпитеза, апокопа, 

метатеза)қҧбылыстармен игерілгені белгілі. Айтылуы бойынша игерілген сӛздердің қҧрамындағы сӛз 

дыбыстарының жазудағы нормасы белгіленіп, орфографиясы да орнықты. Қазіргі қазақ әдеби және 

халықтың сӛйлеу тіліндегі араб, парсы сӛздерін игерілуі тҧрғысынан екі топқа бӛлуге болады. 

Бірінші топқа сӛздің сыртқы тҧрпатына қарай кірмелігі танылатын араб, парсы сӛздері: кітап, 

дҽптер, періште, хат, азат, ҽпсана, дарақ, ұстаз, пайда, мектеп, дос, парасат, т.б. жатады. Яғни, 

сӛз қҧрамындағы дауыссыз дыбыстардың қазақ тілінде сол дыбыстарға жуық дыбыстарға тҥрленуі 

арқылы игерілген сӛздер.  

Екінші топқа сӛздің сыртқы тҧрпатына қарай кірмелігі танылмайтын араб, парсы сӛздері: 

ҽбүйір, ҽжептеуір, ҽмпей, ҽмісе, ҽрине, ҽсте, ҿжет, ҿбу, ҿгей, үлгі, үжіре,т.б. жатады. Яғни, сӛз 

қҧрамындағы жат дауыссыз дыбыстардың тҥсіп қалуы немесе дауысты дыбыстарға тҥрленуі арқылы 

тҧтасымен қазақ тіліннің дыбыстық заңдылығына бейімделіп игерілген сӛздер.  

Әдістеме. Араб, парсы сӛздерінің қазақ тілінде алатын орны, ену жолдарыЛ.З. Рҥстемовтың, Е. 

Бекмҧханов, Н. Оңдасынов, Б. Жҧбатова, Ж. Есеналиеваның, т.б. ғалымдардың еңбектерінде 

зерттелді. Алайдатілімізде кірмелігі танылмай кеткен тілдік бірліктер де жеткілікті. Сӛз тӛркінін 

анықтаудадәстҥрліфонетикалық, морфологиялық, лексика-семантикалық принциптері негізінде 

салыстырмалы-салғастырмалы, жинақтау әдістері басшылыққа алынды.Зерттеу нысанымызға 

алынған тілдік бірліктердің семантикалық ӛзгерістері қазіргі қазақ әдеби тілі 

сӛздігіндегімағыналарына сілтеме беріліп отырады.  

Нәтиже және талқы.Сӛздің бастапқы позициясында дауыссыз дыбыстармен басталатын тӛл 

тіліндегі араб, парсы сӛздері игерілу процесінде бір ғана белгіленген дауысты дыбысқа ӛзгеріп, 

игерілмеген, олар алуан тҥрлі дыбыстық ӛзгерістерге тҥрленіп, семантикалық ӛзгерістерге тҥскен. 

Қазақ тілінің дыбыстық аритикуляциясына сәйкес келмейтін арабтың ح―хә:‖, خ―ха:‖, ه― һә:‖, ع―айын‖, 

 хә:‖ дауыссызысӛз басында тҥсіріліп, сӛз жіңішке дауысты ә, ӛ, ү―ح,ғайын‖ дыбыстары. Мәселен―غ

дыбыстарынан басталған: һүкм حكم – ӛкім/үкім;т.б.Кейде ح―хә:‖ қатаң дауыссыз дыбыстан 

басталады:حاضر – қазір/ҽзір; харакат,حراكت –қарекет/ҽрекет т.б. Қазақ тілінде мҧндай жуан 

дауыстылардың жіңішке дауыстыларға алмасуы тіл арты дыбыстарының тіл алдына жылжу ҥрдісімен 

тҥсіндіріледі [1., 149]. Әсіресе, бҥгінгі тіл иелменіне танымастай игерілген кірме сӛздердің ішіндеә, ӛ, 

үдыбыстарымен басталатын сӛздер.  

Ә-мен басталатын сӛздерге назар аударайық. Тілімізде семантикасы кҥңгірт тартқан ә-мен 

басталатын бірқатар сӛздер бар. Мәселен, Бұлармен ә м п е й болған адамның Жанарынан қып-қызыл 

боп жас тамар! (Қ. Мырзалиев, Мҽңгі майдан). 

Осы сӛйлемдегі ҽмпей сӛзі қазақ тіліне дыбыстық тҧрғыдан игерілгені сонша бҥгінгі тіл 

тҧтынушылары тӛл сӛзіндей қолданады. Ҽмпей сӛзі парсы тілінің һҽмهم)–бірге) және по( پا – аяқ) 

сӛздерінің همپا бірігуінен туындаған болса керек. Һҽмпо сӛзінен ие және ий парсы тілінің қатысымдық 

жҧрнақтары арқылы жасалған һҽмпойе, һҽмпоий нҧсқалары бар. Қазақ тілінде қатысымдық тҧлғадағы 

соңғы һҽмпоий нҧсқасындағы бірінші буындағы дауыссыз һ дыбысының тҥсіп қалуы (һҽм – ҽм) және 

екінші буынның (по – пей) қазақ тілініңсингорманизм заңдылығына сәйкес ӛзара ҥндесіп, жіңішкеруі 

арқылы тҥрленген.Парсы тілінде бҧл сӛздің һҽмпо (همپا) 1. жерсерік, жолдас; 2. жалға жерімен бірге 

берілген қос бҧқаның иесі; 3. орта шаруа. Һҽмпойе: тең дәрежелі, лауазымы мен атақ-дәрежеcі 

бойынша бірдей;һҽмпоий: сҥйемелдеу, жолдастық деген мағыналарына ие[2, 722]. Парсы тіліндегі 

бҧл сӛздің бірнеше мағынасына ортақ келетін семантикалық компонент ―бірге орындалатын іс‖ 

дегенге саяды. Яғни, қазақ тіліндеҽмпей деп ―бір-бірімен ауыз жаласқан кӛңілдес, сырлас‖ адамды 

атайды. Тілімізде ―ашыналас, кӛңілдес‖ мағынасы да кездеседі [3, 2 т., 451].  

Қазіргі таңда ҽмпей сӛзіне қарағанда ауызекі сӛйлеу тілінде―ым-жымы бір‖ мәніндегіҽмпи-

жҽмпиқос сӛзі жиі қолданылады. Осындағы жҽмпей сыңарының да мәні бҥгінгі оқырманға бейтаныс 

бірлік. Жҽмпей тҧлғасының жеке мағыналық дербестігі жоқ. Дауысты дыбыстан басталатын ҽмпей 

сӛзінің алдына ж дауыссыз дыбысының қосылуы арқылы жасалған қос сӛз. Тілімізде ―ҽмпей-

жҽмпейдің‖ҽмпи-жҽмпи, ҽмпай-жҽмпай нҧсқалары да кездеседі. 

Ә-мен басталатынтағы бір сӛзге мысал келтірейік. Мұнан бұрын балаларымыз ... тҿрт-бес 

жылда әптиектің қарасын жҿндеп оқи алмай, тҽлтіректеп, мыжып жүрмеуші ме еді? (С. 

Торайғыров). Осындағы кірмелігі байқалмайтын, тӛл сӛзіміздей игеріліп кеткен ҽптиексӛзінің де тҥп-

тӛркіні парсынікі. Парсы тілінде бҧл сӛздің орфографиялық нҧсқасы хафт у иек(يكوهفت–жетіден бір), 

яғнихафт (هفت– жеті) және иек (يك– бір) сандары байланыстырушы у ( و ) журнағы арқылы кҥрделі 

бӛлшектік сан есімді тудырып тҧр. Ӛткен ғасырдамҧсылман мектептеріне қолданылған Қҧраннның 
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қысқа сҥрелері мен аяттарынан тҧратын қҧранның жетінші бӛлігін ҽптиек деп атайды. Яғни, ҽптиек 

– мҧсылманша алғашқы сауат ашуға арналған оқулық тҥрі [3, 2 т., 470]. Сондай-ақ, байырғы қазақ 

арасында кӛзі ашық, санды есептей алатын адам ―Ә таусыпты‖ деп дәріптелді. Әдетте халық 

арасында ем-домда жиі қолданылатын арнайы сҥрелер мен дҧғалар Ә-те беріліп отырды [4., 460]. 

Сонымен ә-мен басталатын сӛздердің кӛпшілігінің тҥп-тӛркіні араб, парсы тіліне жатқызылады. 

Қ. Жҧбанов: ―Қазақ сӛзі ҽнге келетін болсақ, ол тҥбірлі сӛз емес, кейініректе иран тілінен енген сӛз. 

Оның алғашқы нҧсқасы оһҽник. Біздегі ҽн сӛзінің басындағы ҽ қазақ тілінде кейіннен араб-иран 

кірмелері арқылы пайда болған, бҧл араб, иран сӛзінің ассимиляциялық қҧбылуға ҧшыраған тҥрі‖,–

дейді[5., 20].Осындай әдыбысынан басталатын сӛздердің араб, парсы тіліндегі графикалық тҧлғасы 

мынадай: 

 ا алиф:ابگير әбгир – әбігер; 

 أ алифпен хамза:أبدا әбдан – әбден, أبدستھ обдәсте – әбдәсте; 

 عا алиф пен айын: عادل әділ, عالم әлем; 

 ع айын:عبث әбес, عزيزәзиз; 

 حхә:حراكت әрекет/харекет, іддәحد; 

 ه һә: هوا әуе/ауа;يكوهفت әптиек, هجوәжуа/ажуа, т.б. 

Байқағанымыздай, арабтың алиф, алиф хамза, айын алиф және айынмен басталын сӛздер қазақ 

тіліне ҽ дыбысымен тҥрленген. Ал дауыссыз ха және һҽәріптерімен басталатын кейбір сӛздер қазақ 

тілінде кӛбіне мағына ажыратушыфонетикалық вариант қҧруға негіз болған.  

Қазіргі қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігінде ә дыбысынан басталатын сӛздердің саны кӛп. 

Мысалы,ҽбжет, ҽбзел, ҽдді, ҽжет, ҽзҽзіл, ҽзіл, ҽзірет, ҽпсат, ҽсте, ҽсел, ҽдіс, ҽлем, ҽріп, ҽлек, ҽуселе, 

т.б. Олардың кӛбі туынды сӛздерге ҧйытқы болған. 

Ӛ-мен басталатын сӛздердің декірмелігі байқала бермейді. Тілімізде адам тҧлғасының қайсар 

мінезін білдіретін ӛжет сӛзінің арабтың һуджҽтун حجة cӛзінің дыбыстық тҥрленуінен жасалғаны 

кӛпшілікке беймәлім.Н. Оңдасыновтың арабша-қазақша сӛздігіндеһуджҽтحجةcӛзі 1. дәлел; 2. сылтау; 

3. иелік документ (бір нәрсеге); 4. ауыс. қайсар, табанды, ҿр[6.,117].Парсы тілінің сӛздігінде: 1. айғақ, 

дәлел; аргумент; 2. талас, пікірталас; 3. вексель деген мағыналарға ие [2., 492]. Сӛздіктерден 

байқағанымыз бірінші, екінші, ҥшінші мағыналары ӛзара бірін-бірін толықтырып тҧрған семалар. 

Қазақ тіліне тек ―қҧжат‖ мағынасы сақталған. Ал ауыспалы мәндегі ―қайсар, табанды, ӛр‖ҿжет сӛзі 

алдынғы дауыссыз һ дыбысының тҥсіп қалуы және одан кейінгі жуан дауыстының жіңішке дауысты 

дыбысқа ӛзгеруі арқылы тҥрленген. Қазақ тілінде ҿжет сӛзінің семалық ӛрісі кеңейген. Алдыңғы 

ӛзара мәндес ҥш семаны негізгі семаларға жатқызымыз: 1. Ойын іркілмей, қысылмай, бетке 

айтатын, еш нҽрседен қорықпайтын; 2. Батыл, қайсар, қайтпайтын; 3. Ҿткір, батыр. Шеткері 

сема: 4. Қыран құстардың шақар, ҿткір сыны[3, 2 т., 470].  

Осылайша кӛне және ортағасыр жазба ескерткіштер мәтіндерінде қолданылу жиілігі жоғары 

арабтың һуббуحب сӛзі де бастапқы позициясындағы һ дыбысының тҥсіп қалуы және одан кейінгі 

дауыстының ӛзгеріске ҧшырауы арқылыҿбуболып игерілген. Қазіргі қазақ тілінде бҧл сӛздің 

мағынасы кеңейген, кӛбіне ақын-жазушылардың шығармаларында кездеседі: 1. Ернін тигізіпсүю.2. 

Сүйіспеншілік, құштарлық.3. Ауысп. Желпу, рақат сезімге бҿлеу[3, 12 т., 67]. Ауызекі сӛйлеу тілінде 

үбекте, ҿбекте, ҿпкенде әртҥрлі дыбыстық нҧсқаларында кездеседі.  

Қазақ тілінде ӛ дыбысымен игерілген араб тіліндегі уә дыбысымен басталатын бірқатар сӛздер 

бар: уәкил  ҿсиет, т.б.Бҧл сӛздер де араб тіліндегі алдыңғы дыбыстың – تيصوҿкіл, уәсиййҽт – وكيل

тҥсіп қалуы арқылы және екінші дауысты дыбыстың ӛзгеріске тҥсуі арқылы тҥрленген. Араб тілінде 

ҿкіл сӛзінің сенімді адам, қорғаушы, депутат мағыналары бар. Қазақ тіліндесемантикалық ӛрісі 

кеңейген:1. Белгілі бір елдің, мекеменің, ұйымның кҿзқарасын, мүддесін білдіретін, оны жүзеге 

асыратын ресми адам. 2. Белгілі бір топтың (халықтың, ұйымның, таптың) атынан келген 

кісі.Ҿкіл сӛзінің бҧдан бӛлек ―келісім бойынша жасалған туыстық атау‖мәнінде ҿкіл ата, ҿкіл бала, 

ҿкіл күйеу тіркестері қалыптасқан.  

Дегенмен парсы тілінен енген кейбір сӛздердің қазақ тілінің дыбыстық табиғатына тҥрлену 

жолдары ӛзгеше. Мәселен,қазіргі сӛйлеу тілінде кеңінен қолданылатын, танымастай игерілген 

сӛздердің бірі парсының ӛгей сӛзі. Парсы тіліндеоугей–اوگھاڳсӛзінің бастапқы позияциясындағы 

(алифжәне вау ) қос таңбасымен жазылатыно дыбысы ӛ дыбысына тҥрленген. Ҿгейсӛзінің қазіргі 

қазақ тіліндегі мағыналары: 1. Ҿзі тумаған (ҽке, шеше). 2. Асырап алған, ҿзінен тумаған (ұл, қыз)[3, 

12 т., 69].Қазақ лексикасына мҧндай сӛздердің етене болып кеткендігі соншалық ақын-жазушалар 

шығармаларының ӛлең жолдарын кӛріктеу тәсілдері ретінде ―бӛтен, жат‖ мағынасында ҿгей сӛзімен 

https://sozdikqor.kz/soz?id=2408&a=%C3%93B%C3%9D
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тіркесетін ҿгей ҿңір, ҿгей ҿлке, ҿгей жүрек, ҿгей тағдыр, ҿгейлік қылды, т.б. ауыспалы мәндегі тілдік 

бірліктерді жиі кездестіреміз.  

Тілімізде бӛтендігі байқалмайтын ү дыбысымен басталатын араб, парсы сӛздері: үзір (ӛтініш), 

үкім (билік), үмбет (халық), үшір (салық), үміт,үрім-бұтақ, т.б. Ү-мен басталатын сӛздердің араб, 

парсы тіліндегі графикалық тҧлғасы әртҥрлі болып келеді.  

 اалиф: الگوолгу – ҥлгі, الفت олфәт – ҥлпәт;  

 ح һә:حضورхузур – ҥзір, حجرهһоджре– ҥжіре;  

 عайын:عشر– ҥшір, عدة ҥддәт – ҥдде; 

 غ ғайын:غذر– ҥзір,т.б.  

Тӛл тіліндегі сӛздің бастапқы позициясы әртҥрлі болғанымен, қазақ тіліне бір ғана жіңішке 

еріндік ү дыбысына алмасып, бҧл дыбыс қалған буындарды да ҥндестік заңдылығына сәйкес 

жіңішкертіп, ӛзіне бағындырған. Осылайша тҧтастай толық игерілген сӛздер қазақтың тӛл 

бірліктеріне айналып, кірмелігі танылмай қалған. 

Сондай-ақ, тілімізде сӛздің алдына бір дыбыстың қосылуы (протеза қҧбылысы)арқылы 

жасалғанүлек және үрей сӛздері бар. Мәселен, парсының ―тҥйе‖ мағынасындағы лук, ―бет, жҥз‖ 

мағынасындағы ру сӛздерінің алдына ү дыбысының қосылуы арқылы жасалған.Тілімізде й, у, р, л, 

ҥнділерінен басталатын сӛздердің алдынан селбесіп айтылатын үдыбысы жазуда сақталған 

жәнеҥндесім заңдылығына сәйкес лук – үлек және ру – үрей болып, тҧтастай игерілу процесіне 

тҥскен. Профессор Н. Уәлидіңсӛздің абсалют басында л, р дыбыстары қолайлы еместігін және бҧл 

позициядан ―қашып» отырудың тӛрт фонетикалық тәсілі бар екендігін кӛрсетеді. Оның бірін ғалым 

былайша тарқатып тҥсіндіреді: ―... л, р дыбыстары сӛздің басында селбеспелі қысаң дауыстылармен 

айтылған. Мысалы, лу (тибет, қытай) – ҧлу, [ылашын] т.б. Ӛзге алмасулармен салыстырғанда соңғы 

тӛртінші тәсілді л, р дыбыстарынан басталатын шеттілдік сӛзді игерудің аса ӛнімді тҥрі деуге 

болады‖ [7., 75]. Қазіргі қазақ әдеби тіліндеүлексӛзінің семантикалық ӛрісі кеңейген:1. Таза қанды 

нар түйенің таза тұқымды бұрасы. 2. ауыс. Тҿбе, биіктік[3, 15 т., 54].Тілімізде осы сӛзбен 

байланысты үлек бота, үлек нар тіркестері, үлекше, үлектей сияқты туынды тілдік бірліктер бар. 

Үрей сӛзінің екі мағынасы бар: 1. Құр сүлдер, сырт бейне. 2. Ауыс. Зҽре, құт, қорқыныш[3, 15 т., 

76].―Бет, жҥз‖ мағынасы кӛмескеленіп, қолданыстан шыққан. Ал ―зәре, қҧт, қорқыныш‖ауыспалы 

мәні қазіргі тілімізде кең ӛріс алған: үрей биледі, үрей туғызды, үрейі қашты, үрей салды, т.б. 

Дегенменү-мен басталатын сӛздердің ҥндестік заңына бағынбай, әртҥрлі нҧсқада жазылып 

жҥрген кітаби бірліктер де кездеседі. Мәселен, Айтасың ҿзің неге, - демей ме ол? Жел сҿзге, 

дегенменен болма ү л п а т! Сен айтпа қара ҿлеңді мен айтайын, Дегендей кҿрініп тұр бұл ишарат 

(―Айтыс‖). Һҽманның жалғыз қызы болған ү л ф ә т, бітпейді адамзатқа мұндай сипат (―Тарғын 

батыр жыры‖). Осындағы ―достық, қарым-қатынас, сҥйіспеншілік‖ мәніндегі кітаби лексикада 

қолданылатын парсының ҥлфәт الفت сӛзі ұлпат, ұлпҽт, үлпат, т.б. нҧсқаларда болуының себебі тіл 

иелменінің ӛлең шҧмағына сәйкестендіру талабынан, немесе, жазылу нормасы белгіленбеген 

сӛздердің қатарынан болуы мҥмкін. Осындай әртҥрлі нҧсқада жазылып әрі айтылып жҥрген тілдік 

бірліктер тілімізде біршама. Оларды қазақ тілінің дыбыстық табиғатына сәйкес орфографиялап, 

бірізді нормаға тҥсіруді назарда ҧстауымыз қажет. Бҧл жайында А. Кобланова, Қ Есенова ӛз 

мақалаларында орфография және орфоэпия бойынша анықтағыштар тәрізді ортологиялық қҧрал-

дардың жасалуы, гуманитарлық ғылым саласынағы аса зор табыс болады дегенді айтады [8., 17].  

Қорытынды.Қорыта келгенде,сӛздердің бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке айтылуы әрі 

жазылуы қазақ тілінің табиғатына тән қҧбылыс екенін ескерсек, ә, ӛ, ү дыбыстары кейінгі буындарды 

да жіңішкертіп, бӛтендігін білдіртпей, семантикалық ӛрісін де кеңейткен. Бӛтендігі сезіле бермейтін 

сӛздердің ӛте ертеректе енгендігінің дәстҥрлі лингвистикалық белгілері анықталған: туынды сӛз 

жасау мен сӛз тіркестіру қабілеттілігі, фразеологизмдер мен мақал-мәтелдердің қҧрамында актив 

қолданылуы. Бҧдан бӛлек Академик Р. Сыздық кірме сӛздің ену дәрежесін былайша кӛрсетеді: 

―Шеттілдік сӛздің семантикалық жағынан сіңісуі, олардың тілдегі бҧрынғы бар сӛздерден мағына 

жағынан дифференциялануы, стильдік сфераға жатпайтын болса, оның әдеби тілің әр алуына 

жанрында қолданыла беру қабілеттілігі‖[9., 103]. Сондықтанкірмелігі қай тілден енгендігі беймәлім 

сӛздердің тҥп-тӛркінін, семантикалық ӛрісінанықтап, жаңа әліпбимен тҥзілетін сӛздіктердің 

сӛзтізбесіне белгісӛзін, стильдік белгілерін (кітаби, діни)қоюды ескеруіміз қажет. Бҧл жалпы сӛздікті 

пайдаланушы әлеумет, зерттеуші, мектеп мҧғалімдері мен оқушылары ҥшін сӛз тӛркінін тануда 

қажетті ақпарат болатыны сӛзсіз. 
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МАНИПУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

(НА МАТЕРИАЛЕ КАЗАХСТАНСКОГО МАССМЕДИЙНОГО ДИСКУРСА) 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются вопросы массмедиаманипулирования. В силу огромного 

влияния массмедийного дискурса на общественное сознание и поведение, нередко массмедиа 

используются как инструмент информационно-психологического воздействия на общество и 

представляют для него информационную угрозу. В связи с этим актуальность изучения феномена 

манипулятивности, а также распознавания манипулятивных текстов путем машинной обработки на 

большом корпусе текстов не вызывает сомнения. При этом, учитывая скрытый характер 

манипуляции, достаточно сложным представляется определение таких механизмов и средств 

манипуляции, которые могут стать валидными метриками диагностирования уровня 

манипулятивности новостных публикаций. В данной статье определен концепт манипулятивности, а 

также рассмотрены из всего комплекса манипулятивных средств некоторые лексические маркеры, 

обладающие высоким манипулятивным потенциалом. Материалом исследования послужили 500 

текстов корпуса манипулятивных публикаций, отобранных лингвистами-экспертами после 

внимательного прочтения и наблюдения за языковым материалом. 

Ключевые слова:манипуляция, воздействие, СМИ, корпус текстов 
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ЛЕКСИҚАЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ ӚКТЕМДІК ӘЛЕУЕТІ  

(ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АҚПАРАТ ҚУРАЛДАРЫ ДИСКУРСЫ МАТЕРИАЛДАРЫН 
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Аңдатпа 

Мақалада бҧқаралық ақпараттың ӛктемдік жҥргізу мәселелері қарастырылады. Бҧқаратық 

ақпарат қҧралдары дискурсының қоғамдық сана мен мінез қҧлыққа мықты әер етуіне байланысты, 

кӛбінесе бҧқаралық ақпарат қҧралдары кӛпшілікее ақпараттық психолгиялық әсер ету қҧралы ретінде 

қолданылады және оған қатысты ақпараттық қауіп тӛндіреді.Осыған байланысты ӛктемдік ету 

қҧбылысын зерттеудің ӛзектілігі, сондай ақ ӛктем мәтіндердің ҥлкен мәтіндер топтамасында 

машинамен ӛңделу арқылы танылуы ешқандай кҥман келтірмейді. Осындай жағдайда ӛктемдіктің 

жасырын сипатын ескерер болсақ, жаңалықтар жарияланымдарының ӛктемдік ету деңгейін 

анықтаудың мықты ӛлшемі бола алатын механизмдер мен қҧралдарды табу оңайға тҥспейді. 

Мақалада ӛктемдік концепті анықталған, сонымен қатар барлық ӛктемдік қҧралдарының ішінде 

ӛктемдік әлеуеті жоғары кейбір лексикалық маркерлер қарастырылған. Зерттеу материалы ретінде 

лингвист-сарапшылар зейін қоя, тілдік материалдарына да ҥлкен мән бере отырып, оқып шығып, 

таңдап алынған ӛктемдік жарияланымдар топтамасынан 500 мақала пайдаланылды. 

Тҥйін сӛздер: манипуляция, әсер ету, БАҚ, мәтіндік корпус 
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MANIPULATIVE POTENTIAL OF LEXICAL UNITS  

(BASED ON THE MATERIAL OF THE KAZAKH MASS MEDIA DISCOURSE) 

 

Abstract 

This article considers the issues of mass media manipulation. Due to the enormous influence of mass 

media discourse on public consciousness and behavior, mass media are often used as a tool for informational 

and psychological impact on society and pose an information threat to it. In this regard, the relevance of 

studying the phenomenon of manipulativeness, as well as recognizing manipulative texts by machine 

processing on a large corpus of texts, is beyond doubt. At the same time, given the hidden nature of 

manipulation, it is rather difficult to determine such mechanisms and means of manipulation that can become 

valid metrics for diagnosing the level of manipulativeness of news. This article defines the concept of 

manipulativeness, and also considers some lexical markers from the entire complex of manipulative means 

that have a high manipulative potential. The research material consisted of 500 manipulative publications, 

selected by linguistic experts after careful reading and observation of the linguistic material. 

Keywords: manipulation, impact, MassMedia, text corpus 

 

Введение. В силу быстрорастущей популярности СМИ, в особенности, Интернет-пространства, 

среди населения разных возрастных групп и социальных статусов не только Казахстана, но и во всем 

мире, чрезвычайно актуальным в современной науке является изучение влияния СМИ на массовое 

общественное сознание и поведение[1, с. 12]. Массмедиа оказывают воздействие не только на 

миропонимание и мировосприятие индивида, но и осуществляют контроль над обществом в целом. 

В свете сказанного актуально изучение вопросов массмедиаманипулирования, манипулятивного 

воздействия транслируемой СМИ информации на читательскую аудиторию.В процессе данного 
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манипулятивного воздействия осуществляется наполнение массового сознания определенными 

поведенческими шаблонами и ассоциативными стереотипами, а также установками и ценностями, 

которые вследствие манипуляции воспринимаются массовым читателем как собственные. 

Современные исследователи справедливо отмечают, что в массмедийной дискурсивной практике 

масштабно применяются информационно-психологические методы воздействия посредством 

стереотипных представлений, внедряемых в поток новостей, через которые подсознательно 

возникают у читательской аудитории негативные либо позитивные реакции на сообщаемое[2]. Также 

исследователи подчеркивают силу влияния ―четвертой власти‖ на общество, усиление гипноза и 

психологической зависимости от массмедиа, которая ―стала не только отражением реальности, но и 

творцом мифа об этой реальности‖[3, с. 7]. 

Высокий манипулятивный потенциал дискурса массмедиа, применение различных технологий 

манипулятивного воздействия представляет угрозу скрытого информационно-психологического 

управления массовым сознанием. Так, данные исследования EdelmanTrustBarometer показали, что 

каждый седьмой из десяти опрошенных убеждены в намеренной дезинформации СМИ [4]. 

Результаты социологического опроса в Казахстане также продемонстрировали, что практически 

половина воспринимают информационные порталы как инструмент дискредитации тех или иных 

политических событий и фактов (43,4%) и считают, что информацияосвещается в выгодном свете 

(52,7%) [5].  

В рамках нашего исследования по разработке автоматизированной информационной системы 

распознавания уровня манипулятивности публикаций Интернет-СМИ, нами был проведен 

дискурсивный анализ на выявление речевых языковых (лексических и грамматических) маркеров, 

обладающих манипулятивным потенциалом. Материалом исследования являются 500 

манипулятивных дискурсов, отобранных лингвистами-экспертами в результате внимательного, 

неоднократного прочтения. В данной статье сделан акцент на некоторых лексических маркерах 

манипулятивности казахстанского русскоязычного дискурса массмедиа. 

Методы и основная часть. Современной научной парадигме свойственны антропоцентрические 

исследования и обращение к феномену дискурса и изучению различных дискурсивных практик. В 

данном аспекте текст рассматривается в его движении, как, справедливо определила ученый Н.Д. 

Арутюнова, ―речь, погруженную в жизнь‖[6, с. 136], в ее непосредственной связи с носителем языка, 

в случае с дискурсом массмедиа – автором публикации и читательской аудиторией. Исследователь 

ван Дейк также подчеркивает экстралингвистические факторы, в особенности, ментальные 

(когнитивные) процессы создания и понимания дискурса, поскольку это, по мнению ученого, 

синкретизм языка, знания и действия [7, c. 121]. 

Мнипулятивность как явление исследовалось в ряде научных трудов [8, 9, 10, 11]. Исследователь 

Е.В. Доценко изучил психологию манипуляции и выделил его такие характерные свойства, как 

имплицитный (скрытый) характер психологического воздействия, заинтересованность манипулятора 

в получении выигрыша, осуществление игры на ―слабостях‖, болевых точках адресата, в том числе 

посредством сферы бессознательного, с учетом своих преимуществ, применение манипулятивных 

приемов и технологий и др.[8]. Данное определение постепенно исследователями вышло за рамки 

психологического аспекта. Так, например, расширяя рамки манипуляции за пределы 

психологического воздействия, В.М. Герасимов и другие рассматривают ее в качестве определенного 

метода социального и психологического контроля[12].  

Зарубежный исследователь ван Дейк рассматривает феномен манипуляции с позиции 

критического дискурс-анализа. Ван Дейк использует триангулярный подход (triangulationframework), 

синтезирующий дискурсивный (дискурс), когнитивный (познание, мышление) и социальный 

(общество) аспекты. Манипуляцию ученый определеяет как аргументированный дискурс, в рамках 

которого власть или политическая сила, выступающая в качестве манипулятора, пытается укрепить 

свои позиции и, сообщая неполную или предвзятую информацию (вместо релевантной и 

объективной), воздействовать на реципиента, находящегося в роли жертвы, не способной 

противостоять манипуляции в силу определенных факторов контекстуального принуждения [9]. 

Манипуляция имеет большой креативный потенциал: в нем проявляется негативная 

интенциональность манипулятора и скрытый характер воздействия. Также подчеркивается 

деструктивный характер манипуляции, ее неприемлемость с моральной точки зрения[13]. 

Исследователь D. Maillat и др., изучающий манипуляцию в аспекте когнитивной прагматики, 

определяет ее как выстроенный контекст возможных пресуппозиций, из которых манипулируемый 
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выбирает только один важный и актуальный манипулятору вариант. Под контекстом понимается 

набор мысленных представлений, которые используются в качестве предпосылок в процедуре 

понимания[10]. Исследователи подчеркивают, что при манипулятивном общении прежде всего 

наблюдается использование ошибочных и эвристических методов, посредством которых 

человеческий разум обрабатывает информацию. При таком общении происходит ограничение выбора 

контекста с учетом интенциональной силы высказывания в целях восприятия ограниченного 

контекста при блокировке доступа к альтернативным контекстным предположениям[14]. 

Исследователь О.Н. Быкова подчеркивает важность лингвистической стороны манипуляции и 

изучает языковыеединицы манипуляции[11].П.Б. Паршин также дает определение манипуляции как 

речевое воздействие с использованием естественного языка для создания сообщений, имеющих 

манипулятивный потенциал и оказывающих влияние на сознание коммуниканта[15]. 

Таким образом, обобщая вышеназванные дефиниции манипуляции мы определяем 

манипулятивность как определенное имплицитное манипулятивное воздействие, при котором 

реализуются интенции манипулятора в рамках выбранных стратегий и тактик манипуляции 

посредством грамотно отобранных языковых единиц. В результате манипулируемый непроизвольно 

из ряда альтернативных выбирает выгодную манипулятору пресуппозицию.  

В современной лингвистике особый интерес вызывают исследования, связанные с 

рассмотрением манипулятивных языковых средств (лексико-грамматических, риторических, 

стилистических, просодических и другие) [16, 17, 18, 19]. В русле таких исследований нами проведен 

анализ русскоязычных казахстанских массмедийных текстов манипулятивного характера, 

извлеченных экспертами-лингвистами из оппозиционных информационно-аналитических порталов. 

Общий объем анализируемого материала составил 500 текстов. В результате анализа были выявлены 

и обобщены языковые маркеры нескольких языковых уровней, обладающиевысоким 

манипулятивным потенциалом. Описание синтаксических маркеров манипулятивности 

массмедийного дискурса был представлен в ранее опубликованных нами работах [20]. В рамках 

данной статьи рассмотреныотдельные лексические маркеры, использование которых при освещении 

значимых общественно-политических тем направлено на реализацию выгодной для манипулятора 

манипулятивной стратегии дискредитации. 

В результате дискурсивного анализа манипулятивных текстов интернет-СМИ были выявлены 

языковые и речевые маркеры, обладающие манипулятивным потенциалом. Одними из наиболее 

распространенных в манипулятивной практике журналиста являются лексические маркеры. 

1. Слова с негативной тональностью. Очевидными лексическими маркерами 

манипулятивности в анализируемых текстах выступают слова с негативной тональностью, 

заложенной в денотативном компоненте значения. Манипулятивный потенциал таких слов активно 

эксплуатируется в текстах, связанных с освещением социальных, политических вопросов. Для 

оказания воздействия на читательскую аудиторию авторы публикаций используют единицы, 

вызывающие отрицательные, неприятные ассоциации, что влечет за собой формирование 

негативного отношения читателей к публикации. В манипулятивных публикациях используются 

слова как с высоким, так и средним и невысоким индексами негативной тональности. Примерами 

слов с высоким индексом негативной тональности могут выступать следующие слова, наиболее часто 

встречающиеся в манипулятивных дискурсах: убийца, убийство, смерть, гибель, трагедия, 

коррупция и др.К словам с невысоким и средним индексами негативной тональности относятся такие 

примеры, как лишения, воровство, некачественный, криминал и др. При этом следует отметить, что 

слова с негативной семантикой называют все основные компоненты пропозиции: лицо (вор, 

преступник, убийца, коррупционер и др.), действие (уничтожить, сломать, ограбить, обмануть и 

др.), признак (преступный, жестокий, проблемный, фиктивный и др.),отвлеченное действие, 

состояние,свойство(угроза, деградация, обман, бездействие, глупость, апатия, зависимость, неверие, 

огорчение, недовольство и др.), признак признака или признак действия (проблемно, неэффективно, 

ужасающе, глупо, неправильно и др.). 

Использование же авторами публикации приема нагромождения в пределах одного 

предложения, одного абзаца ―негативных‖ единиц одной тематической группы усиливает 

манипулятивное воздействие текста. Например, ―…такое же бедствие пришло и в ВКО. В регионе 

размыло дороги, подтопилонескольких десятков домов и сотенпридворовых участков... Кажется, 

самый настоящий апокалипсиснадвигается на страну. …Кошумбаев вспоминает трагедию в 

Кызылагаше после передачи плотины в частные руки. Тогда погибло много людей. Большая вода в 
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Казахстане из полезного ресурса превратилась в неуправляемую угрозу…Идет деградация системы 

водоснабжения.‖ (Какой регион Казахстана затопит следующим? Ученый проанализировал паводки 

// Резонанс.14.04.2018); ―Регион стал местом, где бытовое насилие, похищения невест, 

харассмент, криминал на любой вкус и откровенный чиновничий беспредел есть норма жизни….‖ 

(ЮКО стала главным поставщиком историй ужасов //Резонанс. 16.03. 2018); ―Уничтожены все 

киоски и развалы, где продавалась печатная пресса.…в Алматы происходит самый настоящий 

геноцид против печатной прессы путем лишения точек ее реализации!А теперь - обычный 

геноцид!‖ (Гульжан Ергалиева: УВАЖУХА АКИМАТА //Резонанс. 20.09.2018); ―… глава центра по 

исследованию проблем религии …прошумел на всю страну как любитель порносъемок и взяточник‖ 

(ЮКО стала главным поставщиком историй ужасов // Резонанс. 16.03. 2018); ―...пользуясь служебным 

положением, он брал взятки, воровал бюджетные деньги и госимущество, которое впоследствии 

легализировал.‖ (Приняли ли Лейла и Виктор Храпуновы приглашение на допрос, пока неизвестно. 

Резонанс. 13.10. 2017). 

2. Стилистически сниженные лексические единицы. Массмедийный манипулятивный 

дискурс на лексическом уровне также характеризуется явным преобладанием стилистически 

сниженных лексических единиц, использование которых обусловлено высокой степенью 

экспрессивности, заложенной в них, и стремлением автора публикации передать негативную оценку 

описываемых фактов, явлений, событий. В анализируемых текстах стилистически сниженная лексика 

представлена как разговорной, так и инвективной лексикой. Как правило, всем этимлексическим 

единицам присуща ярко выраженная негативная коннотация, и их использование направлено на 

формирование негативного отношения читательской аудитории к описываемым фактам, явлениям. В 

качестве примеров можно привести следующие:―Генеральная прокуратура РК обнаружила, что …во 

время ―исполнения программы занятости‖ некоторые социальные защитничкистибрили у казны 

один миллиард тенге. Ушлые чиновники неэффективно распорядились 10,5 млрд. тенге. И прожрали 

кредитов на 533 миллионов тенге. Таковы масштабы беззастенчивогокрысятничества у нас в 

стране‖. (Сожрать один миллиард тенге и не подавиться – это нужно уметь!// Резонанс. 22.08. 2018); 

―Отдуваться пришлось его заместителю…Наши правители, слава богу, оберегают нас от такой 

пошлятины… Прокатило же у Кулагина с канонизацией себя любимого‖. (Несколько слов о 

банных процедурах областных акимов // Централ Азия монитор. 11.09. 2015); ―… они из партнеров 

предпринимателей в регионах превратились в самых натуральных “халявщиков”, которые 

осуществляют лишь общее руководство…‖. (СПК: правила выдувания мыльных пузырей //Централ 

Азия монитор.23.10. 2015). 

3. Устойчивые выражения, фразеологизмы, штампы с негативной тональностью.Язык 

СМИ обилует не только оценочной лексикой, но и фразеологическими единицами, позволяющими 

благодаря образному характеру семантики создать наглядную картину описываемого, вызвать 

нужные для автора эмоции у читателя и др.[21, с. 47](М. Ковшова, 2009: 47).Манипулятивный 

потенциал в масс-медийных текстах также обнаруживают устойчивые выражения, фразеологизмы, 

штампы с негативной тональностью. При этом устойчивые обороты, фразеологизмы зачастую 

подвергаются структурно-семантическим преобразованиям. Например, ―Плюс властная вертикаль 

откровенно погрязла в бумагах, совещаниях и межклановых войнах, а также научилась и привыкла 

имитировать бурную деятельность, поскольку это единственный способ выживания при большом 

количестве поступающих сверху ―ценных руководящих указаний‖(Миграция для галочки // Эксперт. 

05.05. 2017); ―Одним словом, желания у нашей системы правосудия схватить за причинное место 

беглецов хоть отбавляй, а вот рыть землю носом они не привыкли‖(Преступления без наказания 

//Централ Азия монитор. 06.11. 2015); ―Несмотря на всевозможные ―диеты‖ (в виде антикризисных 

мер, реформ и аттестаций), он по-прежнему съедает значительную часть расходов госбюджета и 

висит обузой на шее государства‖. (Когда чиновники начнут приносить пользу стране? Централ 

Азия монитор // 30.03. 2017); Из-за попустительства министерских чиновников на ―Питьевых 

водах‖нагрели руки чиновники областные‖ (Госпрограмма ―Питьевые воды‖: двойка акимам 

//Ktk.kz.15.12. 2008). 

Манипулятивное воздействие рассмотренных языковых средств довольно действенно при их 

использовании в составе заголовка. Такие заголовки не только привлекают внимание читателя, 

побуждают познакомиться с содержанием публикации, но и служат убедительным показателем 

отношения автора публикации к сообщаемой информации, являются своего рода характеристикой 

освещаемого факта, и эта характеристика зачастую носит пейоративную оценку. Например, 
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Мракобесие по-казахстански: откуда у него ноги растут? (Централ Азия монитор. 25.01. 2018); 

Чиновники заняли все места под солнцем. (Резонанс. 24.05. 2018); Кто ―наехал‖ на Байбека? 

(Эксперт. 25.04. 2017); Давайте не будем тыкать “пальцем в небо‖! (Резонанс. 18.05. 2018); По 

ВВП ―откатились‖ на шесть лет. (Эксперт. 11.10. 2017); Сожрать один миллиард тенге и не 

подавиться – это нужно уметь! (Резонанс.22.08. 2018); Как казахстанская интеллигенция белены 

объелась. (Централ Азия монитор. 12.01. 2018). 

Далее нами представлен статистический анализ описанных выше 5 лексических маркеров (слова 

с высоким индексом негативной тональности, слова со средним и невысоким индексом негативной 

тональности, разговорная лексика, инвективная лексика и устойчивые выражения, фразеологизмы и 

штампы с негативной семантикой) на корпусе объемом в500 текстов(Таблица 1). В 75% текстов и 

выше независимо от источника публикаций наблюдается использование слов с высоким индексом 

негативной тональности, количество сов со средним и невысоким индексом негативной тональности. 

Также высокая частностность употребления фразеологизмов, устойчивых выражений и штампов с 

негативной тональностью, позволяющих автору публикации посредством образов, стереотипов 

расположить к себе читателя, войти к нему в доверие, настроить на нужную тональность. 

Использование разговорной и инвективной лексики, несмотря на их большую в манипулятивных 

текстах высока при реализации стратегии дискредитации, ограничено в силу журналисткой этики, 

стремления сохранения литературных норм. Наибольшее использование стилистически сниженных 

лексических единиц представлено в основном в публикациях Централ Азия монитор(Рисунок 1).  

Анализ показал, что статистически значимостью слова с высоким индексом негативной 

тональности, слова со средним и невысоким индексом негативной тональности, устойчивые 

выражения, фразеологизмы и штампы с негативной семантикой. Данные маркеры в сочетании с 

другими морфологическими и синтаксическими средствами, обладающими манипулятивным 

потенциалом, составляют концепт манипулятивностимассмедийного дискурса.  

 

Таблица 1 

 

Статистика использования лексических маркеров корпуса анализируемых текстов 

 

 count mean std min 25% 50% 75% Max 

Слова с высоким индексом негативной 

тональности 

500 3,02 3,13 0 1 2 5 21 

Слова со средним и невысоким индексом 

негативной тональности 

500 5,88 4,7 0 2 5 8 35 

Инвективная лексика 500 0,036 0,22 0 0 0 0 2 

Разговорная лексика 500 0,4 0,87 0 0 0 1 7 

Устойчивые выражения, штампы с 

негативной тональностью 

500 2,71 2,57 0 1 2 4 25 

 

Рисунок 1  

 

Статистическое распределение лексических маркеров по источникаманализируемых текстов 
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Заключение.Анализ массмедиамунипулирования на материале казахстанских русскоязычных 

текстов интернет-СМИ показал преобладание негативно окрашенной информации с целью 

дискредитации общественно значимых политических событий или явлений. Через обращение к 

лексическим средствам с негативной тональностью авторы публикаций стремятся воссоздать в 

массовом сознании негативную картину относительно описываемого. Анализ показал, что отбор 

описанных нами выше лексических средств с негативной тональностью обусловлен определенными 

интенциями манипулятора. В перспективе исследования большинство выявленных лексических 

маркеров, наряду с языковыми средствами других уровней, может стать статистически валидными 

индикаторами автоматизированного диагностирования манипулятивности русскоязычного 

массмедиа. 
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Ш.САРЫБАЕВ АЙМАҚТЫҚ ЛЕКСИКАДАҒЫ ТАҒАМ АТАУЛАРЫНЫҢ  

ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖАЙЫНДА 
 

Аңдатпа 

Этномәдени бірліктер парадигмасының кӛлемдісі - ас-су, тамақтануға байланысты бірліктер 

деуге болады, ӛйткені тағам, оның тҥрлері, тамақтану дәстҥрі халық мәдениетінің қҧрамдас бӛлігі 

болып табылады. Бҧл парадигмада халықтың географиялық жағдайына ҥйлескен ӛндірістік 

қатынастар ҥдерісіндегі тіл иелерінің шаруашылық әрекетінің нәтижесі тҥгел кӛрініс 

табады.Этнографиялық зерттеу нәтижелеріне қарағанда, заттық мәдениеттің киім-кешек, ҥй-жай т.б. 

тҥрлері сияқты емес, тамақ, тамақтану дәстҥрі этникалық, мәдени-тҧрмыстық белгілері жағынан 

тҧрақтылығымен ерекшеленеді. Қазақтың ҧлттық тілі ала-қҧлалығы елеусіз, ортақтығы басым тіл, сол 

себепті қазақ тілінің жергілікті ерекшелігі сӛйленіс аталып, сӛйленістер тобына бӛлінеді.Аймақтық 

лексикада қазақтың дәстҥрлі мәдениетінің аймақтық кӛріністері болып табылатын ас-су,тамақтануға 

байланысты этномәдени мазмҧнды бірліктер де бар.Мақалада осы ас-су тағам атауларының лексика-

семантикалық ерекшеліктері, оның Ш. Сарыбаев еңбектеріндегі жіктелісі мен тамақтану ҥдерісін 

дискурстық деңгейде зерттеу қажеттілігі жайында сӛз болады. 

Тҥйін сӛздер: аймақтық лексика, тамақтану дәстҥрі, этномәдени семантика, ақ (сҥт), қызыл (ет), 

кӛк (кӛкӛніс) 
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Аbstract 

The scope of the paradigm of ethnocultural associations includes units related to nutrition and drinking 

water, since nutrition, its types and traditions of nutrition are an integral part of the population‘s culture. This 

paradigm reflects all the results of the economic activity of linguists in the process of industrial relations in 

combination with the geographical position of the population. According to the results of ethnographic 

research, the subject culture of clothing, premises, etc. is characterized by stability in terms of ethnic, cultural 

and everyday features. The Kazakh national language is a language of insignificance and community, 

therefore, local features of the Kazakh language were noted and divided into speech groups. The regional 

dictionary also contains units of ethnocultural content related to food, which are regional manifestations of 

traditional Kazakh culture. The article discusses the classification of the works of Sh. Sarybaev and the need 

to study the nutrition process at a discursive level. 

Keywords: regional vocabulary, food tradition, ethnocultural semantics, dairy products, meat products, 

vegetables 
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Ш.САРЫБАЕВ О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ПИЩЕВЫХ ИМЕН  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ 

 

Аннотация 

В сферу действия парадигмы этнокультурных объединений входят единицы, связанные с 

питанием, поскольку питание, его виды и традиции питания являются неотъемлемой частью 

культуры населения. Эта парадигма отражает все результаты экономической деятельности 

лингвистов в процессе производственных отношений в сочетании с географическим положением 

населения. По результатам этнографического исследования предметная культура одежды, 

помещений и т. д. xарактеризуется стабильностью с точки зрения этнических, культурных и бытовых 

особенностей. Казахский национальный язык является языком незначительности и общности, 

поэтому местные особенности казахского языка были отмечены и разделены на речевые группы. 

Региональный словарь также содержит единицы этнокультурного содержания, связанные с едой, 

которые являются региональными проявлениями традиционной казахской культуры. В статье 

рассматривается классификация произведений Ш. Сарыбаева и необходимость изучения процесса 

питания на дискурсивном уровне. 

Ключевые слова: региональная лексика, традиция питания, этнокультурная семантика, 

молочные продукты, мясные продукты, овощи 

 

Кіріспе.Қай ҧлттың болмасын тілінде сол ҧлттың ерекшелігін танытатын белгілері болады да, 

оны айқындайтын тіл бірліктері қалыптасып, ҧлттың этномәдени болмысын анықтауға мҥмкіндік 

береді.Адам әлемді танып қана қоймайды, бағалау арқылы сол әлемнің ӛзіне қажет бӛліктерін таңдап, 

қолданысына жаратады. Адамның әлем шындығы туралы пайым-тҥсінігі ортақ концептілерге 

негізделеді.Адамзатқа ортақ ҧғымдар мен зат-қҧбылыстар ӛрнегі әр халықта әртҥрлі болады. Бҧл 
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адам санасының әмбебаптығымен қатар, олардың белгілі этникалық ерекшелігін танытады. Әлемнің 

тілдік бейнесі – адамның ӛмірден кӛріп-біліп, кӛңілге тҥю қабілеті нәтижесінде қордаланған білім 

жҥйесінің тілдік таңбалардағы кӛрінісі десек, сол жҥйені этномәдени мән-мазмҧнды ақпаратпен 

әрлендіретін - этномәдени семантикалы бірліктер парадигмасы.Осы парадигманың кӛлемдісі - ас-су, 

тамақтануға байланысты бірліктер деуге болады, ӛйткені тағам, оның тҥрлері, тамақтану дәстҥрі 

халық мәдениетінің қҧрамдас бӛлігі болып табылады. 

Тағам - адамзаттың ӛсіп,ӛркендеуінің негізі болатын экологиялық маңызды факторлардың бірі. 

Тамақтану тек ―тән‖ қажеттілігі емес, ол адамдардың қоғамдағы қарым-қатынасын айқындайтын 

тҧрмыстық мәдениет және сол қоғамға тән адамдардың ӛзін ҧстау нормасы, ҧстанымдары болып 

табылады. 

Мәдениет - таным жемісі, оның қай тҥрінің де адам баласының ӛзінің табиғаттың саналы 

перзенті екендігін сезінуінен туады.Ҧлы Абай оны: ―Жас бала анадан туғанда, екі тҥрлі мінезбен 

туады. Біреуі – ішсем, жесем, ҧйықтасам деп тҧрады. Бҧлар - тҽннің құмары...Біреуі білсем екен 

демеклік. ―Ол немене?―, ―бҧл немене?‖ деп, ―ол неге ҥйтеді?‖, ―бҧл неге бҥйтеді?‖ деп, кӛзі кӛрген, 

қҧлағы естігеннің бәрін сҧрап, тыныштық кӛрмейді.Мҧның бәрі – жан құмары, білсем екен, кӛрсем 

екен, ҥйренсем екен деген‖[1,103-104],-деп, дҥниенің қҧпия сырын танып білуге деген қҧштарлықтың 

адам баласына ғана тән қасиет екенін пайымдатады. Жазушы-этнограф Сәбит Мҧқанов: ―Адамзаттың 

әлеуметтік тҧрмысы материалдық және рухани делініп, екі жҥйеге бӛлінеді‖; ―Тән (дене) азығы – 

тіршілікке қажет бҧйымдар, яғни екінші сӛзбен айтқанда, материалдық мәдениет. Ал жан азығы 

дегеніміз – кӛркемӛнер. Бҧл табиғаттың бойындағы әсемдікті, кҥш-қуатты адамның қажетіне 

сәйкестендіріп, қол иә тіл ӛнері арқылы кӛріктендіріп жіберу‖[2,126],-деп есептейді.Материалдық 

мәдениетке: тҧрақ жайы, ыдыстары, азығы, киім-кешегі, кӛлік тҧрманы жатқызылса,―жан азығы―яғни 

рухани мәдениетке: фольклор, халықтық ән-би т.б. ӛнер, халықтық білім жҥйесі, дін, салт-дәстҥр, 

әдет-ғҧрып жатқызылады.Мәдениеттің қай тҥрі де бірінен-бірін бӛліп алуға келмейтін синкретті 

ҧғым. Осыған орай, А. Жылқыбаева қазақ халқының асты ӛте жоғары бағалағаны және қастерлей 

білгені жайында айтады.Сонымен қатар, ғалымның пайымдауынша, тҥркі халықтары адам ӛміріндегі 

тамақтың орнын тіршілікке қажетті қҧндылықтардың бәрінен де жоғары қойған.Бҧған ―астан ҥлкен 

емессің―деген сӛздер куә болады [3,26]деп есептейді.С. Кенжеахметов:―Ел мен елді татуластыру да, 

жақсылар мен жайсаңдарды қҧрметтеу де, ӛздерінің мырзалық, мәрттік ҥлгілі, ӛнегелі қасиеттері мен 

артықшылықтарын білдіру де, ел дәулеті мен қарым-қабілетін, тҥсінігін танытуды да, қазақ кең 

дастархан арқылы, яғни ас, қонақасы арқылы кӛрсеткен. Осы жолда тҧшымды сӛз айтып, дәмді тағам 

берумен бірге оның таза, бҥтін ыдыстарына дейін ерекше назарда болған‖[4,110]. 

Ас-су, тағам- ҧлт мәдениетінің негізгі бӛлігі, себебі ас-су, тағам ҧғымында халықтың табиғи 

географиялық жағдайларға негізделген ӛндіріс пен ӛндіргіш кҥштерін жетілдіру жолындағы бҥкіл 

шаруашылық әрекеті кӛрініс табады. Бҧл, әсіресе, аймақтық лексика материалдарында анық 

кӛрінеді.Аймақтық лексика деректерін мағыналық тақырыптық топтарға бӛліп жинап зерттеу 

қалыптасқан. Мҧнда тҧрмыстық зат,қҧрал-жабдық, киім-кешек, т.б. деректерге қарағанда, этникалық, 

мәдени-тҧрмыстық белгілерді сақтау жағынан ас-су, тағам атаулары тҧрақты келеді.  

Азық-тҥлік, тағам атаулары аймақтық лексикада сол аймақтың ерекшелігі ретінде 

қарастырылады. Бҧл деректер бастапқыда диалектологиялық экспедиция материалдары арқылы 

белгілі болса, кейіннен аймақтық лексикографиялық зерттеулер нысанына айналған [5]. Қазіргі кҥні 

жиналған деректер диалектологиялық, аймақтық сӛздіктерге енген. Қазақ халқының,тҥркі 

халықтарының тағам атаулары терминдері бойынша кандидаттық [3], докторлық [6] диссертациялық 

зерттеулер жасалған. 

Аталған зерттеушілер халықтың ғасырлар бойы жасаған тағамдар жҥйесі ҧлттық таным жемісі, 

бірегей динамикалық жҥйе болып табылады,бҧл парадигма мағынасының кеңдігі сонша: оның 

қҧрамына азық-тҥлік ӛнімдерінен басқа да тамаққа жарататын қосымша бӛліктер, оны дайындау 

тәсілдері, тҧтыну рәсімдері, ырым-тыйымдардың барлығы кіреді [6] деп есептейді. Ал бҧл бағыттағы 

зерттеулер ас-су, тағам жҥйесін гастрономиялық дискурс ретінде зерттеу қажеттілігін туғызады.  

Әдістеме.Аймақтық тағам атаулары қатарына, негізінен, ежелгі атаулар жатады. Осы атаулар 

мен олардан туындайтын тілдік бірліктер лингвистика ғылымының нысаны болып табылады. Тағам 

атаулары мазмҧнындағы ҧлттық мәдени ақпаратты танып білу ҥшін лингвистикалық талдау әдістері 

қолданылады. Мақалада тағам, тамақтану атауларына қҧрылымдық, сӛзжасамдық, семантикалық, 

лингвомәденитанымдық талдау жасау арқылы этнолингвистикалық мағынаны танып, тҥсінуге қол 

жеткізуге болатыны анықталды. Этнографиялық мазмҧнды аймақтықсӛз, ас-суға байланысты 
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атаулар, сол аймақ тҧрғындарының тыныс-тіршілігі, салт-дәстҥрі сияқты ерекшеліктерді білдіреді. 

Әдеби тілде оның баламасы болмауы мҥмкін, немесе басқаша аталуы да мҥмкін. Нарын – оңтҥстік 

аймағында тағам атауы, етін де, нанын да ҧсақ етіп тураған ет. Нарынға қара бҧрыш, айран қосады 

(Мер). Нарын - бҧл елдің ең жақсы тамағы, тек сыйлы қонаққа ғана береді (Сыр). Осы сӛз – кең 

таралған географиялық атау (Нарын құм, Нарынқұдық, Нарынқопа, Нарынқол т.б.).Ҧ. Р. Ержанова 

нарын сӛзіне қатысты деректермен қатар оның: 1)жіңішке, нәзік; 2) жинақты, ҧқыпты; 3) шебер, қу, 

айлакер; 4) сараң, қатты мағыналарын келтіреді. Қазақ жеріндегі қҧм атауын білдіретін ―Нарын‖ 

осылардың ―жіңішке, нәзік‖ мағынасынан шыққан деп есептейді, ӛйткені Нарын – басқа қҧмдарға 

қарағанда, кішкене, шағын және сусыған нәзік қҧм. Ғалым пікірі Нарын сӛзі ―кҥн, кҥнгей‖ 

мағынасынан гӛрі аумақ, кӛлем ӛлшемін білдіретін монғолдың ―нарийн‖сӛзінен шыққан деген 

жорамалдың дҧрыстығына саяды [7,33]. Ендеше қазақ сӛйленістеріндегі тағам атауы мен 

топонимдердің арасындағы байланыс қандай деген сҧраққа да осы ―нәзік, жіңішке‖ ҧғымы жауап 

бола алды. Бҧл –тамақтың жеңіл де, қолайлы, сыйлы тҥрі. Оны ҥлкен асқа дейін сыйлы, ҥлкен 

кісілерге ҧсынады[3,207]. Ш.Сарыбаевтың лексикографиялық зерттеулерінде мҧндай атау 

шашыраңқы полисемия деп аталады [5].  

Нәтиже. А.Ш. Жылқыбаеваның қазақ халқының тағам атаулары терминдері бойынша 

зерттеулерінде тамақтану жҥйесін ―кҥнделіктіжәне мерекелік‖ аталатын екі салаға бӛледі. Кҥнделікті 

тамақтану жҥйесі: таңғы, тҥскі, кешкі ас болып бӛлінсе, мерекелік: салттық-ғҧрыптық (қаза, 

қонақасына байланысты атаулар) мен тҧрмыстық (ҥйленуге, шілдехана, кәсіби т.б.) атаулар болып 

таратылады [6,8]. Аймақтық лексикадағы тағам атаулары ежелгі атаулар қатарына жатады, олардың, 

алдымен, кҥнделікті тамақтану жҥйесі парадигмасында болғаны да айқын.Қазақ тҧрмысындажиынға 

ас беру, негізінен, қуаныш пен қайғыға байланысты ӛткізіледі.Той-мерекелік дастарқан қандай да бір 

қуанышты оқиғаға орай (шілдехана, қырқынан шығару, тҧсау кесу, атқа мінгізу, ҥйлену тойы сияқты 

және т.б.) атқарылса, дастарханның енді бір тҥрі - қазаға байланысты атқарылатын барлық салттық, 

ғҧрыптық жоралғылар (қонақасы, жетісі, қырқы, жҥзі, жылы, асы) кезінде беріледі. Сонымен бірге 

тек салттық ас қана емес, ас қабылдау дәстҥрінің қалыптасқан жҥйесі дәстҥрлі әлеуметтік 

қатынастардың байырғы нормалары мен принциптерін айғақтайды,әрі олардың бҧлжымастығын паш 

етіп отырады. Ас қабылдау реті кӛшпелілердің дәстҥрлі қатынас мәдениетінің салттық моделі болып 

табылады [9:18,19]. 

Әр халықтың қолданатын азық-тҥлік жиынтығы мен оларды ӛңдеу тәсілдерінде, тағам тҥрлері, 

дәстҥрлі ас мәзірі, той т.б. дастарханы тәрізді жағдайларда ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғасып келе жатқан 

материалдық және рухани мәдениетінің кӛріністері ӛзектесе жҥреді, басқаша айтқанда, ӛмірдің әр 

кезеңіндегі әртҥрлі жайттар ас-су, тамақтану дәстҥрлері арқылы ӛрнектеліп отырады. С.Мҧқанов 

ежелгі қазақ ауылдарының негізгі азығы малдың еті мен сҥмесі (сҥті) болғанын айтады [2,107].Тҥркі 

халықтарын антропологиялық ерекшелігі тілі тҧрмыс-тіршілігі, әдет-ғҧрып т.б. қырларынан 

салыстыра зерттеуші С.Бизақов ―Қазақтың ҧлттық тағамы оңай даярланатын, химиялық қҧрылымы 

денсаулыққа пайдалы тағамдар‖ [10,50],-деп, қазақ халқының негізгі азығы ет, сүт, ұн тағамдары 

екенін атап кӛрсетеді.С.Кенжеахметов ―Ас-адамның арқауы‖ деп тауып айтқан қазақ дастархан 

байлығына ерекше мән беріп қараған.Тағам тҥрлерін ақ (сҥт тағамдары), қызыл (ет) және кҿк (жеміс) 

деп ҥшке бӛлген‖ [4,88-95],- деп, сусын мен жеңсік тағам: қымыз, шұбат, құрт,құрт кҿже, 

ежігей,ірімшік,сарысу,ақлақ, қатық, айран, сүзбе, торта, келсоқ, балқаймақ, сҿк, жент,мыжыма, 

қарма, томыртқа, ақтүймеш, бұқпа, мипалау т.б.тҥрлерін атайды бҧлардың арасында: ежігей, 

ақлақ, келсоқ, балқаймақ, бұқпа, мипалау, ақтүймеш аталатын тҥрлерінің аймақтық сипаты бар, 

аймақтық сӛздіктерге енген. 

Талқылау. 1Сӛйленістер жүйесіндегі ас-су, тағам атауларының зерттелуі жайында. Қазақ 

халқының негізгі азығы – ет, жылқы еті екені белгілі,ҧн тағамдары біршама кейінгі дәуірлердің, ал 

кӛкӛніс, балық тағамдары сол кәсіппен айналысуға байланысты таралған және кӛрші тілдер әсері де 

жоқ емес.  

Ас, тамақ ҧғымын аймақтарда ауқат, құрсақ, қару – лексемалары білдіреді, осы есім сӛздерден 

қимыл ҧғымы: ауқаттану, құрсақтану, ауқаталу, ауқат ету жасалады.  

Ас-су, азық-тҥлік атаулары сан жағынан кӛп болмағанымен,алғашқы экспедиция материалдары-

нан-ақ тақырыптық топтардың ең негізгілерінің бірі ретінде кӛрінеді. С.Аманжолов оңтҥстік аймағы 

бойынша: атала, аймаш/ нан салма, ауқат, ақта, шұқпа зуала, қима/ құймақ, мас кҿже, майек, 

насыр кҿже, пал, патырман, пҽтір/пҽте, сүзбе нан, сҽме/шамба, салма нан, тақпа/тұқпа, тұқым, 

түймеш, тоқаш/шүрек, топ/тҿп, тураған, чікілдек, шүбет, ҽсел, үзбен, қиықша, қайнатпа нан, 
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қарыма,ұстаған тәрізді отыз шақты, батыс диалектісінен: ардап, бүжі/бұжы, бұжбан, дуан, 

жаламат, жаламық, жари, кіре/кере, кермек, кілегей, нан ысу, ҿтпек, сужік, талқы шай, тҿп, 

шама/шҽмбе, қыз алар, қымыран тәрізді он сегіз жергілікті атауды кӛрсеткен [11: 305-306; 371].  

Батыс сӛйленістерінің ерекшеліктерібҧдан кейінгі кезеңдердегі зерттеулер арқылы толыға тҥсті. 

С.Омарбеков Маңғыстау қазақтары ӛмірінен батыс сӛйленістері бойынша С.Аманжолов атаған 

бірліктерден ӛзге тӛмендегідей деректерді келтіреді: женшекей – ірімшік, тарың қҧрт, т. б. 

араластырып жасайтын тағам, әдеби тілде - жент, жент- ҧлттық тағам, шай мәзіріне жатады; май 

түймеш – женшекей тәрізді тағам, тарыға қант, ірімшік араластырып, келіге тҥйеді оған сҥт, май 

қосады, Торғай жағында мҧны келісоқ деп атайды; дағара - ҥлкен етіп пісірілген нан;бармақ нан- 

қамырын қолмен ҥзіп дайындайтан кӛже, Қызылорда да бҧл үзбен аталады, ҥзу етістігінен жасалады; 

кісе нан – ішіне тураған ет салып, табаға пісірілетін нан; тобаяқ – қазының ең майлы етті 

жері;сырбаз – қойдың етін терісіне орап, от ӛртелген шҧңқырға салып пісіреді; қымыран – ашыған 

кӛже;ағарған – сусын ретіндегі сҥт тағамдарының жалпы атауы. (Ағарған ішкен адам тез оңалады) 

[12,74-75].Ә.Нҧрмағамбетов Тҥрікменстандағы қазақтар тіліндегі: күртік(еттің наны),бҧл орталық 

говорда іңкҽл аталатынын, бҿре(пельмен, тҧшпара) атауларының ауыспалы ерекшеліктер екенін 

айтады [13,100-101]. Н.Жҥнісовтің Қарақалпақстандағы қазақтар тілінен алынған деректеріне 

қарағанда, батыс аймағына ортақ белгілерімен қатар: ақсаулақ басалай, деңгене, зағара, қансоқта, 

қара ашытпа, шеребе, шҿрек, шҽуле, шеребе сияқты атаулардың жергілікті ауыспалы сипаты басым 

екені аңғарылады [14,88-89].Ш.Сарыбаев Батыс Қазақстан экспедициясы материалдарынан: ақмай 

(кҥзгі май, ақ май), ақ түймеш/ақ құрт (айранды ашытып жасаған қҧрттың тҥрі),собалақ(балаларға 

арналған бауырсақ), салма (кеспе),тҿңкерме (ҧнға май қосып, қуырып жасайтын тамақ) [15,39-40] 

тәрізді атауларды,ал Айдаров Ӛзбекстандағы қазақтардың тілінен:сыршай/шыршай сҥт қатқан шай, 

сыргүріш/сырбырыш (сҥтке пісірілген кҥріштен жасалған тамақ, ботқа) ақсерке (айран қатқан сорпа), 

күлшетай (қамырды суға пісіріп, ҥстіне май қҧятын тамақ тҥрі) тәрізді тҥрлерін кӛрсетеді[16,97-

99].Оңтҥстік сӛйленістер тобына жататын Ӛзбекстандағы қазақтардың тҧрмыс-тіршілігіне 

айналадағы ӛзбек, қарақалпақ, тәжік, тҥрікмен тілдерінің әсері бары белгілі, сондықтан бҧлар ҧн, 

кҥріш, кӛкӛніс ӛнімдерін мол қолданады. 

Ш. СарыбаевтыңСолтҥстік-шығыс сӛйленістер тобына жататын Кӛкшетау облысы Еңбекшілдер 

ауданы материалдарынан: бүрме (жылқының қарнына салып қатырған ет), жарма құрт/ащы 

құрт(қапқа салынғаннан кейін жарылған қҧрт), кҿмбе (кҥлге кӛміп пісірілген нан), қақтама 

(ашытып, қақтап пісірілген нан), құлақ нан (етке салатын нан) [15,66-65] атаулары 

кездеседі.Солтҥстік аймағының географиялық жағдайына қарай, кӛкӛніс, жеміс-жидектен гӛрі, еттен 

жасалған тағамдар, картоп ӛнімдері басым қолданылады. 

2 Ас-су, тағам атауларының семантикалық ӛзгерістері. Ш.Сарыбаев пен О.Нақысбековтың 

аймақтық лексика жайлы еңбегінде қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері бойынша тіркелген 

материалдар жинақталып, ҧғымдық-атауыштық мәніне қарай (зат, сын, сан, қимыл, мезгіл, мекен, 

кӛңіл-кҥй атаулары, есімдік, шылау) макротоптарға,іштей жіктеліп микротоптарға бӛлініп алынған 

[5]. М.Атабаеваның аймақтық семантиканың мәселелері қаралатын еңбегінде аймақтық лексика зат, 

сын, қимылт.б. ҧғым атауларын білдіретін сӛздер сипатында топталып, зат есімдердің қырық тоғыз, 

сын есімдердің алты, етістіктердің тоғыз тақырыптық тобы жіктеліп сипатталады [3,5;28]. 

Аймақтық лексикадағы семантикалық ӛзгерістер жайында кең кӛлемдегі зерттеу 

Ш.Сарыбаевтың ―Казахская региональная лексикография‖ еңбегі деуге болады.Бҧл еңбегінде 

аймақтық сӛздік жасаудың теориясы мәселелерін шешудегі аймақтық сӛздің белгілері мен олардың 

семантикалық жақтан топтастырып жіктеу мәселелеріне тоқталған. ―Сӛз семантикалық жақтан 

семантикалық байланыстың екі типі: парадигмалық және синтагмалық типі арқылы сипатталады, 

сондықтан сӛз семаларын айқындауда осы екі типтің біріне сҥйену керек‖[15,176-304]. 

Семантикалық парадигмадан атаулар арасындағы мағынаны анықтауға болады. Парадигмалық 

байланыс парадигмалық мағынадан жасалады. Парадигмалық және синтагмалық мағына бірімен-бірі 

байланысты, себебі парадигма қатарындағы сӛз қандай парадигма жҥйесіне енуіне қарай ӛзінің 

синтагмалық қатынасын белгілейді. Егер ас-су, тағам атаулары тобына қатысты болса, сӛз табы 

ретінде - зат есім сондықтан олардың синтагмалық мағынасы септелу жҥйесі (парадигмасы) арқылы 

анықталады[17]. Ш. Сарыбаев аталған еңбегінде аймақтық сӛзді семантикалық ерекшеліктеріне 

қарай:омоним және кӛпмағыналылық, антонимдік мағына, дублет және синонимдерге бӛліп, 

аймақтық сӛзге тән ерекшеліктерін кӛрсеткен. 
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Омонимдер. Қазақ сӛйленістері жҥйесінде бір-бірімен тҧлғасы бірдей, мағынасы әр тҥрлі сӛздер 
қатары мол кездеседі. Әдеби тілмен салыстырғанда аймақтық омонимдердің ерекшелігі бар. Бҧл 
олардың таралу шегіне байланысты, сол себепті Ш. Сарыбаев аймақтық омонимдерді әдеби 
омонимдермен салыстыра отырып, диалектілік омонимдік қатарлар және ҽдеби-диалектілік қатарлар 

деп екіге бӛледі [5,23-24]. Мҧндай қатарлар азық-тҥлік, тағам атауларында да ҧшырасады. Аймақтық 
омонимдік қатардың мағыналары тек сӛйленіс жҥйесіне тән болады. 

Ақсаулақ -1.Қонаққа берілетін жҧқа нан (Қарақ); 2.Қауыннан істелген тамақ (Ақсаулақ істеуге кӛп 
кҥләбі қауын әкелдім (Қарақ.). Омонимдік мағыналары бір сӛйленісте кездесетін мҧндай қатарлар ішкі 
диалектілік омонимдік қатарлар деп аталады.Қымыран– 1. Ашытқан кӛже (Қымыраның шие татып тҧр 
екен (Маңғ); 2.Шҧбат (Жамб.:Мер., Қ.орд.). Мҧндай қатарлар диалектаралық омонимдік қатарлар деп 

аталады. Тосап-1. Қайнатқан сҥтке сары май, қойдың майын араластырып жасаған тамақ (Павл., Леб.); 
2.Сҥт, жҧмыртқа, май т.б. қосып, қайнатып жасаған тамақ. (Тосапты босанған әйелге және жел ауруы 
бар адамдарға береді (Сем., Абай).Мәйек -1. жҧмыртқа (Тҥрікм.,Шымк., Ӛзб.). 2. сҥт еміп жҥрген 
қозының ҧлтабарындағы сҥтке уыз қосып жасайтын тамақ (Сем. Ақс., Кӛкп.) мағыналарын білдіреді. 
Мҧндай ерекшеліктер диалектілік омонимдер қатарын қҧрайды. 

Кӛп мағыналылық. Сӛйленістер жҥйесінде кӛпмағыналық қҧбылысы да ҥлкен орын алады. 

Мҧндай ерекшеліктерді Ш.Сарыбаев біртұтас диалектілік полисемия және шашыраңқы диалектілік 
полисемия [5,250-257] деп екіге бӛледі.Шашыраңқы полисемия қҧрайтын мағыналар әр сӛйленістен 
қҧралады. Кӛп мағыналық сӛз мағынасын ауыстыру заңдары арқылы жасалады. Диалектілік 
лексикада да полисемия жасайтын негізгі тәсілдер: метафора, метонимия, синекдоха, қызмет бірлігі 
болып табылады. 

Қымыран сӛзінің шҧбат мағынасынан шашыраңқы диалектілік полисемия тарайды:1) сиыр сҥті 

мен су қосылған қымыз (Жамб. Мер., Қорд.); 2) шалап, айранға су қосып жасайды(Кӛкш.,Қ.ту); 3) 
жылы сиыр сҥтін қосқан қымыз (Рес.,Орын.).Қатырма – 1) Жҧқа етіп жайып, қазанға не табаға 
пісірген нан( Егемберді берді ғой қатырманы, қатырманы берді де қатырғаны). Бҧл мағына Жамбыл 
облысының Жуалы, Шымкенттің Тҥлкібас, Ақтӛбе облысының Ключевой аудандарында 
қолданылады; 2) қазанға пісірген нан(Майын кӛп қосса, қатырма тәтті болады (Рес.,Омбы);3) нанды 
дӛңгелектеп жҧқа жайып пісірген нан (Қатырманы ораза кезінде кӛп жасайды (Шымк.,Тҥркіст.).Осы 

сӛздің Талдықорғанда ―турап, қарынға салған ет‖мағынасы бар, бҧл аталған мағыналармен 
омонимдік қатар жасайды. Біртұтас полисемияның мағыналары бір не бір-біріне жақын 
сӛйленістерге таралады және мағыналарының бәрі де сол тіл иелерінде қатар қолданыла береді. 
Үзбен:1)кеспе кӛже (Мына қонаққа жақсылап тҧрып, сҥт қақан үзбен жасап бер (Ақт.,Ойыл); 2) етке 
салатын нан; 3) жҥгерінің қамырынан ҥзіп жасалған тағам; 4)балыққа қамыр қосып пісіретін тамақ 
(Кедейлер бҧрынғы уақытта кӛбінесе үзбен ішетін (Гур., Тең.). Қаттама жҧқа нанның арасына 

қаймақ салып орап, майға пісірген нан (Мейман келді ғой, қаттама пісір (Алм., Шел); 2) жайылған 
нанға май жағып қаттап, табаға немесе қазанға пісіретін нан. 

Қорытынды. Қазақ тілі жергілікті ерекшеліктері жҥйесіндегі азық-тҥлік атауларының тҥрі, 
негізінен, жоғарыда аталғандар деуге болады. Тіл деректеріне қарағанда, азық-тҥлік атауларының 
арасында аса тҥсініксіз, алшақ тҧрғандары аз, керісінше, дыбыстық айырмашылығы, семантикалық 
ӛзгерістерге ҧшырағандары мол кездеседі.Аймақтық лексикадағы ас-су, тағамға байланысты атаулар 

қазақтың дәстҥрлі тамақтану жҥйесіне енеді. 
Қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстҥрлі азық-тҥлігі, негізгі қорегі,алдымен,ет-сҥт,ҧн 

ӛнімдерінен жасалатын тағамдар екені белгілі. Жергілікті сипаттағы этномәдени мазмҧнды бірліктер 
сол ежелгі дәуір кӛріністері,сондықтан қазақ халқының қазіргі ас мәзірі басқа зерттеулердің нысаны 
болу керек. Дегенмен қазақтың ҧшы-қиырсыз даласының географиялық жағдайында да 
айырмашылық болуы заңды қҧбылыс, осыған орай Оңтҥстікте – кӛкӛніс, Батыста - балық ӛнімдері, 

Ақтӛбе, Қызылорда жағында да балық ӛнімдерімен қатар, тары, кҥріш ӛнімдерінің қолданысы 
басымдау деуге болады. 

Этнография ғылымын ас-су, азық-тҥліктің ӛндірілуі мен тағамның дайындалуынан гӛрі, этнос 
тіршілігінің ӛзге қырларымен байланысты адамдар, тҧтас халықтар арасындағы қарым-қатынас, 
олардың бір-біріне тигізетін әсері,тҧрмыстық мәдениет қҧбылысы ретіндегі қызметі кӛбірек 
қызықтырады.―Ас- адамның арқауы‖,―Шешесін кӛріп қызын ал, аяғын кӛріп асын іш‖,―Абысын тату 

болса, ас кӛп‖, ―Асың барда ел таны беріп жҥріп, атың барда жер таны желіп жҥрі― т.б. мақал-
мәтелдердегі бірлік, береке, ҧрпақ тәрбиесі, азаматтық тәрізді ҧлттық дҥниетаным кӛрінісі болып 
табылатын ―Қазаның оттан тҥспесін!‖қазаны бүтін, қазан кҿтеру тәрізді фразеологизмдер мен бата-
тілектер бірімен-бірі ҥндес,ӛзектес.Мҧндай этномәдени мазмҧнды тіл бірліктер ҧлттық қҧндылықтар. 
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DIALECTIC  INTERACTION  OF  REALITY  AND  UNREALITY  IN   

PETER  ACKROYD’S WORK  “THAMES:  

SACRED RIVER” 

 

Abstract 

This article analyzes the structure of the concept ―Thames‖ in the literary and regional bestseller of 

Peter Ackroyd "Thames: Sacred River‖ as the general cognitive-matrix model that represents the cognitive 

structure of the whole work. Besides, the concept ―Thames‖ is analyzed within the theory of egocentric 

categorization of space in language as means of world interpretation. In that aspect, the concept ―Thames‖ is 

considered as an image of the surrounding space reflected by the creative consciousness of the author. The 

cognitive-matrix model and space- categorization model assist to disclose the integration of the linguo-

country and linguo-cultural cognitive components of the complex concept ―Thames‖ in their dialectic 

interrelation and interaction as cognitive means of synthesis of Reality and Unreality, dialectics of Space - 

Time - Continuum in Peter Ackroyd‘s work. 

Keywords: cognitive linguistics, concept, cognitive-matrix model, egocentric categorization of space, 

linguo - country studies, linguoculturology, realia. 
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ПИТЕР АКРОЙДТЫҢ “ТЕМЗА:  

ҚАСИЕТТІ ӚЗЕН” ШЫҒАРМАСЫНДА ШЫНАЙЫ ЖӘНЕ ШЫНАЙЫ ЕМЕС 

ДИАЛЕКТИКАСЫНЫҢ ӚЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада Питер Акройдтың ―Темза: Қасиетті ӛзен‖ атты әдеби –елтану бестселлеріндегі 

―Темза‖концептісінің қҧрылымы бҥкіл туындының когнитивті қҧрылымын білдіретін жалпы 

когнитивті-матрица ҥлгісі ретінде талданады. Сонымен қатар, ―Темза‖ концептісі кеңістіктің 

эгоцентрлік теориясы аясында әлемдік тҥсіндірудің қҧралы ретінде талданады. Осы тҧрғыдан 

алғанда, ―Темза‖ концептісі автордың шығармашылық сана сезімінде кӛрініс тапқан қоршаған 

кеңістіктің бейнесі ретінде қарастырылады. Когнитивті-матрицалық модель және кеңістікті 

категориялау моделі Питер Акройдтың шығармашылығында шынайы және шынайы емес, 

кеңістіктің, уақыт пен материяның диалектикасын синтездеудің когнитивті қҧралы ретінде 

―Темза‖кҥрделі концептісінің лингвомәдени және лингвоелтану когнитивтік компоненттерін олардың 

диалектикалық ӛзара байланысы мен ӛзара әрекеттесуін ашуға кӛмектеседі. 

Тҥйін сӛздер: когнитивті лингвистика, концепт, когнитивті-матрицалық модель, кеңістіктің 

эгоцентрлік категориясы, лингвоелтану, лингвомәдениеттану, реалия 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕАЛЬНОСТИ И НЕРЕАЛЬНОСТИ  

В РАБОТЕ ПИТЕРА АКРОЙДА «ТЕМЗА:  

СВЯЩЕННАЯ РЕКА» 

 

Аннотация 

В данной статье анализируется структура концепта ―Темза‖ в литературно-страноведческом 

бестселлере Питера Акройда ―Темза: Священная река‖ как когнитивно-матричная модель, которая 

организует когнитивную структуру всего произведения. Кроме того, концепт ―Темза‖ анализируется 

в рамках теории эгоцентрической категоризации пространства в языке как средства интерпретации 

мира. В этом аспекте концепт ―Темза‖ рассматривается как образ окружающего пространства, 

отраженный творческим сознанием автора. Когнитивно-матричная модель и модель 

пространственной категоризации помогают раскрыть интеграцию лингвострановедческих и 

лингвокультурных когнитивных компонентов сложного концепта ―Темза‖ в их диалектической 

взаимосвязи и взаимодействии как когнитивное средство синтеза реальности и нереальности, 

диалектики пространства, времени и движущейся материи в творчестве Питера Акройда. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, когнитивно-матричная модель, 

эгоцентрическая категоризация пространства, лингвострановедение, лингвокультурология, реалия 

 

Introduction. Peter Ackroyd is a famous contemporary British writer, a biographer, a journalist and a 

historian in whose literary and regional bestseller ―Thames: Sacred River‖ the history of the river is explored 

from the past to the present day on the basis of plenty information. As in his previous bestseller ―London: the 

Biography‖ Ackroyd deals with the Thames as a character who has a special identity like human being. He 

―vividly illustrates that the Thames is actually seen as a historical character, cultural character, poetic 

character, fictional character, and holy character with a unique identity‖ (Vural, 2014: 1). The unique and 

complexity of Peter Ackroyd‘s works determine the interdisciplinary way of the research of the conceptual 

structure of work texts (Kaliev., Zhumagulova, 2018: 9). In the present article, the study of P.Ackroyd‘s 

work is focused on the concept ―Thames‖ as the central, complicated and polyfunctional concept which may 
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be disclosed on the basis of interdisciplinary cognitive and linguo-cultural approach. Since it has a 

complicated nature the concept ―Thames‖ is considered as a cognitive matrix by N.N. Boldyrev 

(Boldyrev,2014: 56) represented by the objective-factual information (geography, industry, historical-

cultural artifacts, etc.) and mythological-cultural information. The aim of the study is to model the structure 

of the concept ―Thames‖ in all aspects and its whole configuration of linguo-country and linguo-cultural 

subconcepts in the form of the cognitive matrix.This contributes to comprehend the dialectic basis and 

unique originality of Peter Ackroyd‘s method, which consists of reality and unreality synthesis. The 

integrative approach proves the efficiency of the cognitive, linguo-cultural analysis of works of art. 

Methodology. Cognitive-matrix modeling is considered as a research technique in the system of 

cognitive-matrix analysis, which was proposed by N.N. Boldyrev to study units of a special format that 

cannot be correlated with standard knowledge .The cognitive matrix combines knowledge of various aspects 

of a phenomenon into a system of different cognitive contexts, which in turn are represented integratively by 

its components in the frame of the whole complex concept. These contexts differ at the level of complexity 

and their content can be modified from the ordinary to the expert one (Boldyrev, 2014: 62). 

Additionally to the cognitive matrix modeling, the concept ―Thames‖ is analyzed within the theory of 

egocentric categorization of space in language as a means of world interpretation. In that aspect, the concept 

―Thames‖ is considered as an image of the surrounding space reflected by the creative consciousness of the 

author. According to I.Yu. Bezukladova, the egocentric models of space are constructed in the consciousness 

of the individual in the form of spatial relations and are based on the opposition of such characteristics of 

space as inseparable, separable and collective. On this basis the following models of space are given: ego-

space, private space and social space. Within each model, two types of egocentrically constructed spaces are 

distinguished:1) physical space as a set of material, tangible objects that really exist, and are reflected in the 

form of certain constructs in the human mind; 2) non-physical or mental space as spaces and phenomena, not 

really existing, created and existing only in the individual's view (Bezukladova, 2017: 433). 

 

 
 

Figure 1. Egocentric typology of space 

 

The above-mentioned differentiation of physical and mental spaces within three models of space 

correlates with relative subdivision of culture related concepts into linguo-country and linguo-cultural ones. 

Today, the majority of authors recognize the close relationship between linguo- county studies and 

linguoculturology. Many scholars study the variety of issues in the framework of linguo-country studies and 

linguoculturology, which have some similarities and differences. According to Ye. M. Vereshchagin and 
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V.G. Kostomarov: ― The content of linguo-country studies is the culture of a country of the target language, 

which has become the subject of the methodology of teaching the given language, or more precisely, the 

subject of co-study in the language learning‖ (Vereshchagin., Kostomarov, 1976: 64). On the other hand, V. 

A. Maslova gives the following definition of linguoculturology: ―Linguoculturology is a branch of linguistics 

that arose at the intersection of linguistics and cultural studies and explores the manifestations of the human 

culture, which are reflected and fixed in the language‖ (Maslova, 2001: 10). 

According to the researchers , linguo-country studies and linguoculturology are considered as 

contiguous linguistic disciplines which study the interrelation of language and culture. As for the difference 

between linguo-country studies and linguoculturology, N.F.Alefirenko notes that these two disciplines have 

developed their own characteristics concerning the aims and objectives of study (Alefirenko, 2016: 91). The 

comparative analysis of the characters of the disciplines is presented in Table 1. 

 

Table 1. Characteristics of linguo-country studies and linguoculturology according to N.F.Alefirenko 

 

 Linguo-country studies Linguoculturology 

1 1. Chronologically linguo-country studies 

precedes linguoculturology. 

 

Linguoculturology follows linguo-country studies. 

2  Linguo-country studies and linguoculturology are used as synonyms. 

 

3 2. Linguo-country studies is one of the 

sources of linguoculturology. Linguo-

country dictionaries describe notions and 

facts of social, economic and cultural lives 

of country, realia of culture. 

 

Linguoculturology is characterized by the system and 

integrative approach to the phenomena of language 

and culture and ―works‖ at the deep level of semantics. 

4 Both disciplines have theoretical and applied linguodidactic orientation. 

 

5 

 

The objects of linguo-country studies are 

nature, flora and fauna, the country's 

geographical situation, climate. 

Linguoculturology in its content is narrower than 

linguo-country studies, its objects are the material and 

spiritual culture created by man. 

 

This opinion is disputable because some notions related to the natural world, are surrounded by 

powerful associative-figurative halo (earth, sky, mountain, forest, river, sea, field, tree etc.) or appear 

as concepts of culture. 

 

Also, the relationship of linguoculturology and linguo-country studies is explained by V.V. Vorob‘yev 

in the following way : ―The correlation of the concepts of linguoculturology and linguo - country studies 

seems to be quite complicated today, and theoretical understanding is fundamentally important for a number 

of reasons, primarily because the ever-growing interest in the problem of ― language and culture ‖ makes it 

necessary to clarify sources, parameters, research methods , concepts within its terminological scope 

‖(Vorob‘yev, 1999: 47). Therefore, it is obvious that there is a close relationship between linguoculturology 

and linguo-country studies. For our research, the following statements are of great importance: linguo-

country studies is one of the sources of linguoculturology and their objects of research cannot be separated 

from each other by some distinctive criteria and features. Consequently, the objects of these two disciplines 

should be considered and studied as correlated and interdependent systems. In the article, the dialectic 

connection of linguo-country and linguo-cultural concepts is shown in the frame of the complex concept 

―Thames‖. 

Results and Discussion.The integrative approach to study the complex concept ―Thames‖ was realized 

by the cognitive matrix model presented by Figure 1. This model introduces the structure of the concept 

―Thames‖ in its whole configuration of linguo-country and linguo-cultural subconcepts in the form of the 

cognitive matrix (N.N.Boldyrev). 
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Figure 2. Integrative cognitive-matrix model of the concept ―Thames‖ 

 

This cognitive matrix represents the concept ―Thames‖ as the interrelation of linguo-country and linguo-

cultural concepts that have found reflection in geography, agriculture, industry, historical-cultural artefacts as 

well as mythological-cultural, religious, socio-cultural, artistic information.  

This cognitive-matrix model is disclosed further in the table of categorization of Thames as the space 

according to three space models: ego-space, private space and social space (I.Yu. Bezukladova). Each of 

these space models consists of physical and mental spaces. Peter Ackroyd presents the river Thames as a 

certain Space – Time – Continuum fragment in the context of British linguistic picture of the world. As an 

object of physical geography, the Thames is characterized by a lot of factual features (source, length, depth, 

tributaries, mouth, estuary, tide, fall etc.), which make up the physical space of the river. The direct river 

space is broadened by the description of the nearest nature space – flora and fauna; besides, the social space 

of the river is introduced by a row of subcategories: cities, historical ruins, monasteries and priories, castles, 

royal palaces, bridges, docks, barges, labor and labor force etc. located near the river and existing due to the 

river. Simultaneously with the physical space, each of these models is extended by the mental space 

presented by mythological, religious, historical, socio-cultural, artistic and other concepts. The synthesis of 

physical and mental space areas in the form of dialectical interaction of linguo-country and linguo-cultural 

concepts creates a unique work of art which is of encyclopedic and spiritual significance. 

 

Table 2. Categorization of the Thames as space: dialectics of Space – Time – Continuum 

 

Space 

models 

Physical space Mental space 

1.River - 

space 

It has a length of 215 miles. It isthe longest river 

in England .It runs along the borders of 9 English 

counties. There are 134 bridges along the length 

of the Thames, and forty-four locks above 

Teddington.There are about 20 major tributaries 

Nymphs: 

Healer  

A guide to travelers,  

A caretaker of youth  

A source of knowledge 

THAMES 
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still flowing into the main river. The average flow 

of the river at Teddington , chosen because it 

marks the place where the tidal and non-tidal 

waters touch, has been calculated at 1,145 

millions of gallons(5,205 millions of litres) each 

day 2,000 cubic feet per second. The average 

―fall‖ or decline of the river from its beginning to 

its end is approximately 17 to 21 inches per mile. 

It falls some 600 feet (183m) from source to sea. 

 

Nymphs have always been part of the 

Thames. The nymph was popularly 

believed to be a healer and a guide to 

travelers, a caretaker of youth and a 

source of knowledge 

(Ackroyd, 2007:83). 

Father Thames: 

The mythical properties converge at this 

place known as Thames Head (Ackroyd, 

2007:92). 

To be baptized in the river is also to be 

reborn, to have crossed the threshold 

into a new life (Ackroyd, 2007:82). 

 

2.Nature 

space 

Flora:yew and alder 

oak ,alder, hawthorn an ash, yew and 

willow,horse chestnut, acacia, oak, lombardy 

poplar and the elm, pine and cedar, pollard 

willows, ash, flourish, eyots, aits, hawthorn, 

sycamore cane osier, or Salix vimimnalis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna:swans,carrion crows, gulls, the humble 

duck or the common duck, parrots, mammoths  

giant bears,boars,wolves 

Fox,bat,watervole,otter,  

mink, deer 

 

The tree protecting the source is anash 

that has stood here for approximately 

two centuries. In the mythology of the 

Norse people the roots of the ash -tree 

went down into the lower world. It 

connected three circles of existence, and 

was known to be the path of spirits. The 

giant ash was knownas World tree or 

Yggdrasil.  

The ash-tree is sacred to Poseidon, and 

is the tree dedicated to the power of 

water. 

The swan here is an image of purity and 

of innocence (Ackroyd, 2007:238). 

The swan in literature is also an image 

of nude woman. 

For alchemists the swan was the emblem 

of mercury (Ackroyd, 2007:240). 

  

According to the analysis made it is evident that the dialectic interrelation of physical and mental spaces 

occur, for example, ―swan‖ is a linguo-country concept, which belongs to fauna of the Thames. At the 

same time, the ―swan‖ is a linguo-cultural concept, because it is an image of purity and innocence, the 

swan in literature is the image of nude woman. In addition, the nude woman bathing is in turn one of the 

fundamental representations of the river established upon the worship of the water goddess. For 

alchemists, the swan was the emblem of mercury. They are also associated with light, and with the 

properties of light.  

3.Social 

space 

Cities: 

London,Kemble,Ewen,Cricklade,Lechlade, 

Buscot, Kelmscot, Radcot,BablockHythe, Oxford, 

Dorchester,Abingdon,Henley,Bisham, Marlow, 

Cookham, Hampton, Richmond, Chelsea, Fulham, 

Putney, Lambeth, 

Westminster,Wapping,Rotherhite,Greewich, 

Woolich, Tilbury, Dagenham, Erith 

Royal palaces: 

Hampton Court and Richmond, Greenwich and 

Whitehall, Wallingford,Cricklade,Lechlade 

Lambeth Palace. The Houses of parliament 

Country Hall 

Monastries , abbeys and churches: 

The river of life ↔ The river of death: 

The river is a symbol of eternity, in its 

unending cycle of movement and change.  

The river in its infancy is undefiled, 

innocent and clear. The Thames is the 

river of the disappeared. The Thames is 

in many respects the river of the 

dead(Ackroyd, 2007:374-375). 

The river of holiness, healing, purity, 

pleasure ↔ The river of unhappiness, 

filthy river: 

The Thames created the atmosphere, or 

setting, for the deliberate licence of the 

populace. It became a commercial 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

149 

 Benedictine monasteries of Westminster, Chertsey 

and Abingdon, The monastery at Abingdon,The 

monastery of St Frideswide at Oxford 

Bridges: 

New bridge,The bridge at radcot, 

Milleniumbridge, Readingbridge, Londonbridge, 

Putney bridge, Radcotbridge, Kingstonbridge, 

Roman bridge, St,John‘sbridge, Bridge of 

motley,Tower bridge 

Barges: Wherry, Clinkers ,Hoys ,Onkers 

Houseboats ,Skiffs ,Yachts ,Motor-boats 

Tilt boats,Shallops ,Peter-boats  

Eel-boats,Punts ,Lighters ,Funnies  

Cutters ,Steam-ships,Coracles ,Canoes 

Scrullers ,Colliers ,Barques ,Schooners  

Gigs ,Dinghies ,Whiffs ,Randons 

Rowing boats ,Dhows ,Narrow boats 

Flat-bottom barge 

Docks, factories, labor and labor force: 

 West India dock, East India dock, London dock at 

wapping, Surrey Dock at Rotherhithe, 

St.Katharine‘s Dock 

Howland Great Wet Dock, Brunswick Dock at 

Blackwall, New Docks and Warehouses 

A view of the London dock, Tilbury Dock 

Millwall Dock, Albert Dock 

Wharves,Factories,Sacks of wool 

Ship-building and ship-repairing, Biscuit bakers 

and store shippers 

Ship-chandlers, Rope-makers 

Rose mills and manufactories, Potteries 

Porcelain factories, Glassmakers 

Paint, ink and dye manufactories, 

Sugar refineries, Leather-tanning and vinegar-

making 

gravel diggers or as bargemen; 

Boat-builders or leisure-boatmen; 

A thriving passenger business. 

pleasure garden in 1742. Throughout its 

existence, the river has been the source 

of fertility (Ackroyd, 2007:263-264). 

The Thames has variously been 

described as a grey, dirty, smutty, sooty, 

smoky river. Black water seems 

somehow to be the opposite of true water 

(Ackroyd, 2007:275). 

The bridges of contentment ↔ The 

tunnels of darkness: The bridge can be 

used to cross from death into eternal life. 

. They are reassuring. They are 

welcoming. They are tokens of human 

agency and purpose. . It is a great cord 

of humanity. It creates the great stream 

of human beings. They are empty, dark 

and echoic (Ackroyd, 2007:129). 

 

 
Thus, the above presented categorization fragments of the Thames space as the river-space, nature space 

and social space disclose corresponding fragments of the cognitive matrix ―Thames‖, which demonstrate the 

dialectic interrelation of reality and unreality in the work. Peter Ackroyd᾽s dialectical method of the artistic 

reflection of the objective reality is revealed by the contrast and contradiction of the concepts in their 

interdependence and interrelations: The river of life ↔ The river of death, The river of holiness, healing, 

purity, pleasure ↔ The river of unhappiness, filthy river, The river of holiness ↔ The river of dark creatures. 

 

THE RIVER OF LIFE ↔ THE RIVER OF DEATH 
That is the contradiction of two concepts: life and death. At the linguistic level, the author uses the 

antithesis, which unifies two conceptual metaphors. These metaphorical periphrases of the Thames are 

presented by conventional metaphors and supported by other lingua-stylistic means. So, we can come to the 

following conclusion:  

The river of life finds its manifestation in the following conventional metaphors: 

1) The Thames is liquid history: it dissolves and carries all epochs and generations. These epochs and 

generations add and flow like water (Ackroyd, 2007:7). 

The space of the river is dynamic and develops in the time and through the time, that is, the physical 

substance of water exists dialectically in space and time and in philosophical aspect, it should be considered 
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as the Time and Space Continuum (as simultaneous existence of matter- river in all its space manifestations 

with time and through time). 

2) The Thames is a symbol of eternity. The Thames is a living being, human circulation, blood, mighty 

heart of London(Ackroyd, 2007:7). The Thames is a metaphor for continuity and dissolution.  

3) P. Ackroyd describes the River Thames as a museum of Englishness, as a mirror of morality of 

English life and image of nation (Ackroyd, 2007:8). 

The mental component of the Thames‘ social space keeps the mentality and spiritual values of the 

British nation. 

 

The river of death 

1) The Thames is the river of the disappeared, of the dead (Peter Ackroyd., 2007:374). It has the power 

to hurt and to kill (Peter Ackroyd., 2007: 375). The author uses the personifications “to hurt, to kill‖ which 

manifest the conceptual metaphor of death.  

2) Water is indeed the melancholy element (Peter Ackroyd., 2007:376). Melancholy is a metaphorical 

epithet, a depressive factor, so that the water is shown as element of despair.  

Thus, the combination of the metaphorical elements with the factual information creates dialectics of 

reality and unreality.  

 

THE RIVER OF HOLINESS, HEALING, PURITY, PLEASURE↔ THE RIVER OF UNHAPPINESS, 

FILTHY RIVER 

 

According to the author, the Thames has always been the river of comfort and of restoration. The author 

emphasizes that the river is associated with a lot of purification rites and its pure water can be health-giving. 

These concepts show the light side of the river and the dark one.  

 

The river of holiness, healing, purity, pleasure  

1) Water is the nutritive element, the maternal fluid, the milk of nature. That is why, water is guardian 

and preserver of health. It is also a site for the healing of eyes (Ackroyd, 2007:287). The given metaphors 

create the image of mother who feeds, heals and protects the nature and human beings. 

2) Water is spiritually pure. It is the renovator and protector of the world. It redeems ugliness. 

Therefore, the river Thames is source of health and strength. In addition, it has been compared with time, 

death and consciousness and it is of protean appearance, changing its forms (Ackroyd, 2007:114). All of 

these personifications affect our perception of the Thames as one of the main sources of spiritual 

development of the British nation. 

The river of unhappiness, filthy river 

1) The Thames has variously been described as a grey, dirty, smutty, sooty, smoky river. These are not 

19
th
 century epithets. It has always been thus. The river was squalid and malodorous place, dangerous for 

the unwary (Ackroyd, 2007:270-271).The subjective-evaluative epithets describe various negative 

characteristics of the water and city, which are determined by the bad conditions of the life and the labor of 

people. 

2) It is concrete that black water is disturbing, rancid, and restless. It will smell of dank and forgotten 

things. And black water seems somehow to be the opposite of true (Ackroyd, 2007:274-275). The above used 

metaphor ―black water‖ symbolizes dark, evil, unhappy sides of the Thames in all its space areas. This 

symbol is contrary to the notion of holy and holiness like the material to the ideal. 

Conclusion. The developed theoretical statements and analysis of empiric material allow forming the 

following conclusions:  

- the use of conceptual analysis of cognitive-matrix modeling (Boldyrev N.N.) and ego-centric space 

categorization modeling (Bezukladova I.Yu.) allowed to reveal the structure of the complicated concept 

―Thames‖ and show the interaction of the different space areas of the river as the broad panorama of the 

English geography, history, industry, culture and spirituality concentrated on and around the concept 

―Thames‖; 

- Peter Ackroyd᾽s dialectic artistic method is revealed by the categorization of the river Thames as a 

fragment of the English Time-Space-Continuum, by presentation of the concept ―Thames‖ as unity of 

opposites, contrast and contradiction of sub-concepts and dialectic interaction of Reality and Unreality, 

Material and Ideal. That all confirms the designation of Thames as ―the sacred river‖. 
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- Thames is shown as a poly-functional and poly-dimensional phenomenon: as a city-building, industry-

developing, nation-forming, culture-saving, mythology and spirituality-accumulating factor, that makes it a 

very important concept in the British linguistic picture of the world. 
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THE SEMANTIC ORGANIZATION OF DIPLOMATIC TERMS 

 

Abstract 

This article provides a brief description of semantic processes such as expansion, contraction or 

specialization of meanings. Nowadays there is no common understanding and continuity of main semantic 

categories known in the field of linguistics. It is known such categories as sign (symbol), concept, meaning, 

types of linguistic meanings, absolute and relative semantic content and others are included in that.The main 

thing in terminology process is word meaning, and it is determined by main featuresof term concept. As a 

result of semantic development of ancient words and changes in internal semantic structure the new 

nominative semewill be defined. Language is directly related to processes of differentiation and integration. 

These processes are characterized by semantic interpretation of language signs in understanding and 

communication. 

The diplomatic terms are formed according to general rules of word formation striving for individuality 

and stylistic neutrality. The meaning of complex term does not derive from individual meaning of its 

components. The component function is equal to function of phonemes in single-root terms particularly in 

distinctive form. The article was prepared on the basis of written sources and literature. 

Keywords:semantic narrowing,word‘s meaning, concept, extension of semantic capacity, diplomacy, 

differentiation, seme 
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ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ ҚҦРЫЛЫСЫ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада мағыналардың кеңеюі, тарылуы немесе ҥстеме мағына жҥктелуі сияқты 

семантикалық процестердің қысқаша сипаттамасы берілген. Қазіргі кҥнге дейін лингвистика 

саласында белгілі негізгі семантикалық категориялар жайында бірыңғай тҥсінік пен сабақтастық жоқ 

деп қаралады. Ол категорияларға мыналар жататыны белгілі: белгі (таңба), мән, мағына, тілдік 

мағына тҥрлері, абсолютті және салыстырмалы семантикалық мазмҧн және басқалары.Ең бастысы – 

терминдену барысында сӛз мағынасы терминделушi ҧғымның негiзгi белгiлерiне сәйкес 

нақтыланады. Байырғы сӛздердiң мағыналық жақтан дамуы, iшкi семантикалық қҧрылымның ӛзгерiсi 

нәтижесiнде жаңа номинативтi сема айқындалады. Тіл дифференциация және интеграция 

процестерімен тікелей байланысты болады. Дифференциация мен интеграция процестеріне тҥсіну 

және қарым-қатынас кезіндегі тілдік белгінің семантикалық тҥсініктемесі тән. 

Дипломатиялық терминдер дара және стилистикалық бейтараптыққа ҧмтылатын сӛздердің 

қалыптасуының жалпы ережелеріне сәйкес қалыптасады. Кҥрделі терминнің мағынасы оның 

компоненттерінің жеке мағынасынан туындамайды. Компоненттің атқаратын қызметі дара тҥбірлі 

терминдердегі фонемалардың қызметімен тең тҥседі, атап айтқанда – дистинктивті тҥрде болады. Бҧл 

мақала жазбаша деректер мен әдебиеттер негізінде дайындалған. 

Тҥйін сӛздер:семантикалық тарылу, сӛздің мағынасы, тҥсінігі, семантикалық қабілетін кеңейту, 

дипломатия, дифференциация, сема 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

Аннотация 

В этой статье дается краткое описание семантического подхода для дипломатических терминов. 

На сегодняшний день нет единого понимания и преемственности основных семантических категорий, 

известных в области лингвистики. Известно, что в эти категории входят: знак (символ), смысл, 

значение,типы языкового значения, абсолютное и относительное семантическое содержание и 

другие. Главное в процессе терминологии значение слова определяется в соответствии с основными 

признаками терминируемого понятия.В результате семантического развития древних слов, 

изменений во внутренней семантической структуре определяется новая номинативная сема. Язык 

напрямую связан с процессами дифференциации и интеграции. Процессы дифференциации и 

интеграции характеризуются семантической интерпретацией языкового знака в понимании и 

общении. 

Дипломатические термины формируются в соответствии с общими правилами 

словообразования, стремления к индивидуальности и стилистической нейтральности. Значение 

сложного термина не вытекает из индивидуального значения его компонентов. Функция компонента 

равна функции фонем в однокорневых терминах, в частности, в отличительной форме. Эта статья 

была подготовлена на основе письменных источников и литературы.  

Ключевые слова: семантическое сужение, значение слова, понятие, расширение смысловой 

способности, дипломатия, дифференциация, интеграция, сема 

 

Introduction. Due to the developments of science and demandsof global innovation in societyit does 

not take long time for wordsin the field of terminology to be changed semantically and to have new 

meanings. Sauranbayev N.T.has pointed out that the meanings of words and ways of their changesare called 
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semantics, andthe science that studies the meaning of words is called semasiology. The lawin semantics was 

divided by Sauranbayev N.T.into five types:1) the law of contradiction; 2) the law of semantic name; 3) the 

processing law; 4) the law of component integrity; 5) the law of the activity [1, p. 45-50]. However, these 

types of law in semantics are different in languages. It depends on internal developments of words in 

languages.  

The linguistsKenesbayevI. and Musabayev G.believethat the most of word meanings are formed 

according to the known laws of semiotics.They arethe law of assimilation (metaphorization), law of 

functional semantics,law of particle transition to the whole, expansion and contraction of meanings. The 

word meaning depends on the name of phenomenon. The new meaning derived from the basic meaning of 

word gradually becomes the permanent meaning, and the transition meaning is based on the original 

meaning of word.The literal and figurative meanings of word are based on the certain laws of 

semasiology,and its mainlaws are the law of functional semantics and law of expansion or contraction of 

meanings[2, p. 32-45]. 

During changes in word meanings into term meaningsvarious semantic processesare arisensuch 

processes as the expansion, contraction orspecialization of meanings.In Kazakh language diplomatic terms 

are often formed by the expansionof meanings. In English diplomatic terms are often made by the narrowing 

of meanings. In the process of terminology the word meaningsare specified in accordance with the main 

features of the terminatedconcepts.The new nominative sema is defined as a result of the semantic 

development of existed word in language, and it will be changedby the internal semantic structure. 

The terms are changed from one part of speech to another part based on the changes of meanings. The 

original meaning representsthe specific concept, subsequently the term acquires an additional meaning 

through itsoriginal meaning.As a result, a new term appears and it will be used in that sense.The semantic 

method is active in development of diplomatic terms.If the new names are needed to express diplomatic 

concepts, we take a new terminological concept for that word, andits meaning corresponds to or is close to 

that concept. These words have their origins in the national lexicon, and on the basis of that they are 

semantically abstracted.However, they have different ways in gaining terminological meanings and 

transitions to terminological series.Some of them are obtained by abstracting the individual meanings of 

polysemantic words, while others are formed by the changing individual word meanings.The word meanings 

can be also expanded by adding affixes to roots or by other ways of word formation. 

Background. The narrowing of word meaning, on the contrary, are arisenby the transition of the general 

concept to theindividual concept. The changing the word meaning, using one word instead of anotherword, 

giving one or more concepts with the same names depend on the linguistic or non-linguistic factors.The word 

meaningsarealso expanded by the metaphor, metonymy, synecdoche,andthe individual names turn into 

common names, and, e.g. Marxism, Toryism, conservatism (Great Britain), etc. In English diplomatic terms 

are mostly formed by the changing ofword meanings and tracing method.According to E.D.Konovalova's 

research, 62.5% of words are formed by the changing ofword meanings, and 37.5% with the help of 

borrowed words [3, p. 57]. 

―Sema (Gr.sema - sign; Fr. seme, Germ.sem) is the semantic multiplier, semantic component, semantic 

marker, semantic sign and smallest unit. The structure of word meaning becomes clear in the process of 

defining semantics‖[4, p. 323].For example, the semantic structure of theterm ―consul‖consists of several 

semas, each sema retains its semantic feature (thearchisema is AC and differential sema is denoted by DS): 

AC is a person; 

DC1 –the permission to leave a country or enter the territory of the country; 

DS2 –the service in the embassy abroad. 

Phrases made by the term "consul" are‗the official recognition of a consul, consul‘s function, Consul 

General, to take up one‘s duty as Consul General, honorary consul‘, etc. 

The use of the term in different structural phrases reveals the relations between the direct and indirect 

meanings, these two opposite meanings belong to the linguistic opposition.The old existed word is developed 

semantically, and the new sema emerges from the change of internal semantic structure.In this form of 

terminology the common word acquires the terminological meaning, and as a result, the common word and 

the term become homonymous, and the original word meaning is expanded or narrowed, e.g. the word 

"citizenship" in the literary language means ‗adulthood;consciousness, abundance of morality' [5, p. 77],in 

diplomatic relations it is known as the ‗stable political and legal relations of a personto the state‘. The word 

"citizenship" was assigned the diplomatic meaning, and its terminological meaning is not far from the 

concept ‗adulthood‘,only its sphere of use has changed. The component analysis ofterms"citizen"and 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

154 

'citizenship‘:AC is a person;DC1 - living in the territory of a particular country; DC2 - reaching the age of 

majority;DC3 - the existence of rights and obligations in relation to the country.AC - the right to reside in the 

territory of particular country;DC1 –the citizenship of exactcountry;DC2 - the right to reside in the territory 

of the state from the date of birth or due to special circumstances,the citizen of another country has the right 

to reside in thiscountry.These semas combine the lexical-semantic variants of polysemantic nouns within 

their semantic structuresforming one lexical-semantic group. 

Results and Discussion.By seme hierarchythegeneric seme is dominant, furtherthe other semes are 

separated in strict order.The term components are not the same in importance.For example, in international 

relations the documents that formulate an agreement between states are given in different terms.From the 

structure of diplomatic term "agreement" we can see the following hierarchical order of 

semantics:―Аgreement‖ – ―Treaty‖, ―Convention‖, ―Protocol‖, ―Act‖, ―Declaration‖, ―Statute‖, 

―Regulations‖, ―Provisions‖, ―Pact‖, ―Covenant‖, ―Compromis‖, ―Accord‖, ―Arrangements‖, ―Modus 

Vivendi‖, ―Exchange of Notes‖ and ― ―Concordat‖. Some of these documents‘formalities are very high, and 

some of themare low. As you can see from the example above, the differential sema is dominant, the integral 

sema cannot be dominant. 

In international relations the word "note" has acquired in addition to its original meaningeither the 

terminological meaning. In Latinthe original meaning of it is "sign, note", and in the field of diplomacy it is 

theofficial document andform of diplomatic correspondence - "diplomatic note".The phrases made by this 

term are ‗an exchange of notes, verbal note, a personal note, an official note‘,etc.In English the term―note‖is 

a polysemanticword[6, p. 490]: 1. diplomatic note; 2. short personal letter; 3. written notice; 4. note, 

reference; 5. sound, note; 6. banknote;7. Ticket;8. avizo; 9. loan receipt; 10. account. 

There is semantic similarity between the word meanings related to polysemy.The presence or absence of 

semantic closeness is the main sign for the classification or exclusion the wordpolysemy, e.g., the term 

"diplomat": 1. a person who conducts foreign relations with foreign countries; 2. hand box. The example 

proves that this term does not refer to polysemy:"He threw his diplomat on the table" and «He is a real 

diplomat», in these sentences the terms"diplomat" are completely different in meanings.The extra and 

additional meanings may not be the same, e.g., the term―security‖. The original meaning of this term is 

"security", the additional meanings are "guarantee", "pledge, contract". In plural, the term has completely 

the different meaning, "securities" mean financial items[6, p. 671]. 

Differential semes are the special tools of terms and main factor in determining the relations within the 

group.It is formed on the semantic basis of componentsandprovides the hierarchical structure of synonymous 

series.The constitutional semas are located near or far from the dominant term. When the semantic similarity 

prevails, the synonyms are interchangeable, and they cannot be exchanged when semantic difference prevails 

[7, p. 32]. 

The common semantic component and differential seme are the basis for the convergence of 

synonymous relations in antonyms,both of them represent two types of same phenomenon such as the 

semantic harmony and difference.In defining the synonym concept, it is necessary to have both the common 

semantic component of the meaning and the differential sema. Each synonym has at least one semantic 

component, in other words there is none of them, so each of two synonyms with opposite differential signs 

can be considered as an antonym [8, p. 23].Such a boundary instability between the synonym and antonym 

requires to find criteria that distinguish them.For the synonym this criterion is the process of mutual 

exchange that is similar to the differential semantic sign.If the word is opposite to the differential semantic 

sign, then it will be related to the antonym.In some cases the significance of distinguishing component can be 

insignificant and ignored, and the synonym will be close to absolute equilibrium. 

Two types of lexical-semantic relations of synonyms and antonyms are closely related. The synonym, as 

well as the antonym, has one integral semantic component and one distinguished component to meaning.In 

order to contrast lexical units concerning to diplomatic terms, their equilibrium must be semantic or 

functional, or both at the same time, which is the basis for combining units,as synonymous series and 

antonym pairs.For the antonym the component should contain the invariant semantics, and the semais 

common to both pairs of antonymwhich will indicate the type and distinctive features. Differential semantics 

for the antonym, unlike the synonym, is opposite to each other, therefore the antonyms are not mutually 

exclusive, their differences outweigh their similarities.In diplomatic terminology there are antonymous 

relations which depend on the linguistic and non-linguistic factors.They are given in opposite terms, e.g. 

lawful – unlawful, аrmed – unarmed, etc.In thestructure the antonyms are single and complexrooted.The 

single rooted terms, e.g.gain – loss, to hire – to dismiss, etc.; the complex rooted terms, e.g. employment – 
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unemployment, inflation – deflation, etc. Almost all word formation techniques are involved in the creation 

of such antonyms.The antonymous terms paradigmatically belong to the implicative form of relationsthat is 

divided into several types such as contralateral, contraindicative (opposite) and complementary.The mutual 

implicit relations are characteristic forcontraindicative antonyms.The contralateral antonyms regulate the 

implication for unilateral relations. The complementary antonyms describe two-way implicative relations of 

the contradiction [9, p. 159].  

In diplomatic terminology the contralateral antonyms consist of different structural units. The single 

rooted terms, e.g. advantage – disadvantage, economies – diseconomies, obligated – unobligated; the 

different rooted terms, e.g.to lend – to borrow, private – public; the phrases, e.g.to increase in the 

membership – termination of membership; multilateral convention – unilateral convention, to make an 

agreement – to break an agreement, etc. The concepts of differential (distinguishing) semantics for 

contralateral antonyms are incompatible with each other, there is a phenomenon of the reverse implication. 

The symbols consist of the conceptual identifier formed on the basis of imbalance signs, e.g.the rich - the 

poor, employed – jobless, etc.The unilateral implication of relationswill be establishedin the absence of 

reverse implication, e.g., expansion – curtailment, improvement – aggravation, etc. These antonymous pairs 

do not show only the semantic differences, but also their relations to the category of concepts.The functional 

similarity of such antonyms determines the unilateral implications,the sema distinguished components 

represent the contradiction, and between two contrasting terms might be formedan intermediate mark, 

e.g.expansion – stability – curtailment, etc. 

In English ‗non‘ often serves as an intermediate sign:belligerent – non-belligerent, diplomatic – non-

diplomatic, official – non-official, etc.The frequent occurrences of phrases between contrasting terms are 

closely related to the presence of adjectives in the terminological phrases. For example,solved problem – 

unsolved problem, legal foundation – unlegalized foundation, etc.The qualitative adjectives have been used 

as nouns to describe political, diplomatic and economic phenomena.Gradually these words became scientific 

terms, e.g.open (close) market, market price, etc. In the first phrase "market" is a noun, in the next phrase it 

is an adjective.The lexical and semantic relations of synonymy and antonymyis one of the most important 

linguistic relations in the national lexicon.In the field of diplomacy,the compound terms include only 

derivative forms of synonyms and antonyms.They are characterized by the convergent and rarely 

complementary relations.This is closely related to the original meaning of the term, and they represent the 

conceptual integrity.In some cases it is necessary to create the new word because in the native language there 

is no term described by the new phenomenon.In order to create terms,the attention should be paid to the 

uniformity of function and semantic similarity. The extra meaning isadded to the word original meaning, and 

the meaningisexpanded. Although new terms do not deviate from their previous meanings, their scopesare 

expanded, and their abilities to communicate with other words will be increased.  

The English terms ‗authority‘ and ‗power‘ are used in politics, theymean "authority",their relations can 

be clearly seen by grouping their lexical and semantic variants.The terms ‗okimet' and 'ukimet‘ in Kazakh 

language meantthe same name of executive body[10, p. 6]. Now the meanings of these words are 

individualized, and they become terms.‗Okimet‘ (power): 1. power of government. 2. construction 

management system of a state [5, p. 508]; ‗ukimet‘ (government) meansthe highest executive and governing 

body of the state power[5, p. 694].Isserlin Е.believesthat some diplomatic terms have different meanings in 

Russian.For example, "protocol" (gr. protokollon "first page") is the diplomatic term (set of mandatory rules 

generally accepted in international relations), and the official document whichproves what was told and 

done. In French, ‗protocol'isalso the diplomatic term,‗proces-verbal‘ corresponds in Russian ‗minutes of the 

meeting‘[11, p. 4-5]. 

The term is always valuable for its accuracy, it is difficult to determine that immediately, and sometimes 

it leads to polysemy. Any term being as the identifier or identifiable part can be the basis ofthe new 

terminological phrase, e.g.the peaceful settlement of international disputes, international treaties, 

international law, international legal recognition, international intergovernmental organizations, foreign 

union, foreign policy, foreign policy information, foreign policy forecast, foreign policy instruments, the 

Ministry of Foreign Affairs, etc. 

Conclusion. The lexical and semantic changes of borrowed words lead to the complete changes of 

original word meanings andtheir semantic structure, subsequently they acquire the new meanings. The 

component analysis of diplomatic terms showed that the terms and words taken from national 

languageshavethe extra and additional meanings. The special and contextual meaning of the sign derives 

from its original meaning and is closely related to it. The basis of understanding the terminological meaning 
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of the term means to understand its original meaning. Some unambiguous terms of special and general uses, 

e.g.‗control, return, attack‘, etc. without changing their national meaningsare used in the same senses both in 

the literary language and in the field of diplomacy.The combinations of sign components according to their 

semantic meanings allow to understand the specific meanings of terms. The abilities for expanding or 

narrowing the scope of the existing national words and adding extra meanings are the main characteristic 

features of diplomatic terms. The original and special terminological meanings form the semantic meaning.If 

the original meaning of the sign belongs to the structure of language, and the special terminological meaning 

belongs to language norm (rule). 
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DERIVATION AND FORMATION FEATURES OF PHARMACOLOGICAL TERMINOLOGY IN 

RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 

 

Abstract 

This article is devoted to the Derivation and formation features of pharmacological terminology. 

Pharmacological terminology is one of the specific strata of vocabulary that occupies a special place in the 

language system, which is explained by its structural-semantic, word-formation and stylistic features. In 

recent decades, there has been an acceleration in the process of internationalization of pharmacological 

terminology. The source of internationalization in the terminological system of medicine is the morphemes 

of classical languages such as Latin and Greek; previously borrowed general literary words and then 

terminologically rethought and borrowing finished terminological units. For the vast majority of European 

languages, this source is mainly English pharmacological terminology and contain approximately more than 

10 000 terms. 

Keywords: Pharmacological, terminology, formation, derivation, Latin, English, Russian, 

internalization, scientific, comparative. Lexico-semantic, features 

 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

157 

Картбаева Д.,
1
 Жамбылқызы М.

2 

 
1,2 
ҽл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

Алматы, Қазақстан 

 

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯНЫҢ АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕ 

ТУЫНДЫСЫ ЖӘНЕ ҚҦРЫЛУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақала фармакологиялық терминологияның ерекшеліктерін тҧжырымдау мен 

қалыптастыруға арналған. Фармакологиялық терминология - тілдік жҥйеде ерекше орын алатын, 

оның қҧрылымдық-семантикалық, туынды және стилистикалық ерекшеліктерімен тҥсіндірілетін 

лексиканың ерекше қабаттарының бірі. Соңғы онжылдықта фармакологиялық терминологияны 

интернационализациялау процесінде жеделдеу байқалды. Медицинаның терминологиялық 

жҥйесіндегі интернационализацияның қайнар кӛзі - латын және грек сияқты классикалық тілдердің 

морфемалары; бҧрын жалпы әдеби сӛздерді, содан кейін терминологиялық тҧрғыдан қайта 

ойластырып, толық терминологиялық бірліктерді қарызға алды. Еуропалық тілдердің басым 

кӛпшілігі ҥшін бҧл дереккӛз негізінен ағылшын фармакологиялық терминологиясы болып табылады 

және шамамен 10 000 терминді қамтиды. 

Тҥйін сӛздер: фармакология, терминология, білім, туынды, латын, ағылшын, орыс, 

интернационализация, ғылыми, салыстырмалы. Лексикалық және семантикалық ерекшеліктері 

 

Картбаева Д.,
1
 Жамбылқызы М.

2 

 
1,2 
КазНУ им. аль-Фараби, 

г. Алматы, Казахстан 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИВ АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена происхождению и формированию особенностей фармакологической 

терминологии. Фармакологическая терминология является одним из специфических слоев 

словарного запаса, занимающим особое место в языковой системе, что объясняется ее структурно-

семантическими, словообразовательными и стилистическими особенностями. В последние 

десятилетия наблюдается ускорение процесса интернационализации фармакологической 

терминологии. Источником интернационализации в терминологической системе медицины являются 

морфемы классических языков, таких как латинский и греческий; ранее заимствованные общие 

литературные слова, а затем терминологически переосмысление и заимствование законченных 

терминологических единиц. Для подавляющего большинства европейских языков этот источник 

является в основном английской фармакологической терминологией и содержит приблизительно 

более 10 000 терминов. 

Ключевые слова: фармакология, терминология, образование, деривация, латынь, английский, 

русский, интернализация, научная, сравнительная. Лексико-семантические особенности 

 

Introduction. As we are living in the era of globalization, integration and market relations nobody can 

doubt the significance of terminology in our life as it integrates obscure data of a specific field into one 

explicit term and aids in mastering people‘s professional education. Thus, any field of science and 

technology finds its expression in terms and there is practically no field of education that could be studied 

without knowledge of the terminology. 

Pharmacological terminology is one of the specific strata of vocabulary, which, due to structural, 

semantic, word-formation and stylistic features, differs from commonly used words and, therefore, occupies 

a special place in the lexical system of the language. The analysis of hierarchical structural relations in a 

single lexico-semantic group of pharmacological terminology makes it possible to reveal not only systemic 

relations in the vocabulary of the Russian, Latin and English languages, but also to identify the identity and 
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differences in lexical-semantic phenomena in comparative languages, which is important for comparatively 

typological, and for descriptive studies. 

The inexhaustibility of the problems of this lexical stratum attracts linguists - researchers today to the 

discovery of its new qualities, sides, characteristics, features as a subsystem of the language. 

The subject of my study is pharmacological terminology in Russian and English derived from Latin, 

based on the fact that these parallel subsystems were not subjected to special study. 

The object of our study is to identify ways of transmitting the meanings of Latin pharmacological terms 

into English and Russian. 

The purpose of the dissertation research is to reflect the essence of such a complex and multifaceted 

concept as the term and systematic study of semantic and structural-derivational features of the formation of 

the pharmacological terminology of the Russian and English languages.The following research objectives 

come from here: 

• supplement the definition of the essence of the term, give an explanation of its main characteristics;  

• determine the place of pharmacological terminology in the lexical systems of the Russian and English 

languages; 

• identify lexical and semantic features of pharmacological terminology as a special layer of lexical 

systems in Latin and English; 

• describe the features of the etymology of pharmacological terms on the material of the Russian and 

English languages; 

• characterize the role of Latin terminological elements in pharmacological terminology; 

• to analyze the pharmacological terminology of the compared languages in relation to 

internationalization, systematicity and unification; 

• study the features of the translation of pharmacological terms. 

Methodology.The choice of English as the second language of comparative research is determined by 

its ever-increasing communicative role in the world community, popularity, and today's vital necessity. 

It should be noted that a comparative study of multisystem contact languages on the material of a certain 

terminological subsystem is especially important for objective forecasting of the development and 

functioning of the considered language terminologies and the successful solution of theoretical and applied 

problems in coordinating them with each other. 

Moreover, It should be mentioned that at the present stage, pharmacological terms are widely used in 

colloquial speech, in a literary language, in the field of healthcare, pharmacological activity and science. 

However, the use of pharmacological terms in Russian has not yet been the subject of a serious and profound 

study. Further development of pharmacological terminology requires appropriate research and streamlining. 

Therefore, pharmacological terminology is analyzed within the framework of the system into which it 

naturally enters, that is, as part of the vocabulary of the language of science. Terminology does not belong to 

any other lexical system and cannot belong. The terminology has its own special purpose, the 

implementation of which is possible only in the language of science. The terms refer to special concepts that 

arise not in everyday life, but in the corresponding fields of scientific and practical activity. The belonging of 

the terms to the lexical system of the language of science is determined not only functionally, but also by the 

fact that they are signs of a different semiotic nature, the basis of which is ―the one-to-one correspondence of 

the sign and the signified‖, and which ―regulates the properties of a language sign, making it a term‖. 

Despite the considerable amount of work available in both domestic and foreign literature, the linguistic 

aspect of the study of terminological vocabulary still needs in-depth studies. 

Pharmacological terminology is a layer of the lexical fund with its specific features, because in every 

professional sublanguage there is nomenclature vocabulary that is correlated with certain realities and 

objects. The peculiarity of the vocabulary of the terminology is that its nouns are represented in it wider, 

more diverse than in other lexical subsystems. 

The terminology takes place in two areas (within the language of science, implemented in specific 

genre-diverse texts): in the field of fixation (lexicographic genres: special dictionaries, collections of 

recommended terms) and c. sphere of functioning (special literature: articles, monographs, periodicals). 

That is why the source of the study of the structural-word-forming organization of pharmacological 

terms in modern Russian and English languages was the materials of pharmacological terminology, collected 

from specialized dictionaries, literary works, which provide examples of the features of the practical use of 

terms in vocabulary. 
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The main methods of studying the laws of pharmacological terminology were a systematic, contrastive, 

comparative study of pharmacological terminology, the descriptive method and the method of component 

analysis of the word-forming organization of pharmacological vocabulary are used. 

Results.Pharmacological terminology is one of the microsystems that is the part of the vocabulary of 

modern English and Russian languages. This microsystem has, on the one hand, the features inherent in the 

general literary language, and on the other hand, it has its own distinct specificity. The data obtained as a 

result of studying pharmacological terminology problems, such as characterization of the essence of such a 

complex and multifaceted concept as a term and systematic study of semantic and structurally derivational 

features of the pharmacological terminology of the Russian and English languages, analysis of the main 

methods of term formation, use of Latin and Greek terminological elements, study of the etymology of 

pharmacological terms, a description of the characteristic aspects of pharmacological oh terminology, such 

as internationalization, consistency and standardization of pharmaceutical terminology, description of the 

synonym problem in the pharmaceutical terminology, translation features and pharmacological terms 

termino-elements have great theoretical and practical importance for the translation of specialized texts from 

English, as well as for the study of the language itself. At the same time, data obtained in 

The process of term formation, studied on the basis of pharmacological terminology, reflects the level of 

development of the corresponding fields of knowledge. 

The most common and typical features of terminological word formation are the following:  

1) the terms are created only for the needs of special communication; 

2) term-creation - a conscious process, not spontaneous; 

3) terminology - a controlled and regulated process; 

4) the word-formation act in terminology presupposes, besides the derivative operation itself, verbal 

disclosure of the terminology‘s content, within the framework of • pharmacological terminology, this is the 

name of the disease, drug, anatomical or histological nomenclature, etc .; 

5) the medical term is characterized by a transparent internal form; 

6) a specific act of terminological word formation depends on the classification of concepts. 

Modern pharmacological terminology in comparative languages is based on the Latin - Greek and 

Arabic basis. 

A huge mass of Latin words in all ages has been a source of enrichment of the scientific vocabulary of 

Europe and the whole world. These words are usually international in nature. I 

Despite some differences in the pronunciation of these words in different languages, they are 

nevertheless clear to physicians without translation. But in Latin, they differ in spelling and sound and yet 

express the same meaning in comparative languages. Russian used Arabic terms along with Latin and Greek. 

Discussion.Modern pharmacological terminology is heterogeneous in origin. 

Along with the native Russian and English words, which make up a small amount of 8%, there are 

terms of Greek and Latin origin 71% that have become international, the other 21% came from the Arabic 

language. 

In recent decades, there has been an acceleration in the process of internationalization of 

pharmacological terminology. The source of internationalization in the terminological system of medicine is 

the morphemes of classical languages such as Latin and Greek; previously borrowed general literary words 

and then terminologically rethought and borrowing finished terminological units. For the vast majority of 

European languages, this source is mainly English pharmacological terminology. Synonymy embraces the 

special vocabulary of the language of science as an ongoing process, the most active in the initial stages of 

the formation of industry terminologies, when the natural selection of terms is in progress. 

Pharmacological terminology is no exception in this case. In pharmacological terminology, first of all, a 

semantic variety of synonymy with its characteristic functions of substitution and refinement is realized. 

Although there are a large number of works covering the main problems of terminology, there are many 

aspects that require special attention of researchers. Such are the experiments of a comparative 'typological 

analysis of individual terminological systems in various languages. 

Pharmacological terminology is one of the specific strata of vocabulary that occupies a special place in 

the language system, which is explained by its structural-semantic, word-formation and stylistic features. 

An analysis of hierarchical structural relations in a single lexico-semantic group of pharmacological 

terminology makes it possible not only to reveal systemic relations in the vocabulary of the Russian and 

English languages, but also the systemic relations of identities and differences of lexical-semantic 
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phenomena in comparative languages, which is very important for comparatively typological so for 

descriptive studies.  

The common arsenal of Greek - Latin internationalisms, both words and terminological elements in both 

languages (Latin and English) creates a solid base for terminological understanding.  

In the pharmacological terminology of comparative languages, synonyms occupy a significant place. 

Given the ―synonymous hypertrophy‖, the most optimal is the selection of only the most viable, with 

sufficient practical use of Russian synonyms, with which equally viable English synonyms harmonize. 

In both Russian and English, the anatomical names have their own linguistic origin: Болеутоляющее- 

analgetic, жаропонижающее- antipyretic, противомикробное - antimicrobial etc. 

When studying pharmacological terminology, one must take into account that knowledge is systemic in 

nature. The systemic nature of scientific knowledge is reflected in the system of concepts.  

Conclusion.Thus, it can be concluded that in order to master any language and achieve qualified 

professional communication, it is necessary to do a lot of work in the field of semantics, both on the basis of 

different styles of one language and one style of different languages. 

A characteristic feature of the modern terminological system of pharmacology is the expansion of its 

international layer as a result of the interaction and mutual enrichment of various languages and the need for 

international communication. 

As a result of the study of such problems of terminology as the ways and methods of term formation, 

that is, the semantic and structurally word-formation organization of terms in modern Latin and English, 

contribute to the development and streamlining of individual terminological systems. Summing up the study 

of the essence of the term and the place of pharmacological terminology in the vocabulary of the Russian and 

English languages, we can say that pharmacological terminology is used in its direct, nominative-definitive 

function only & the composition of the language of science. The penetration of certain terms into general 

literary vocabulary is evidence of their popularity, prevalence, use in various genres of literature, and, 

finally, the development of these terms in the literary language, but not in general terms of the terms 

generally in the general literary language. 
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ТҤРКІ ТІЛДЕРІНЕ ТӘН ЗАТТЫҚ - МӘДЕНИ АТАУЛАРДЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 

 

Аңдатпа 

Тіл – мәдениеттің бір кӛрінісі. Ол екеуінің байланысы ерекше де маңызды. Кез келген 

мәдениеттің тҥрлері, атаулары тіл арқылы бейнеленіп кӛрінетіні, ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізілетіні 

белгілі. Ҧлттың пайда болуы мен бірге тілдік, шаруашылық аймақтық тҧтастықтар болуы мен бірге 

тілдік, шаруашылық аймақтық тҧтастықтар секілді, психикалықтҧтастықтардың қалыптасуымен 

байланысты. Сондықтан тҥркі тілдеріне тін атаулардың арасындағы ҧқсатық пен айырмашылықты 

анықтау – тіл білімінің негізгі проблемалардың бірі болып табылады.сӛз эволюциясының ҥнемі 

ӛзгеріске тҥсіп, даму ҥстінде болатындығы баршамызға белгілі. Ал осы даму тілдегі сӛздердің 

қолданысына, олардың мағыналарына ӛзгеріс әкелері сӛзсіз.  

Аталған мақалада тҥркі тілдеріне тән заттық мәдени атаулар және оның мағыналық, формалық 

айырмашылықтры тілдік- тарихи деректер арқылы анықталып, зерттеледі. Қазіргі қазақ тілінде тілдің 

қолданыстан шығып, мағынасы кҥңгірттенген кӛнерген сӛздердің семантикасына этимологиялық. 

Тарихи-салыстырмалы талдаулар жасалады.  

Тҥйін сӛздер: тҥркі тілдері, ҧқсастықтар мен айырмашылықтар, сӛз, мағына, эволюция, мәдени 

атаулар, семантикалық ӛзгерістер, мәдени байланыс, этимология 
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EVOLUTION  OF  THE  REAL  CULTURAL  NAMES  APPROPRIATE  OF  

TURKIC  LANGUAGES 

 

Abstract 

Language is the mirror of culture. The relationship between language and culture is very important. It is 

known that types and names of every culture are characterized and given through generation.  

It is connected with the formation of psychological entirety, as economic regional entirety, and the 

origin of nation and related language, economic regional entirety and related language. 

Therefore to define the similarity and difference between the names of Turkic languages is one of the 

main problems of linguistics. It‘s known that the word evolution is always changing and developing. And 

this growth influences to the usage of words and their meanings.  

This article investigates the real cultural names of Turkic languages and their difference in meaning and 

form is defined by language historical data. Etymologic and historical-comparative analysis are made to the 

semantics of archaisms in modern Kazakh language. 

Keywords: Turkic languages, similarities and differences, word, meaning, evolution, cultural names, 

semantic changes, cultural connection, etymology 
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ЭВОЛЮЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЛЕКСЕМ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ 

 

Аннотация 

Язык является отражением культуры. Связь между ними очень значительна. Известно, что виды 

и названия любой культуры отражаются и передаются через поколения с помощью языка. Поэтому 

определение сходства и различия между названиями свойственных тюркским языкам является одной 

из основных проблем лингвистики. Всем известно, что эволюция слов всегда под изменением и 

развитием. И это развитие влияет на использование и значение слов.  

В данной статье рассматриваются вещественно-культурные названия и их значимые различия, 

определяемые с помощью языковых исторических даннных. Сделаны этимологические и историко- 

сравнительные анализы на семантику архаизмов современного казахского языка. 

Ключевые слова: тюркские языки, сходства и различия, слово, значение, эволюция, культурные 

названия, семантические изменения, культурная связь, этимология 

 

Кіріспе.Белгілі бір ҧлттың даму тарихында заттық және рухани мәдениет ӛзара тығыз 

байланыста дамиды. Сондықтан оларды бір – біріне қарама – қарсы қойып, бӛліп қарауға келмейді. 

Оның руханикалық ҧғымы мәдениет дамуының негізі болып табылатын Шығыс мәдениетін (оның 

ішінде тҥркі тілдес халықтар, соның ішінде қазақ тілі де бар) тікелей қатысы бар.Бҧл бағыттағалым 

А.Салқынбай: «Сондықтан Шығыс пен Батыс мәдениетінің қалыптасуына ең басты әмбебаптық 

сипат тән емес» деген пікір айта келіп, ӛз ойын тӛмендегі ғалымның пікірімен сабақтастырады: 

«Мысль о том, что одна культура дополняет, а не повтерят другую, порой рассматривалась у нас как 

покушение на единство мировой культури... Признавалис лишь несущественные частные 

расхождения, что не только обедняло мировую культуру, ибо народом отказывалос в праве на 

собственное видение, но и припятствовало пониманю действительных законов мирового процесса в 

целом. Следуя подобной точки зрения, невозможно узнать, в чем суть мировой культуры, что за 

исходное берется какая-та одна модель, который придается универсальный характер [1,17-18]. 

Шығыс халықтарының мәдениетінің дамуында ӛздерінің мәдени мҧрасын пайдалану маңызды 

фактор болып саналып, даму тарихында, ӛздерінің мәдени дәстҥрлерін тірек қылады. 

Әдістеме.Мәдениет дегенде біз оны тілден бӛліп қарамаймыз. Тіл – мәдениеттің бір кӛрінісі. Ол 

екеуінің ара ерекше де маңызды. Кез келген мәдениеттің тҥрлері, атаулары тіл арқылы бейнеленіп 

кӛрінетіні, ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізілетіні белгілі. Ҧлттың пайда болуымен бірге тілдік, шаруашылық 

аймақтық тҧтастықтар болуымен бірге тілдік, шаруашылық аймақтық тҧтастықтар секілді, 

психикалық тҧтастықтардың қалыптасуымен байланысты. Ҧлттың тарихын философиялық тҧрғыдан 

зерттеген ғалымдар халықтардың жеке ҧлттық ерекшелігін жоғары бағалай отырып, кез келген 

ҧлттың мәдениеті жалпы адамзаттық мәдениеттің ерекше бір бӛлігі деп қарайды. Ғалым тілдің 

ерекшелігі ретінде сӛздің ішкі формасына басты мән береді. В.фон Гумбольдтың тҥсіндіруінше, тіл 

дҥниені тікелей, тура бейнелейді. Тілде адамның дҥниені қалай тҥсінетінің кӛрініс береді. Сондықтан 

ол былай деп тҧжырымдайды: «Разные языки – это отнюдь не различные обозначения одной и той же 

вещи, а различные видения еѐ [2,7].  

Қай халықтың болмасын ғасырлар бойы жиып-терген рухани нормасы сан-салалы. Олар жалпы 

мәдениеттің дамуына әр тҥрлі дәрежеде әсер етеді. Мәдениеті ӛркендеген халықтар ӛзінің жасаған 

барлық материалдың – рухани жиһаздарын жиып, не бойына сіңіріп қоймай, оларды мҧқият ретке 

келтіріп, жасауша жинап, қағаз бетіне тҥсіріп және саралап зерттеп, ел кәдесіне жаратумен қоса 

болашаққа мҧра етудің жолын ойлаған. Ҧлтымыздың тарихы, тҧрмыс-салты, ой-ӛрісі мен 

эстетикалық талғамдары тек оның рухани байлығы арқылы ғана емес, оның кҥнделікті тҧрмыста 

қолданған қҧрал-жабдықтарынан, ҥй-жиһаздарынан, киім-кешектерінен, әшекей бҧйымдарынан 

кӛрінеді.  

Бҧл жӛнінде ғалым Е.Жанпейісов былай дейді: «Каждый этнос, также как и каждый этникос, 

характеризуется общностью културы. Среди многочисленных ее функций нас интересует этническая. 

Основным носителем этнических свойств, этническим слоем культуры вообще являются обыденное 
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создания, обиходный язык и традиционно-бытовая культура. Отсюда в предметную область 

этнографии входят все компоненты этноса, обладающие в той или иной степени этнических 

своеобразием. Эти компоненты этноса воспроизводятся устно-разговорными средствами, что в 

совокупности составляет его этнокультурную лексику» [3,3]. Сондықтан халықтың тҧрмыс - әдет-

ғҧрыптар, дҥниетанымы мен эстетикалық талғамдары тек қана рухани мәдениет арқылы ғана емес, 

сонымен бірге халықтың кҥнделікті бҧйымдарында, мҥліктерінде, киімдері мен әшекейлерінде де 

бейнеленеді. Сондықтан бҧндай заттық мәдениет лексикасы қазіргі ҧрпаққа тҥсініксіз болуы мҥмкін. 

Бҧл атаулар бізде кӛне жырлардан, ескі тілді мҧралар арқылы келіп жетеді. Ал аталмыш тілдің 

мҧралары халықтың рухани да заттық мәдениетінің мол кӛзді арнасы болып табылады. Оның 

бойында халықтың ӛткен ӛмір жолын бейнелейтін таптырмайтын бай тілдік деректері сақталған. 

Қалай болғанда да халықтың қоғамдық ӛмірімен тығыз байланыста пайа болған этикалық жырларда 

ғасырлардың шындығы суретті тҥрде бейнелейді. Себебі эпостар халықтың ӛмірінің жиынтығын, 

дҥниетанымын, әдет-ғҧрпын, арманы, мҥддесін, рухани ӛмірін бейнелейді. Ал бҧл атаулар бізге тіл 

арқылы жетіп жатады және қазіргі таңда заттық мәдениеттке тән кӛптеген атаулар кҥнделікті 

тҧрмыста қолданылмағандықтан, мағыналары кӛпшілік қауымға тҥсініксіз сӛздерде айналып жатады. 

сӛз мағыналарының бҧл қаситеті жӛнінде Р.Сыздықова былай дейді: «...Сӛз мағынасының 

эволюциясы тек дамудан, яғни жақсара тҥсу сипатында ілгері жылжудан тҧрмайды. Сонымен қатар 

сӛз мағынасының кҥңгірттенуі, не мҥлде ҧмытылуы, ауысуы, кеңеюі, таралуы т.т. танытады [4,165]. 

Ғалымның бҧл пікірімен Б.С.Қарағҧлованың тӛмендегідей пікірі сабақтасады: «тіл жҥйесінің негізгі 

қасиеттернің бірі – оның ӛзгерістерге және жаңаруға бейім болатындығында...»[5,83]. Кӛріп 

отырғанымыздай тіл, оның ішінде лексикология саласы ӛзгеріске бейім келеді екен.  

Нәтижелер.Енді тарихымызда сақталған осындай атауларға тоқталайық:  

Бҧйымдардың һәммәсын 

Сымбал қылып тартады. 

Сандық пен жағланды, 

Бәрін тізіп артады /Кенесары-Наурызбай/. 

Осы ӛлең жолдарындағы жағлан лексемасы – сандық кішкентай қаптаған тҥрінің атауы. Бҧл 

жӛнінде О.Нақысбеков: «Сыртын Жағлан сӛзі – Қазақстанның оңтҥстік ӛңірінде ХҤІІІ-ХІХ 

ғасырларда кең тараған, киім-кешек салатын сандық атауының кӛне тҥрі. Зерттеушілердің айтуы 

бойынша, жағлан әбдіре сандық сияқты ҥлкен емес. Оның ҧзындығы 60-70 см, ені мен биіктігі 30-35 

см шамасында болады. Жағланның негізгі жҧқа тақтайлардан қҧрастырылып, сырты тҥгелдей қалың 

былғарымен қапталады, тек жағы ғана әр тҥрлі әдіспен кӛркемделеді [6,41].Жағланға қажетті сапалы 

былғары мен кҥміс табу оңай болмаған, оларды тек сән қуған ауқатты адамдар ҧзатылатын 

қыздарына арнап жасатқан. Араб тіліндегі бҧл сӛзде жағала немесе жағлун сӛзінің (помещать, 

класть) орналастыру, салу деген мағынасы бар [АРС, 160]. Тіліміздегі жағлан сӛзі осы араб тілінен 

ауысып, заттық мағынаға ие болған сияқты 

Ал жағлан сӛзіндегі дыбыстардың ӛзгеру себебін фонетикалық прогрессив ықпал заңы 

бойынша, екпінді буындағы а дыбысының ауанымен ӛзгеріп, қысаң ҧ ашық дауысты дыбысқа 

айналатындығымен тҥсіндіреді. 

Осындай тҧрмыстық лексикаға қатысты қазіргі кезде тілімізде қолданылмайтын сӛздің бірі-

кӛнек. 

Шимайлы торсық, шҧбыр кӛнектен, 

Қабыл болмай тілектен. 

Сор даланы шаңдатқан /Ер Жәнібек/. 

Кӛнек – ірі қара малдың бас не мойын терісінен жасалған, бие саууға не қҧдықтан су алуға 

арналған шҥмегі бар ыдыс [ҚТТС]. Кӛнекті кӛне тәсілмен жасағанда, жылқы терісін кӛнек бейнесінде 

тігіп, ішіне шӛп немесе сабан тығып кептеп, ол кеуіп толған соң, тезек шоғы тҥйініне ыстайтын 

болған. Қостанайдың Федеровка, Семиозер аудандарында қымыз, шҧбат тәрізді сусындарды қҧятын 

ыдыстарды осылай атайды. Кӛнек қырғыз тілінде де «кожаное ведерко с носиком» [ЮСл,422] 

мағынасында кездеседі. Ал тҥрікпен тілінде сәл ӛзгешелу: кӛнек [кӛ] сосуд из кожи (употребляется 

вместо ведра при дойке верблюда) [ТуркРСл,413] мағынасында кездеседі. Монғол тілінде – ағаштан 

не теріден жасалған шелек. 

Кӛнек сӛзін семантикалық жағынан кӛн терісі дегендегі кӛн тҧлғасымен жалғастыруға болады, 

ол қазіргі кӛптеген тҥркі тілдерінде «иеленген тері» деген мағынада сақталған. Сонымен бірге 

ертеректе адамдар мал терісін илеп, киімдер киген. Қазақ тілінде «кӛнімді сатсам да» дейтін тіркес 
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бар. Осындағы кӛн де сол кӛнек деген сӛздің кӛн тҥбірімен байланысты. Тіліміздегі белгілі кӛйлек 

сӛзінің кейбір тҥркі тілдерінде кӛйнек, кӛннек тҥрінде айтылатыны белгілі. Міне, осындай кӛннек 

сӛзі де сол кӛнек «кӛінмді сатсам да» дегендегі кӛн тҥбірімен тӛркіндес. Ескі тҥркі ескерткіштерінде 

ол жалпы «тері» деген ҧғымды білдірген. Teva кӛні – тҥйе терісі [МҚ,3,190]. Бҧл сӛздің мағынасының 

кҥңгірттенуі және мҥлдем тілімізден шығып қалуы мҧндай шелектің, ыдыстың кҥнделікті 

ӛміріміздегі пайдаланудан қалғанымен байланысты. Қазақта «кӛнегі керегеге іліну» деген сӛз бар. 

Оның мәнісі «жҧтап қалу» дегенді білдіреді. 

Жыға – тілімізде сирек қолданылатын сӛз. 

Қисайған жыға тҥзіліп, 

Кеменің ісі жӛнделген /Кенесары-Наурызбай/ 

Жыға – бас киімге тағатын айдар сияқты асыл тасты әншекей, металл әшекей. Бҧл атау тҥркі 

тілдерінің біразында кездеседі. 

Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігі бҧл сӛзге тӛмендегідей тҥсінік береді: 1. соғыста киетін бас киім. 

2. Бас киімге сәндік ҥшін тағылатын қҧс қанаты немесе сол сияқты әшекей [ҚТТС,273]. Қырғыздарда: 

1. Қалындықтың биік тӛбелі бас киімі. 2. Ханның биік тӛбелі бӛрігі. 3. Бӛрікке қадаған әшекей зат 

[ЮСл,276]. Тҥрікмендерде: 1. Кітаптың бет аралығына салатын қҧс қауырсыны. 2. Бас киімне 

қадайтын әшекей зат [ТуркРСл, 329]. Бҧл сӛз жӛнінде Е.Жанпейісов ӛзінің «Абай жолы эпопеясының 

тілі» деген еңбегінде сӛз етеді. Ғалымның пікір бойынша, шыға парсы тілінен енген сӛз. Парсы 

тіліндегі мағынасы: «бас киімге қадайтын қҧс қауырсыны немесе қандай да бір әшекей». 2. Бӛрікке 

орнатылған қандай да бір әшекей. 3. Бӛріктің ӛзі [6,43]. Деректер бойынша, бҧл атаудың адамның 

әлеуметтік жағдайын білдіруге жҧмсалатындығын байқауға болады. Жырда да негізінен кӛріктеу-

бейнелеу қҧралы ретінде тілдің тарихтық сипатына байланысты «қисайған жыға тҥзелді» деп, 

образды бейнелеу тәсілінде қолданылып тҧр. Осыған ҧқсас тілімізде «жығасын жықты» - «жаулы 

жеңді, бағындырды» деген мағынаны білдіретін тіркес те бар. Абай тілі сӛздігі де осы мағынаға: 

«Жыға – бастан жыға қисайғанда, бағы тайғанда, басына қиындық тҥскенде» [АТС,271] деп тҥсінік 

береді. 

Талқылау.Жалпы қазақтың тҧрмыс-салт лексикасы халқымыздың байырғы сӛз байлығын 

дәлелдейді. Бҧл мәселеге қатысты кӛптеген зерттеулер жҥргізіліп, диссертациялар қорғалуда. Атап 

айтар болсақ, Ә.Қайдаров, Р.Сыздықова, Е.Жанпейісов, Ж.Манкеева т.б. кӛптеген ғалымдар қазақ 

халқының тарихи ӛмірін суреттейтін кӛптеген сӛздерге лингвистикалық талдаулар жасап, қҧнды 

пікірлер айтқан.  

Ж.Манкеева қазақ халқының киімі жӛнінде былай дейді: «Қазақтардың ҧлттық киімдері ӛздерінің 

негізгі кәсібі мал шаруашылығына байланысты және тҧрмыс-жайы – кӛшіп-қонып жҥруіне ыңғайлы 

етіп тігілді. Оларға қыста аяз бен боранға, жазда ыстыққа тӛтеп бере алатын киім қажет еді» [7, 212].  

Тҧлымқожаға ат және сарпай береді /Едіге батыр/. 

Сарпай (Тҥркм., Ашх.,Тәж.,Шымк.,Шаң.) – сыйға жабатын қымбат бағалы шапан /ҚТДС,286/. 

Тҥрікменше, сарпай – сәнді киім, халат [ТуркРСл,567]. Қарақалпақша, сарпай – сый, еркектердің 

сәнді шапаны [КкРСл, 565]. Қырғызша, 1. Тойларда сыйлы қонақтарға кигізетін киімнің тҥрі. 2. 

Қалыңдық жақтан еріп келген қонақтарға берілетін сыйлықтар [ЮСл, 616]. Радлов сӛздігі бойынша 

да сарпай – сыйлы шапан [РСл, 4,340]. Деректердің кӛрсетуі бойынша, сарпай сӛзі қонақтарға 

кигізілетін киімнің аты. 

Жалпы жоғарыда аталған киімдердің кӛпшілігі немесе олардың тыстары, әдетте шҧға, мәуіт, 

қамқа сияқты қалың маталардан тігіледі, сондықтан кейбір киімдердің ӛзі осы мата атауларымен 

тіркесіп келеді. Сондықтанкейбір мата атауларына да талдау жасап кеткенді жӛн кӛрдік: 

Және әкеліп қосады, 

Мауыт, шекпен, қамқа тон, 

Лауанты шәйі бес шапан /Кенесары-Наурызбай/ 

немесе  

Сол жақтың қолтығынан ӛтіп шықты, 

Мауыты денесінің бәрін жарып /Абылай/. 

Мауыт - ӛң жағы майда тҥкті келген қалың мата, шҧға [ҚТТС, 148]. Қарақалпақша мауыт – сукно 

[КкРСл,490] және осы тілде осыған байланысты «ат жақсысы яумыты, топ жақсысы мауыты» деген 

мақал кездеседі. 

Мауыт лексемасы парсы тілінен енген сӛз. Бҧл сӛз парсы тілінде «қалаң мата, шҧға» мағынасын 

білдіреді [ҚТАПС, 114]. Парсының махут сӛзі дыбыстық ӛзгеріске ҧшырап, тілімізде мауыт тҥрінде 
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қалыптасқан. Сонымен бірге мауыт лексемасына байланысты айта кететін жайт, тілімізде бҧл сӛз 

«жаугершіліте киетін әскери киім» ҧғымын да білдіреді. Мысалы, аумауыт – сауыттың бір тҥрі, ай 

және мауыт сыңарларынан қҧралған біріккен сӛз. Бҧл қылыш кеспейтін, найза теспейтін болаттан 

жасалған сауыттың бір тҥрі. Екінші келтірілген жыр жолдарындағы мауыт осы сауыт мағынасында 

тҧр. Бҧл сауыт жайында Қазақ Совет Энциклопедиясында былай делінген: «Аймауыттың шынжыр 

торы денеге батпас ҥшін ішінен киіз кебенек киеді. Соғылуы қиын болғандықтан, ӛте қымбат 

бағаланып, кез келген батырдың қолына тҥсе бермеген» [ҚСЭ, І,169]. 

Сонымен бірге жырларда ақсауыт, ақберген т.б. ақ сӛзімен тіркескен сӛздер кездеседі. Бҧл жерде 

ақ сӛзі жайындағы Т.Байжановтың: «Ақ эпитеті қару-жарақтың, жауынгердің киім-кешектерінің 

алдында келіп, олардың мықтылық, беріктік қасиеттерін анықтайды» деген пікірімен әбден келісуге 

болады. Біздің ойымызша, әскери киім-кешек мағынасындағы мауыт сӛзі мен сауыт лексемаларында 

м-с дыбыстарының алмасу қҧбылысы болып тҧрған сияқты. 

Қамқа – қазақ тҧмысында кеңінен қолданылған материалдардың бірі. Оның жалпытҥркілік 

ежелгі мәдениетке тән екенін кӛне тҥркі сӛздікте кӛрсетілгенінен де байқауға болады. qamqi – қамқа, 

шелковая материя [ДТС,416]. Радлов сӛздігінде: қамқа [alt.telil.kir.kkir] камкакитайская шелковая 

материя [РСл, 2,40]деп берілген. Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігінде қамқа сӛзінің екі тҥрлі мағынасы 

берілген. 1. Алтындатқан яки кҥмістеткен зерлі жіптен тоқылған жібек мата. 2. Қара тҥсті, терісі 

қымбат, кӛбіне суда ӛмір суретін аң [ҚТТС, 6,612]. Осы жерде материалдың ӛзі аң терісінен жасалған 

емес пен деген ой туындайды. 

Лауанты – тілімізде кӛп кездеспейтін материал атауының бір тҥрі. Е.Жанпейісов 

«Этнокультурная лексика казахского языка» атты еңбегінде лауданэ сӛзін қарастырады. Ғалымның 

пікірінше, қарашай-балқар тілдерінде «жібек мата, жібек орамал» дегенді білдіретін лаудан-лауданэ 

деген сӛздер бар. Бҧл сӛз лэу және данэ деген екі сӛзден жасалған, яғни данэ – шелковая ткань, ал лэу 

(лоо) – название торгового пункта на Черноморском побережье северо-западнее Сочи, через который 

поступали к адыгам шелковые ткани из Закавказья и Турции [3,39]. Сонда бҧл мата атауын «лау 

матасы, лаудан әкелінген мата» деген тіркестердің бірігуінен алып тҧр. Сол сияқты жырдағы біз 

талдап отырған лауантының тҥбірі осы лау сӛзінен шыққан сияқты. Сонымен бірге орыс тілінде осы 

сӛздермен тҥбірлес жеке матаның тҥрін білдіретін лудан сӛзі кездеседі. Зерттеушілердің пікірі 

бойынша, бҧл сӛз де лаудан сӛзінен шыққан [8,87]. 

В.И.Абаев лудан сӛзінің В.И.Даль, И.И. Срезневскийдің сӛздіктерінде кездесетіндігін айта келіп, 

«жібек амта, орамал» мағынасынан басқа «сыртқы киім», «плащ» мағыналарын білдіретін лудан 

сӛзінің кездесетіндігін айтады. Ғалымның айтуы бойынша, бҧл сӛздің соңғы мағынасы герман тілінен 

енген сӛз: «... А последнее считается заимствованным из германского: др.сев.lovi, англос. lova – 

грубая верхняя одежда, плащ» [8,98]. 

Ал «жібек мата» мағынасын білдіретін лаудан сӛзін кавказ тілдерінен енген дей келіп, орыс 

тіліне ену жолдарын мынадай деректерді келтіре отырып дәлелдейді: «Во второй половине ХҤІ в. И 

особенно в ХҤІІ в. Стали развиваться экономические связи рядовых кабардинцев с гребенскими 

казачьими городами и с Терским закавказского и иранского происхождения» [8,97]. 

Адырас – жартылай жібек мата атауы. Бҧл В.Радловта: «адрас (казан) пестрая, бухарская 

полушелковая материя с бумажной основой» [РСл,І,86]деп кӛрсетілген. Ӛзбек тілінде адрас – 

полушелковая узорчатая материя кустарного производства деп, ал башқ. әзрәс (этн.) адрас, бухарская 

полушелковая материя со своеобразными узорами. Сонымен бірге орыс тілінде адряс формасында 

кездесіп, «бухарская и персидская полушелковая ткань» енген болу керек. Деректер негізінде, бҧл 

мата – парсы матасы. Біздің тілімізде де садамен ӛзбектер арқылы адырас формасында еніп, матаның 

тҥрін білдіріп тҧр. 

Қорытынды.Қазақ тілінде кӛнерген сӛздер, негізінен, сол халықтың тарихымен, мәдениетімен, 

тіршілігімен, салт-дәстҥрімен байланысты. Сондықтан осы тҧрғыда тек қазақтың емес, сонымен бірге 

басқа да кейбір ӛзге тҥркі халықтарының тілдік, этнографиялық деректерін зерттеу қазіргі таңдаға 

басты проблемалардың бірі болып табылады. Сонымен бірге бҧл халқымыздың басқа да 

халықтармен, елдермен экономикалық, мәдени, тіл аралық байланыстарын кӛрсетуге себебін тигізеді 

деп ойлаймыз.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КАЗАХСТАНСКОЙ ПРЕССЫ) 

 

Аннотация 

На современном этапе развития языковедческой и лингводидактической наук весьма актуальны 

когнитивно-функциональные исследования, позволяющие понять механизмы реализации глубинной 

семантики языковых единиц. Это обстоятельство вполне объяснимо: если в предыдущей структурной 

научной парадигме языкознание была направлено на получение ответа на вопрос как?, то при 

нынешнем, антропоцентрическом, подходе его интересует вопрос почему?. Как известно, одним из 

важнейших свойств бытия человека является ориентация на определенные духовно-нравственные и 

морально-этические ценности, в соответствии с чем у него формируется шкала положительной или 

отрицательной оценки в отношении тех или иных явлений и процессов в окружающей его 

действительности. Оценка человека передается комплексом разноуровневых языковых единиц, 

объединенных оценочной семантикой. Исходя из этого, целью данной статьи является рассмотрение 

проблем репрезентации аксиологических параметров в казахстанском социуме на материале 

казахстанской прессы. Соответственно объектом статьи являются языковые средства разных уровней, 

репрезентирующие аксиологическую семантику. Предметом исследования в данной статье является 

выявление репрезентантов аксиологической семантики и когнитивных структур, лежащих в их 

основе. Источником извлечения фактического материала являются печатная пресса. 

Ключевые слова: аксиология, дискурс, духовно-нравственные и морально-этические ценности, 

шкала ценностей, формирование, оценка 
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АҚСИОЛОГИЯЛЫҚ СЕМАНТИКАНЫ ЖҤЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ  

ТІЛДІК ҚҦРАЛДАРЫ МЕН ЖОЛДАРЫ 

(ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАР МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ) 

 

Аңдатпа 

Қазіргі тіл және лингводидактика ғылымдарының дамуында ӛзекті-функционалдық зерттеулер 

ӛз ӛзектілігін табуда, тілдік бірліктерді жҥзеге асыру механизмінің терең семантикасын тҥсінуге 

мҥмкіндік береді. Бҧл тҧрғыда оны осылай тҥсіндіруге болады: егер алдыңғы тілдің ғылыми 

қҧрылымдық парадигмасында қалай? деген сҧраққа жауап берілсе, онда қазіргі антропоцентристік 

кезеңде оны неге? деген сҧрақ қызығушылық тудырады. Нақтырақ айтқанда, бҧл мақсатқа жету тілдік 

тҧлғаны ғылыми зерттеуге енгізбестен мҥмкін емес, бҧл бірінші кезекте адамның дҥниені қабылдау, 

дҥниені тҥсіну және дҥние кӛзқарасымен байланысты тілдік объективтілеу қажеттілігі тҧрады. 

Белгілі болғандай, адамның ӛзінің жеке қасиеттерінің біреуі белгілі рухани-моральдық және 

моральдық-этикалық қҧндылықтарға қатысты белгіленеді, сол себепті адамда оның қоршаған 

ортасында орын алатын о да, бҧ да қҧбылыстарға және процесстерге қатысты оң немесе теріс бағалау 

шкаласы қалыптасады. Адам бағалауы әртҥрлі тілдік бірліктердің жалпы бағалаудың 

семантикасымен біріккен жиынтығы арқылы беріледі. Осыдан шығатыны, бҧл мақаланың мақсаты 

Қазақстан баспасының материалдарына жҥгіне отырып қазақстандық қоғамның аксиологиялық 

параметрлерін бейнелеу мәселесін қарастыру болып табылады. Сонымен, мақаланың нысаны болып 

аксиологиялық семантиканы кӛрсететін әртҥрлі тілдік деңгейдің тілдік қҧралдары болып табылады. 

Осы мақаланың зерттеу пәні болып аксиологиялық семантиканы және олардың негізінде жататын 

когнитивтік қҧрылымдардың репрезенттарын табу болып табылады. Дерек материалдарының кӛзі 

болып баспасӛз болып табылады. 

Тҥйін сӛздер: аксиология, дискурс, рухани-моральдық және моральдық-этикалық қҧндылықтар, 

бағалау шкаласы, қалыптастыру, баға 
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Abstract 

At the present stage of development of the linguistic and linguo-didactic sciences, cognitive-functional 

studies are very relevant, allowing us to understand the mechanisms for implementing the deep semantics of 

linguistic units. This circumstance is quite explicable: if in the previous structural scientific paradigm, 

linguistics was aimed at obtaining an answer to the question how, then with the current, anthropocentric 

approach, he is interested in the question why? The impossibility of achieving this goal without the inclusion 

of the linguistic personality in scientific research is obvious, and therefore the need for language 

objectification of everything that is connected with the world perception, world outlook and world view of a 

person is highlighted. As it is known, one of the most important properties of being of a person is orientation 

to certain spiritual, moral and moral-ethical values, in accordance with which he forms a scale of positive or 

negative evaluation with respect to certain phenomena and processes in his surrounding reality. A person's 

assessment is transmitted by a complex of multilevel language units, united by evaluative semantics. Based 

on this, the purpose of this article is to examine the problems of the representation of axiological parameters 

in Kazakhstan society on the basis of the Kazakhstan press. Accordingly, the object of the article is language 

tools of different levels, representing axiological semantics. The subject of research in this article is to 
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identify the representatives of axiological semantics and cognitive structures underlying them. The source of 

factual material extraction is the print press. 

Keywords: axiology, discourse, spiritual and moral, moral and ethical values, scale of values, 

formation, assessment 

  

Введение. В современном информационном мире с развитой инфраструктурой 

коммуникационных связей язык играет ведущую роль во всех сферах жизни и деятельности людей, 

так как семантика оценки и ее языковое выражение в текстах СМИ формирует когнитивно-

информационный план оценочности как идеологического инструмента. 

Исследования последних лет в области семантики показали, что оценочность не просто 

характерна для всех газетных текстов - она является одной из основных стилеобразующих черт 

газетной речи (М.П. Брандес, Г.Я. Солганик и др.) Журналист в газетных материалах представляет 

аксиологическую версию изображения фрагментов общественной жизни. 

Теория ценностей исследует различные аксиологические системы и отдельные ценности 

человека и общества в философском аспекте. Однако современный этап развития науки предполагает 

синкретизм научных парадигм при исследовании феноменов различной природы. Ценностные 

ориентации представляют собой "идеологические, политические, моральные и другие основания 

оценок и способы дифференциации субъектом объектов окружающей действительности по их 

значимости для него и ориентации в них; элементы внутренней структуры личности, закрепленные 

жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и отграничивающие значимое, 

существенное для человека от незначимого, несущественного" [1, 532]. Ценностные ориентации, 

ценности становятся предметом лингвистических исследований. 

Основоположник лингвоаксиологии французский лингвист Ш. Балли, в книге "Французская 

стилистика" писал: "Наша мысль … постоянно и непреднамеренно добавляет к малейшему 

восприятию элемент оценки …; одни слова и выражения обладают … уничижительной окраской, а 

другие, наоборот, мелиоративной …; одни как бы говорят: "это хорошо", а другие – "это плохо"; одни 

несут преимущественно позитивную, а другие –преимущественно негативную оценку» [2, 183-184]. 

Соответственно Ш. Балли, разграничивая субъективную и объективную оценку, отмечал, что 

"каждый речевой факт обладает … логической или эмоциональной доминантой" [2, 183]. Из этого 

утверждения следует, что оценка также может быть рациональной или эмоциональной. 

В последние десятилетия интерес к лингвистической аксиологии постоянно возрастает, что 

подтверждается появлением большого количества исследований, посвящѐнных данной теме (Н.Д. 

Арутюнова, А. Вежбицкая, Е.М. Вольф, А.А. Ивин, В.И. Карасик, Т.В. Маркелова, Г.Н. Скляревская 

и др.). Всѐ чаще исследователи вслед за Г.Н. Скляревской говорят о том, что "слово – не просто 

номинативная единица языка, но и –сгусток эмоций, экспрессии, оценок, намерений, желаний" [3, 

166]. Оценка как универсальная лингвистическая категория не может существовать без человека, вне 

его деятельности, так как именно человек оценивает объект, характеризует его с точки зрения 

ценности/антиценности. Оценка как языковое явление широко трактуется в многочисленных 

научных трудах как отечественных, так и российских и зарубежных языковедов. Н.Д. Арутюнова 

подчѐркивает антропоцентричность категории оценки: "Оценивается то, что нужно (физически и 

духовно) человеку и Человечеству" [4, 181]. 

На каждом этапе развития лингвистической мысли изучение феномена оценочности получает 

новый импульс, в связи с чем в дефиницию  данного термина вносятся некоторые уточнения. 

Так, Дж. Мартин характеризует оценку как: "the set of resources used to negotiate emotions, 

judgments, and valuations, alongside resources for amplifying and engaging with those evaluations" [5, 142]. 

З.Х. Ибадильдина подразумевает под оценочностью семантическую категорию (компонент), 

заключающийся в способности языковой единицы характеризовать обозначаемое в рамках 

оппозиции "хорошо/плохо" [6, 36]. 

Д.Б. Токтамысова интерпретирует языковую оценку как "общественно закреплѐнное, социально 

устоявшееся отношение носителя языка к внеязыковому объекту, понимаемому в широком смысле 

как лицо, предмет, явление действительности и т.п., выраженное языковыми средствами эксплицитно 

или имплицитно. Это отношение (субъекта к объекту с точки зрения противопоставления 

"положительное/ отрицательное", т.е. "хорошо/плохо") -выступает в качестве узуально или 

окказионально выражаемого семантического свойства языковых явлений, именуемых оценочностью 

[7, 20-21]. 
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Во всех приведенных выше определениях оценка связана с выражением положительного или 

отрицательного отношения говорящего субъекта, которое закреплено, т.е. зафиксировано в языковых 

средствах. Таким образом, оценочность представлена в языковых единицах, а сферой ее 

функционирования является речь. 

Ценности можно подразделить на константные и переменные. К первым относятся 

основополагающие ценности передающиеся из поколения в поколение. В них отражаются 

мировосприятие, миропонимание и менталитет этноса. Ценностная специфика определяется 

преимущественно национальной принадлежностью члена социума, менталитетом, этносом.  

Наличие переменных ценностей обусловлено тем, аксиологическая парадигма может меняться в 

связи с социальными модификациями, историческими, экономическими и политическими 

трансформациями, что свидетельствует подвижности шкалы ценностей. 

Методика. Аксиология средств массовой информации заключается в распространении в 

обществе системы взглядов на мир, представленной определенной совокупностью ценностей. 

Понятие ценностные ориентации трактуется как ключевой компонент массового сознания; 

"рефлексивно сознаваемое", относительно устойчивое отражение в сознании личности или какой-

либо общности людей ценностей, признаваемых ими в качестве важных, необходимых, полезных 

материальных благ и идеалов, стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих 

ориентиров. 

Объектом нашего исследования является способы репрезентации аксиологической семантики в 

газетном тексте русскоязычной прессы Казахстана, в частности, в таких газетах как "Казахстанская 

правда", "Литер", "Деловой Казахстан".  

Нами были исследованы способы вербализации аксиологической семантики, включающую в 

себя категорию ценности так и оценочный компонент, который может быть выражен эксплицитно 

или имплицитно. 

Как известно, воздействующий потенциал СМИ реализуется прежде всего посредством 

формирования в массовом сознании читателя определенных идей и установок. Анализ газетных 

текстов направлен на обнаружение нового смысла, новых черт события, его эпизодов. Специфика 

проблемы смысла, по мнению Ж. Гийому и Д. Мальдидье, заключается во взаимосвязи дискурса и 

идеологии: смысл формируется в исторически обусловленных дискурсных формациях. Смысл 

материализуется через соотношение аргументов, рассказов, описаний, поэтому может быть 

истолкован, интерпретирован. Интерпретация смысла становится активным инструментом 

социального конструирования [8, 89-147]. 

Результаты. Словообразование как один из способов выражения оценочной семантики в 

русскоязычной прессе Казахстана 

Процесс познания непременно сопровождает оценочная деятельность, которая позволяет 

выяснить ценностную значимость любых объектов иопределить их место вязыковой картине мира 

оценивающего субъекта. Результаты осмысления, интерпретации и «оценивания» мира человеком 

могут выражаться различными способами, из которых наиболее удобным, эффективным и 

экономичным является язык. Выраженная языковыми средствами оценка (отношение субъекта 

кобъекту) становится семантическим свойством языковых явлений, и оно называется оценочностью.  

Поскольку оценка эксплицируется на разных уровнях языка, эта проблема вызывает большой 

исследовательский интерес. Так, способам (аффиксация, словосложение, семантическая деривация, 

морфологический, синтаксический и т.д.) выражения оценки посвящены работы Е. М. Вольф, З. К. 

Темиргазиной, Т. В. Маркеловой, Т. И. Вендиной и др.  

По мнению Т. И. Вендиной, именно в словообразовании ярче всего реализуется идея связи 

сознания со структурой языка. Внимательное изучение факторов словообразования может дать ответ 

на вопрос, какие ценности и почему удерживаются сознанием, и что, в языковом сознании народа 

является жизненно важным. "Словообразовательные средства, используемые для актуализации 

оценочных признаков многообразных предметов и явлений внешнего мира, позволяют 

репрезентировать картину ценностных ориентаций русского языка" [9, 46-47].  

В работе Г. А. Золотовой "О категории оценки в русском языке" выделяются различные аффиксы 

субъективной оценки: -оньк-, – еньк-, – онечк-, – охоньк-, – ѐхоньк-, – ѐшеньк-, -к-, -ечк-, – оват-, – 

еват- со значением усилительности, -ок-, -ик-, -чик-, -ишек-, -ец-, -(и)ца, -ц(о) со значением 

уменьшительности и ласкательности [10, 274].  
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В.В. Виноградов, выделяя уменьшительно-ласкательные суффиксы – ок-, – ѐк-, – ик-, – чик-, – ец-, 

подчѐркивает, что "при их посредстве выражаются самые разнообразные оттенки экспрессии: 

сочувствие, ирония, пренебрежение, злоба, пѐстрая и противоречивая гамма эмоций и оценок" [11, 101]. 

Большинство лингвистов, однако, считают, что основным уровнем выражения оценки является 

лексический (В. В. Виноградов, Т. И. Вендина, Г. А. Золотова, И. Н. Худяков, Е. Ф. Петрищева и др.). 

В качестве лексических средств выражения оценочного значения рассматриваются имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия. "Слово не только обладает 

грамматическими и лексическими, предметными значениями, но и в то же время выражает оценку" 

[11, 21]. Особенно ярко оценочное значение выражено именем прилагательным. Оно присуще 

прилагательному как части речи, обозначающей признак, свойство, качество предмета, поэтому оно 

присутствует в большинстве оценочных высказываний. 

В работах Т. В. Маркеловой, З. К. Темиргазиной основное внимание уделяется синтаксическим 

средствам выражения категории оценки. З.К. Темиргазина в своей докторской диссертации 

"Оценочные высказывания в современном русском языке" подчѐркивает, что в полном объѐме 

оценочная семантика может реализоваться лишь в высказываниях. В основе функционирования 

оценочных высказываний, по мнению З. И. Темиргазиной, лежит когнитивная модель сознания 

человека – "обобщѐнный оценочный фрейм". Оценочный фрейм − это "ментальная репрезентация 

объектов и событий, содержащихся в памяти человека и стоящих между реальностью и еѐ 

вербальным содержанием. Оценочный фрейм носит знаковый, символический характер: 

совокупность различных видов оценочных фреймов составляет концептуальную ценностную модель 

мира говорящего" [12, 18]. 

Т. В. Маркелова в своей работе "Возможные типы реализации оценочной ситуации в языке", 

принимая во внимание прагматический аспект оценки, репрезентирующий понятийный смысл 

ценностного (положительного или отрицательного) отношения коммуникантов к различным реалиям 

(лицам, предметам, фактам, событиям объективной действительности), становящимся предметам их 

речемыслительной деятельности, выделяет три типа оценочной ситуации, в которых учитываются 3 

составляющих оценочного акта:   

1) оценочная ситуация эгоцентрического типа;  

2) оценочная ситуация объективного типа;  

3) оценочная ситуация предикативного типа [13, 71]. 

Согласно Е. М. Вольф, "оценка может быть ограничена элементами меньшими, чем слово, а 

может характеризовать и группу слов, и целое высказывание" [14, 6]. К меньшим элементам 

относятся единицы словообразовательного уровня, под словами имеются виду оценочная лексика, 

которая включает в себя прилагательные, наречия, а также наименования в которых содержится 

оценка и т.д. Оценочный смысл, который выражается целым высказыванием, при этом может и не 

содержать в себе оценочную лексику, если оно дается в коммуникативной ситуации или в 

макроконтексте. Таким образом, Е.М. Вольф подчеркивает, что "оценка как ценностный аспект 

значения присутствует в самых разных языковых выражениях" [13, 6], при этом все языковые 

единицы всех уровней могут иметь семантическое свойство оценочности. 

Материал исследования извлечен в результате сплошной выборки из казахстанских масс-медиа. 

Так, темой газетной статьи "Женщины – опора Эры независимости", опубликованной в газете 

"Казахстанская правда" (05.03.2018), является роль женщины в казахстанском обществе. 

1) На словообразовательном уровне мы выделили различные аффиксы с оценочной семой: - ств, 

-ица, - ость, - ация, дис-, между -, само, все -, без -, не-. 

активизация, лидерство, труженица, работница, современница, периодизация, безработица, 

коммерция, предпринимательство, материнство, детство, институционализация, бедность, 

трансформация, ликвидация, дискриминация, международный, неправительственный, 

самоотверженный, всесторонний, всенародный, неуемный и др. 

2) На лексическом уровне целесообразно выделить две группы слов. С одной стороны, слова, 

заключающие в себе оценку как неотъемлемый элемент содержания, прежде всего:  

имена прилагательные: крепкая, духовная, многовековая, сакральная, всенародная, истинный, 

славная, скромная, тонкая, добросовестная, талантливая и т.д.  

имена существительные: основа, традиция, почитание, уважение, заслугаматерей, труженица 

полей, работница заводов, деятель науки и культуры, доброта, нежность, любовь, понимание и т.д. 
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С другой стороны, нейтральные слова, приобретающие оценочное значение в коммуникативной 

ситуации. Высказывание "Вчерашние квалифицированные учителя, врачи и представители других 

профессий, где традиционно преобладали женщины, были вынуждены заняться мелкой коммерцией. 

Затем этому виду промысла дали четкое определение – челночный бизнес. Они своим нелегким 

трудом, на ощупь продираясь сквозь дебри рынка, участвовали в формировании новой экономики" 

само по себе воспринимается как факт. Однако в ситуации, когда речь идет о женщинах, автор с 

помощью этой реплики оценивает их, восхищается ими, их трудом. 

Наиболее продуктивными словообразовательными способами для выражения оценочных 

значений являются постфиксальный и префиксальный. 

 

Таблицу 1. Продуктивные способы словообразования 

 

 Способы Кол-во % Аффиксы 

 

1 префиксальный 127 42,3 дис-, между -, само- , все -, без -, не- 

 

2 постфиксальный 173 57,7 - ств, -ица, - ость,  

- ация. 

 

Средства и способы выражения оценочности на лексическом, фразеологическом уровнях, статус 

оценочного значения, его соотношение с другими категориями такими как модальность, 

экспрессивность, эмоциональность, качественность и др., место оценки в структуре лексического 

значения слов исследованы достаточно подробно и детально и представлены в трудах таких ученых 

как В.В.Виноградов (1972), В.А. Звегинцев (1957), Н.М. Разинкина (1972), В.Н. Телия (1985), В.И. 

Шаховский (1987), Е.И. Шендельс (1980) и др. 

В центре внимания ученых находятся вопросы, касающиеся статуса оценочного значения и его 

функционирования в языке, их вербализацией языке. 

Репрезентация аксиологической семантики на лексическом уровне  
На лексическом уровне – профессионализмы, сленг, жаргонизмы, термины, архаизмы и т.д., 

содержащие оценочный компонент. 

В большинстве случаев оценочный компонент появляется в результате новации, заключающейся 

в изменении плана выражения уже существующей лексемы, но без особого изменения плана 

содержания. Материальная оболочка лексемы изменяется путемвидоизменения номинативного 

словосочетания в слово в результате словообразовательной трансформации, наличные деньги – 

наличка – нал; первичная организация – первичка: 

(1) А тут принял больного, получил налом деньги и до свидания (Литер, 30.03.2019).  

В данном контексте лексема нал означает не просто «наличные деньги», а взятку, в чем и 

заключается негативно оценочная коннотация. 

(2) Мы уже более 30 лет говорим о приоритете ПМСП, о том, что главным звеном системы 

должна стать первичка. (Литер, 30.03.2019). 

Во втором предложении все слова, за исключением слова первичка, являются 

общеупотребительными, а оценочный компонент выражается имплицитно. Так, в подчеркнутом нами 

предикативном центре главного предложения (2) заключается негативный оценочный смысл, 

который можно интерпретировать как: «говорим впустую, безрезультатно»,«слово с делом 

расходится» и т.д. 

Аксиологическую функцию выполняют и некоторые предтермины, выражающие новые 

сформировавшиеся понятия, но не до конца оформившиеся как термины.Так, например, сочетание 

челночный бизнес можно считать экономическим предтермином в ряду таких устоявшихся терминов, 

как: гостиничный бизнес, туристический бизнес, фармацевтический бизнес и др. Данное сочетание, 

уточняющим членом которого является прилагательное челночный, образованный от переносного 

значения технического термина челнок со значением: "В ткацком станке и швейной машине: 

подвижное приспособление для подачи нити" [15, 868], в современном русском языке имеет 

относительно устойчивую дефиницию: Челночный бизнес - это особый вид международной торговли, 

получивший развитие в последние годы в России (а также в других странах бывшего Советского 

Союза), в ответ на недостаточную организацию внутренней торговли и благодаря не существовавшей 
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ранее возможности выезда зарубеж (www.freepapers.ru). О том, что данное сочетание является 

предтермином свидетельствует и его отсутствие в терминологических словарях. 

Оценочный компонент данного термина, образованного путем метафоризации, заключается в 

несколько пренебрежительном отношении социума к нему, нежели к бизнесу институционального 

статуса. Однако вошедшее в обиход еще в 80-е годы сочетание для каждого носителя русского языка 

является привычным и вполне возможно, что оно успешно пройдет этап терминологизации и 

перейдет в разряд экономических терминов. Приведем пример: 

(3) Вчерашние квалифицированные учителя, врачи и представители других профессий, где 

традиционно преобладали женщины, были вынуждены заняться мелкой коммерцией. Затем этому 

виду промысла дали четкое определение – челночный бизнес. Они своим нелегким трудом, на ощупь 

продираясь сквозь дебри рынка, участвовали в формировании новой экономики (Казахстанская 

правда, 05.03.2018). 

Огромным аксиологическим потенциалом обладают фразеологические единицы. Так, например, 

в следующих примерах активно используются уже устоявшиеся в русском фразеологическом фонде 

единицы, каждый из которых имплицитно выражает определенную оценку описываемых людей и 

событий: 

(4) Объединить их – означает перевести частников на старые рельсы, откуда, в принципе, они 

и сбежали. (Литер, 30.03.2019). 

В данном случае ФЕ перевести на старые рельсы выражает неодобрение предпринимаемых мер, 

имплицитно означает "псевдопреобразование", "сделать шаг назад". Как правило, преобразования 

должны производиться с целью улучшения чего-либо, а не наоборот. 

(5) Каждая из девочек-школьниц (а есть еще малыши от двух месяцев до пяти лет) может 

дать фору любому из своих сверстников. (Литер, 30.03.2019). 

ФЕ в данном контексте дается оценка хорошим способностям девочек, о которых идет речь. 

Дать фору используется не о преднамеренно предоставленном им (девочкам) преимуществам, а в 

интегральной семе, заключенной в ФЕ целого синонимического ряда: дать десять очков вперед, 

заткнуть за пояс, дать сто очков вперед, перещеголять, обставить, превзойти, затмить, 

перекрыть. 

(6) Его ждут, к нему готовятся практически все,и стар и млад. (Казахстанская правда, 

05.03.2018). 

В данном примере речь идет о праздновании Международного женского дня. Классическая ФЕ и 

стар и млад подчеркивает важность этого праздника для социума. Ожидание праздника оценивается 

позитивно. 

(7) Поэтому люди избегают обращаться к врачу за диагнозом, стесняются, и это еще один 

камень в огород относительно информированности родителей и толерантности общества (Литер, 

2.04. 2019).  

В этой статье речь шла о детях, больных аутизмом. ФЕ камень в огород выражает осуждение 

общества в нетолерантности по отношению к больным, страдающим определенными нетипичными 

для данного социума болезнями.  

(8) И все же в вопросе знаний во главу угла я бы поставила профессиональную 

подготовленность медицинских кадров. (Литер, 2.04.2019).  

В этом же контексте ФЕ во главу угла также дается оценка "важность доверия специалистам". 

(9) Кто скажет, что я акцентирую излишнее внимание на праздничных угощениях для народа, 

тот явно покривит душой. (Литер, 30.03. 2019).  

В ФЕ покривит душой содержится оценка "будет неискренен". 

(10) Скажите положа руку на сердце, многие ли современные подростки по собственной 

инициативе, а не потому, что нужно выполнить соответствующее домашнее задание, штудируют 

Википедию, чтобы разобраться в основе морфогенеза? (Литер, 30.03.2019).  

Если ФЕ положа руку на сердце призывает к искренности, а словосочетание штудируют 

Википедию содержит оценку "осуждение недостаточно получаемых знаниях в школе". 

(11) Мы понимаем, что в случае полного запрета все это уйдет в тень, и контролировать 

будет еще сложнее. (Литер, 30.03.2019). 

В данной статье речь идет об игровой зависимости детей, и относительно новая ФЕ уйдет в 

тень, появившаяся по аналогии с понятием теневой бизнес, выражает неприемлемость решения о 

полном запрете игровых автоматов для детей.  

http://www.freepapers.ru/
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Вышеизложенное для более наглядного понимания представим в следующей таблице и 

диаграмме. Количество проанализированных статей составило 213. 

  

Таблица 2. Частота встречаемости лексических единиц в текстах 

 

# п/п Лексемы Кол-во % 

1 Сленг  28 13,1 

2 Жаргонизмы 35 16,4 

3 Термины в переносном сочетании 19 8,9 

4  Архаизмы 26 12,2 

5 Фразеологические единицы 105 49,2 

 

Как видно из таблицы, ярко выраженным оценочным значением обладают фразеологические 

единицы. 

 

 
 

3.3 Стилистические тропы как средство выражения оценочной семантики. 

В рамках данной статьи нами будут рассмотрены олицетворение, метонимия и метафора. 

Приведем примеры:  

1) олицетворение: 

(1) Вот с тех пор и шагает по планете один из самых любимых в нашей стране красивых 

праздников, переживший различные идеологические и формационные разломы (Казахстанская правда, 

05.03.2018).  

(2) Тоталитарная машина старательно уничтожала все попытки зарождения национальной 

гордости.(Литер, 22.11.2018). 

2) метонимия: 

(1) В Стране восходящего солнца утверждают, что сердце необходимо очищать каждый день, 

из года в год, засыпая и просыпаясь (Казахстанская правда, 05.03.2018).  

(2) Затраты небольшие (которые еще и многократно окупятся), а удовольствия – море! (Литер, 

30 марта 2019).  

(3) Лето машет всем рукой (Деловой Казахстан, 14.09.2018). 

(4) Казахский учить – успешным быть (Литер, 30.03.2019).  

(5) В двадцать четыре года он отправился в антарктическую научную экспедицию. "Эта книга 

о жизни не из интернета, не из ящика, не суррогатной, а настоящей", - делится автор (Деловой 

Казахстан, 14.09.2018). 

3) метафора: 

(1) В стране галопировала безработица, резко снизился уровень жизни, девальвировались 

духовные и нравственные ценности (Казахстанская правда, 05.03.2018).  

(2) Они своим нелегким трудом, на ощупь продираясь сквозь дебри рынка, участвовали в 

формировании новой экономики (Казахстанская правда, 05.03.2018). 

(3) Информированность хромает и в поликлиниках, что отражается на качестве ранней 

диагностики (Литер, 2.04.2019).  

(4) Век цифровизации за окном (Литер, 30.03.2019). 

Лексический уровень 

Фразеологические единицы 

Жаргонизмы 

Сленг 
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(5) Главное, не только желудок ликует, но и душа довольна (Литер, 30.03.2019).  

(6) Сложился конструктивный разговор по двум очень важным наболевшим вопросам бизнеса – 

вопрос по возврату земельных участков государству и вопрос по доначислению налогов (Литер, 

30.03.2019).  

(7) И, поскольку языки, относясь к жизнеобеспечивающим факторам любого народа, 

становятся его высокочувствительными точками, то осуществление языковой политики требует 

максимальной внимательности, чуткости, взвешенности, осторожности и гибкости (Литер, 

30.03.2019).  

(8) Самое важное - мы успели открыть двери, сблизить наши народы, познакомить людей, 

бизнесы для развития партнерских отношений, чтобы шаг за шагом развивалось сотрудничество 

(Деловой Казахстан, 14.09.2018). 

(9) Астана в очередной раз была выбрана в качестве миротворческой диалоговой площадки не 

случайно, Казахстан с самой зари независимости сумел наладить одинаково хорошие отношения и с 

Западом, и с Востоком (Деловой Казахстан, 14.09.2018). 

(10) Решение Елбасы о переносе столицы из Алматы в Астану – золотая страница в истории 

молодого независимого государства (Казахстанская правда, 14.12.2018). 

(11) Статья Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» 

стала не просто важным событием, а зажгла патриотический дух (Литер, 22.11.2018). 

(12) Я считаю Казахстан своим вторым домом, и мне особенно приятно спустя много лет 

вернуться в Вашу страну (Казахстанская правда, 27.08.2015). 

(13) Вообще же для коллекционеров выставка-ярмарка стран Африки, открывшаяся в 

выставочном центре «Корме», является настоящим клондайком (Казахстанская правда, 26.09.2017). 

 

Таблица 3. Частота встречаемости стилистических фигур  

 

# 

п/п 

Стилистические фигуры Кол-во % 

1 Олицетворение 32 15,2 

2 Метонимия 56 26,2 

3 Метафора 125 58,6 

 

  
 

Из вышеизложенного видно, что наибольшей оценочностью обладает метафора. Метафора – это 

один из самых распространенных способов переосмысления лексики, связанный в большинстве 

случаев с обретением словом эмоционально-оценочной экспрессии. Метафора, на наш взгляд, 

позволяет максимально образно и убедительно выразить оценочное мнение каждым отдельным 

автором.  

Заключение. Проанализированный газетный материал позволяет сделать вывод о расширении 

состава и функции оценочной лексики в современном русском языке. В связи с изменением 

Стилистические тропы 

Олицетворение 

Метонимия 

Метафора 
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социальных реалий и исторических процессов аксиологизация приобретает особую значимость, 

прежде всего в языке масс-медиа. Под влиянием общественно-политических процессов, снятия 

идеологических запретов, преобразований в экономике и т.п. происходит актуализация 

существующих в лексике оценочномаркированных значений и развитие новых (челночный бизнес, 

нал, заря независимости, век цифровизации и т.д.).  

Особенности интенсификации оценки в текстах СМИ представляются специфически. 

Эмоциональная оценка может быть усилена за счѐт употребления ряда слов, выражений, несущих 

положительную или отрицательную экспрессию. Эмоциональная оценка является не только 

отражением жизненных ситуаций, но и выражением мировоззрения. Более того, оценочность может 

быть использована в качестве идеологического инструмента. Поэтому для достижения желаемого 

результата, своей цели коммуникантам необходимо правильно пользоваться и владеть эмотивной 

силой семантики языковых единиц и закономерностями эмотивного текста. 

Таким образом, взаимодействие медиаконтента и аксиологии дает возможность 

систематизировать ценностную информацию не только о состоянии языковой культуры общества, но 

и о его морально-нравственном статусе, ибо тексты масс-медиа как единицы публицистического 

дискурса распространяют вкусы, жизненные приоритеты, прогнозируют особенности образа жизни, 

поведения, в том числе и речевого. Газетный текст является разновидностью массово-

информационного дискурса, характеризуется определенными признаками (канал передачи 

информации, тип адресата, интерпретационные характеристики). Примерами яркого проявления 

языковой репрезентации оценки могут служить тексты СМИ, которые открыто стремятся к 

формированию общественного мнения, к воздействию на сознание читателей.  
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

Аннотация 

Статья посвящена лингвистике цвета, а именно цветообозначениям в художественном тексте как 

неотъемлемой части языковой картины мира. Причиной неослабевающего интереса к исследованию 

лингвистики цвета являетсяпоиск национально-содержательных слов и выражений, их культурных 

составляющих и национально-специфических ассоциаций. Участвуя в формировании языка и 

общественного сознания, цветовой диапазон выступает в функции идентификатора. Национальное 

своеобразие языковых единиц, их национально-специфические различия проявляются практически 

на всех языковых уровнях.Но именно на лексическом уровне появляется возможность изучения 

новых аспектов цветовых ассоциаций и их активности в концептуализации ментальных сущностей. 

Цветообозначающие прилагательные в тюркских языках, также как и в разносистемных языках, 

исследуются с точки зрения отражения в них культурных ценностей нации, национально-

специфических особенностей. Интерес к исследованию цветообозначений обусловлен 

необходимостью своеобразного отражения многокрасочности мира с помощью многочисленных 

цветов и их оттенков. 

Многочисленные цвета и их оттенки необходимы не только для отражения многокрасочности 

мира, но и социальных перемен в жизни людей. В вербальных ассоциациях особенно наглядно 

прослеживается этно-культурная специфика.  

Ключевые слова: цветообозначение, цветовой диапазон, восприятие, национальная картина 

мира, языковая картина мира, этноэйдемы 
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ӘЛЕМНІҢ ТҤСТІК БЕЙНЕСІН ҚҦРАЙТЫН ТҤС БЕЛГІЛЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақала тҥрлі-тҥсті лексиканы, атап айтқанда тҥсті-бейнелердің кӛркем мәтініндегі суреттермен 

байланысты аспектіде тҥс мәнін зерттеуге арналған.Адам ӛмірінде тҥстің маңызы ӛте зор. Тҥс 

физиологиялық ҥдерістерді анықтайды, ол жҧмысқа қабілеттілікті және белсенділікті арттыруы 

мҥмкін, немесе керісінше релаксацияға ықпал етеді. «Тіл» жалғыз ҧғымдық жҥйе болып табыла ма, 

немесе тілдердің санына баламалы ҧғымдық жҥйелердің саны бар ма? Бҧл кӛп лингвистер 

талқылайтын сҧрақ. Зерттеудің осы объектісіне қызығушылықтың азаймайтын себебі тҥстік 

ассоциациялардың жаңа аспектілерін зерттеу мҥмкіндігі және олардың ментальдық мәндерді 

концептуалдаудағы белсенділігі болып табылады.  

Тҥйін сӛздер: тҥс белгілері, тҥс диапазоны, қабылдау, әлемнің ҧлттық бейнесі, әлемнің тілдік 

бейнесі, этноэйдемдер 
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COLOR DESIGNATIONS AS A COMPONENT OF THE LANGUAGE PICTURE  

OF THE WORLD 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of color vocabulary, namely, the study of color meanings in their 

aspect, which is associated with the description in the literary text of color images.The importance of color in 

a person's life is great. Color determines the physiological processes, can increase performance, activity, or, 

conversely, promotes relaxation. Whether a language is the only conceptual system, or whether there are a 

number of conceptual systems equivalent to the number of languages, is a question discussed by many 

linguists. The reason for the continuing interest in this research object is the possibility of studying new 

aspects of color associations and their activity in the conceptualization of mental entities.  

Key words: color designation, color range, perception, national view of the world, language picture of 

the world, ethnoedemes 

 

Введение.Цвет занимает исключительно-значимое положение в человеческой жизни и является 

одним из основных компонентов воспринимаемого мира. Феномен цвета – явление многомерное, 

тонкое, труднопостижимое. Так, к примеру, согласно физической точке зрения цвет – это физическое 

свойство объективной действительности. Психологическая точка зрения говорит о том, что 

реальность цветового ряда является кажущейся, что мир, по сути, бесцветен, а то, что мы называем 

«цвет» – это «фундаментально психологическая категория». Мастера слова, используя в своих 

произведениях цветообозначения, придают им глубинную значимость: мастерски использованный 

цвет позволяет реальность произведения возвести в ранг художественной правды, многомерного 

подлинного бытия. Как пишет Е. Фарино, в литературе цвет не является обязательным элементом, он 

непременно должен быть вербально выражен, поэтому цветообозначение в художественном тексте 

всегда создаѐт неизбежно семантичную цветовую образность [1,323]. Нас интересуют цветовые 

образы с семантикой определѐнной культурной традиции, актуальной в индивидуально-авторской 

художественной системе. Анализ цветовой семантики приводит к пониманию мироощущения 

писателя, к постижению его философско-мировоззренческой концепции.  

Цветообозначения являются предметом интереса ученых, исследующих восприятие цвета, его 

связи с особенностями языка. Выявление семантического содержания цветообозначений очень 

важно, так как в них заложено национально-культурное и универсальное своеобразие языковой и 

художественной картин мира.Наибольшее количество информации (около 90% всего еѐ объема) 

человек получает благодаря органам зрения в виде зрительных образов в цветовом диапазоне так 

называемого видимого спектра. Благодаря этому свойству мы можем видеть, как мудро пользуется 

природа всем имеющимся у неѐ цветовым диапазоном. Нередко цвет является одним из главных 

носителей информации об окружающем нас мире. Цвет, наряду с запахом и звуком, обладает 

огромной значимостью для человека и представляет собой легко выделяемую лексико-

семантическую группу, в которой отражается объективное разнообразие цветовой гаммы.  

Велико значение цвета в жизни человека. Цвет определяет физиологические процессы, может 

повышать работоспособность, активность или, наоборот, способствует релаксации. С самого начала 

жизнь человека определялась двумя факторами, не подвластными его контролю: днем и ночью, 

светом и тьмой. Ночь характеризуется пассивностью, покоем, общим замедлением обменных 

процессов в организме человека, чему соответствует темно-синий цвет: он успокаивающе действует 

через парасимпатический отдел вегетативной нервной системы; день же можно охарактеризовать 

возможностью действовать, повышением содержания гормонов в крови, энергией, побудительными 

мотивами (ярко-желтый цвет). Цвет воздействует на психологию, здоровье, эмоциональное состояние 

человека. Цвет может придать легкость или тяжесть, тепло или холод предмету, вызвать у человека 

радость или печаль. Зная значения цветов и возможные реакции человека на них, можно добиться 

успеха в различных областях. Так, например, сахар не рекомендуется продавать в зеленой упаковке, а 

только в голубой, так как психологическое ощущение, связанное с зеленым цветом - вязкость, а с 
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голубым - сладость. Цвет может и строить, и разрушать. Он может вселять уверенность или быть 

активным раздражителем (известен факт использования красно-оранжевой гаммы для повышения 

аппетита в ресторанах быстрого питания типа «Макдоналдс» или преобладания спокойных тонов 

зелено-синей гаммы в медицинских учреждениях). Знание свойств цвета применяется в теплотехнике 

(светлые материалы применяют для теплоизоляции объектов, а темные применяются для увеличения 

теплоемкости), в электроэнергетике каждый определенный проводник имеет свое цветовое 

обозначение. Большое значение человек уделяет и цветовому решению окружающего его 

пространства. Цвет используется в целях комфортной среды обитания, в создании модной одежды. 

Решающее значение цвет имеет в деятельности дизайнеров-оформителей, работников садово-

паркового искусства, а своего пика достигает в творчестве художников.  

Является ли язык единственной понятийной системой или же существует количество 

понятийных систем, эквивалентное количеству языков - вопрос, обсуждаемый многими лингвистами. 

Можно утверждать, что различаются языки тем, как они передают опыт при помощи простого 

наблюдения. Пример, иллюстрирующий данный факт, - семантика слов-цветообозначений. В 

английском и многих других языках «цвет» может рассматриваться как вполне самодостаточное 

семантическое явление. В.А.Москович считает семантическое поле цветообозначений частично 

упорядоченной структурой, имеющей иерархическое строение. Это поле «объединяет определенное 

число слов с одинаковым лексическим значением, происхождением, ролью в лексической системе 

языка» [2, 18]. 

Методика.В лингвистике классической признанной считается теория Берлина - Кея об 

универсальном характере эволюции цветообозначений. Б.Берлин и П.Кей исследовали всеобщие 

закономерности развития цветообозначений. Ученые выдвинули гипотезу о существовании 

универсальной группы из 11 категорий «основных» цветообозначений, которые совпадают 

практически во всех индоевропейских языках. Данные цветообозначения распределены следующим 

образом: «белый/черный» - «красный» - «зеленый/желтый» - «синий» - «коричневый» 

«фиолетовый/розовый/оранжевый/серый» (в некоторых славянских языках, например, в русском, к 

ним присоединяется и «голубой»). Дается следующее объяснение: если в языке присутствует 

цветообозначение «красный», то в нем обязательно существуют и цветообозначения 

«белый»/«черный», а если в языке имеется цветообозначение «синий», то тогда в нем есть и «белый», 

«черный», «красный», «зеленый», «желтый». 

Данная теория основана на двух исходных положениях: 

1) важно отличать «основные» цветообозначения от второстепенных; 

2) легче определить центр светового спектра, чем его периферию (так, в языке с системой трех 

основных цветообозначений слова «белый», «черный», «красный» распространяют свое влияние на 

гораздо большее количество объектов, чем в другом языке; кроме того, следует учитывать, что 

предмет, называемый «красным» в одном языке, не обязательно будет именоваться термином 

«красный» в другом). 

«Основное» цветообозначение согласно теории Берлина - Кея, должно быть простым и 

непроизводным; оно должно иметь широкую сочетаемость, быть психологически значимым для 

носителей данного языка; не должно включать значений какого-то другого цвета [3, 135]. 

Данная теория положила начало целому ряду исследований цветообозначений с точки зрения 

«основного» цвета, но некоторые лингвисты критическиотносятся к данной теории. 

Теория «универсалий» польского учѐного А.Вежбицкой противоречит теории Берлина-Кея с их 

акцентом на «основные» цветообозначения. А. Вежбицкая не считает универсальными 

человеческими понятиями цвет либо «имена цвета», но отмечает, что во всех культурах для людей 

важно «зрительное восприятие». А. Вежбицкая предлагает рассматривать «универсалии зрительного 

восприятия», а не цвета. «Первое универсальное различие - светлый/темный», так как человек 

различает предметы, которые кажутся «светлыми» или «блестящими», и те, которые кажутся 

«темными» (то есть без света и блеска). Другая «универсалия - фон (окружение) как 

фундаментальный структурный элемент референции при любом описании зрительного восприятия». 

Кроме того, необходимо учитывать понятие «подобие» в передаче зрительных ощущений. Таким 

образом, А. Вежбицкая считает, что концепты цвета связаны с определением «универсальных 

элементов человеческого опыта» (день, ночь, солнце, огонь, растительность, небо, земля). Чтобы 

описать концептуализацию цвета человеком, надо обратиться к человеческим понятийным 

универсалиям (ВИДЕТЬ, ВРЕМЯ, МЕСТО, ПОДОБИЕ) [4,231].  
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Результаты.Рассматривая английскую систему цветообозначений, необходимо выделить 

существование 11 основных слов-цветообозначений: black, white, red, green, yellow, blue, brown, 

purple, pink, orange, grey. Семантическое поле цветообозначений английского языка трехслойно: 

выделяется группа наиболее употребительных цветообозначений: black, white, green, blue, yellow, 

red, группа цветообозначений средней частотности употребления orange, rose, pink, purple, а также 

группа редких цветообозначений (например:azure, maroon, creamy). 

Кроме того, цветообозначения английского языка делятся на следующие группы: 

1) цветообозначения, обозначающие темные и холодные оттенки (black, grey, brown, hazel), 

2) цветообозначения, обозначающие светлые и теплые оттенки (white, yellow, pink, scarlet, red, 

ruddy), 
3) цветообозначение «purple», которое занимает пограничное положение между 

цветообозначениями первой и второй группы. 

Слова-цветообозначения не всегда используются согласно своему физическому аспекту и 

научному определению. Например, сухой горох имеет зеленый цвет, но в английском языке мы не 

можем определить его при помощи цветообозначения «green», так как цветообозначение 

используется для обозначения неспелых плодов. То же самое можно сказать и о цветообозначении 

«white», когда оно означает светло-желтый цвет в словосочетании «whitewine», или светло-розовый 

цвет кожи в словосочетании «whitepeople»; или словосочетание «brownbread» (являющееся согласно 

работам A.B. Кунинафразеоматизмом), где цветообозначение «brown» означает черный цвет хлеба, 

испеченного, учитывая английские реалии, из непросеянной муки. 

Цвет в лингвистической литературе неизменно привлекает внимание исследователей, о чем 

свидетельствует ряд работ в российской славистике, германистике и англистике: исследования O.A. 

Даниловой (2000) Г.С. Двиняниновой (1991), В.Г Кульпиной (2001), Пинягина Ю.Н. (1998), Радченко 

Е.И. (1997), Т.М. Тяпкиной (1994). 

Причиной неослабевающего интереса к данному объекту исследования является возможность 

изучения новых аспектов цветовых ассоциаций и их активность в концептуализации ментальных 

сущностей. Рассматривая данный вопрос, следует учесть два важных момента: 

1. оценочность цветообозначений в системе языка; 

2. активность цветообозначений в системе языка. 

Цветообозначения как наименования одного из главных видов чувственного восприятия 

оказывают непосредственное влияние на психику человека, пробуждают определенные эмоции и 

ассоциации; они имеют свою выразительную ценность и могут символизировать абстрактные 

понятия, вещи. 

Человек соизмеряет абстракцию цвета с понятными для его восприятия образами, символами, 

ценностными стереотипами, то есть цвета являются носителями определенного значения, смысла. 

Поэтому цвет существует в природе и в мироощущении человека как цвет определенных объектов и 

вне таковых не имеет самостоятельности... Он растворен в природе, является ее частью. Такое 

соизмерение цвета с объектами действительности дает понимание того, как человек видит мир, в 

каких красках, и позволяет материально выразить красочный мир в языке. 

Взаимодействие человека с окружающим миром предполагает и включает разнообразные 

отношения человека к окружающим его предметам и явлениям. Осознание этих отношений и есть 

оценка предмета или явления. Взаимоотношения человека с миром происходят с точки зрения 

ценностей, сформировавшихся в его картине мира. Иными словами, формирование ценностной 

картины мира осуществляется на основе субъективного видения мира, которое создается оценочной 

лексикой. Номинативные классы, оценочная лексика, аффективные слова и всевозможные 

лексические интенсификаторы, будучи универсальными, по назначению, представляют собой ту 

лексику, которая в каждом конкретном языке создает своеобразное преломление общей картины 

мира. 

Оценочный компонент может присутствовать в словах различных частей речи, но наиболее 

характерен он для прилагательных, что связано с частеречной семантикой базовой единицы 

цветообозначений, которая является именем прилагательным. Одним из главных признаков оценки 

считается признак качественности, который в самом общем виде выражается квалификацией 

предметов и явлений по признаку «хорошо/плохо». "Оценка, очевидно, является универсальной 

категорией: вряд ли существует язык, в котором отсутствует представление о «хорошо/плохо»" [5, 

228]. 
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Цветообозначения могут изменять свою морфологическую форму, подвергаясь субстантивации, 

вербализации, адвербиализации, что влечет за собой лексические, грамматические и синтаксические 

изменения согласно образуемой части речи, но сохраняется семантическая связь с производящей 

основой: thegreenstuff - thelonggreen; yellowfever - begreenandyellowaboutthegills, 

reddentotherootsofone'shair и так далее. При субстантивации прилагательного цветообозначения могут 

образовываться наименования лиц, объектов, явлений как носителей данного признака: theblues - 

меланхолия, при вербализации - непереходные глаголы, обозначающие процесс действия - 

toblack(en), при адвербиализации - наречия, обозначающие признак качества — tomake (или turn) 

theairblue. Конверсия является экономным и продуктивным словообразовательным способом 

(механизмом) расширения и обогащения лексикона языка. 

Оценка является одним из наиболее важных микрокомпонентов в коннотативном 

макрокомпоненте. Оценочный компонент может предопределить степень коннотативных потенций 

значения. Данная зависимость позволяет говорить о значимости оценочных компонентов - 

цветообозначений - для семантической структуры языка. 

Широта диапазона категории цветообозначения также зависит от семантических потенций 

базисной единицы — прилагательных- цветообозначений. В этом плане актуальна проблема 

лексической многозначности данной части речи. 

Прилагательные, обозначающие признаки, воспринимаемые органами чувств, в частности 

прилагательные цветообозначения, как и существительные, глаголы (со значением конкретного 

действия) обладают развитой полисемией, поскольку обозначают собственные признаки конкретных 

предметов, действий и так далее. 

В качестве основного номинативного значения прилагательных, обозначающих цветовые 

признаки, выступает представление о конкретном цвете, возникшее на основе сравнения, так как цвет 

называется по предмету, имеющему данную окраску. Например, влексикографиидаютсяопределения: 

blue - the colour of sky and heaven, yellow - colour of a lemon or gold or the sun, grey - colour of an 

overcast sky, green - colour of emeralds or of young, growing foliage, red - colour of blood, black - opposite 

to white, which absorbs but doesn't reflect light (like coal or soot), white - colour of snow or salt. 

Исходяизданныхопределенийиопираясьналексикографическиеисточники The Wordsmyth English 

Dictionary-Thesaurus (1999), Cambridge Dictionary (2001), Oxford English Dictionary (2002), Merriam-

Webster Dictionary (2007), Hutchinson Dictionary of English Usage (2007), Macmillan English Dictionary 

(2000), American Heritage Dictionary (2006) (количествозначенийвразличныхсловаряхколеблется), 

приведемколичественныехарактеристикимногозначностиприлагательныхцветообозначенийванглийск

омязыке:blue (4), yellow (3), grey (3), green (7), red (3), black (6), white (7).Это обстоятельство 

позволяет заметить, что количество лексико- семантических вариантов может быть различно: во-

первых, в зависимости от восприятия и передачи цвета в каждом языке, и, во-вторых, в зависимости 

от языка. Следовательно, активность цветовой лексики языка тоже будет проявляться в разной 

степени как внутри языка, так и на межъязыковом уровне. 

Что касается уровня понятийной абстракции, то все исследуемые цветообозначения принадлежат 

к базисному уровню. На высшем уровне рассматривается категориальное понятие «спектр цвета», а 

на подчиненном - сенсорное понятие «оттенок цвета». Данный факт является еще одним 

подтверждением развития многозначности лексики. 

Значения многозначных лексем, как известно, различаются содержанием и лексико-

синтаксической сочетаемостью, а объединяются наличием у них общей семы. Последнее 

предполагает определенные семантические связи для вычленения в значениях общей семы. Эти связи 

основываются на метонимическом, метафорическом переносах. Например, метонимический перенос 

- реальная сема «цвет», метафорический - потенциальная сема «опасный». Вычленение 

потенциальной семы происходит на основе ассоциации: насекомые, имеющие желтые и черные 

полосы, являются чаще всего ядовитыми, а значит опасными. 

Семантические связи, основанные на метонимическом и метафорическом переносах, приводят 

кединой когнитивной модели, которая лежит в основе единства смыслового содержания всех 

лексико-семантических вариантов. Когнитивные модели семантики слова структурируют каждое 

отдельное значение полисеманта единообразным способом, выводя на первый план одни 

семантические признаки и делая менее значимыми другие признаки. Важно отметить, что 

цветообозначения обладают широким ассоциативным полем, а, следовательно, значительным 

набором потенциальных сем, на основе которых формируются разнообразные переносные значения. 
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Основным источником информации о значении многозначного слова является контекст. В 

контексте реализуется лексико-синтаксическая сочетаемость значений. Для прилагательных 

характерным контекстом функционирования является согласование его с существительным. 

Следовательно, необходимо учитывать семантические характеристики определяемого 

существительного, а также частотность, что способствует образованию категории регулярной 

многозначности. 

Категория регулярной многозначности предполагает моделирование, упорядочение производных 

лексических значений. Образование переносных значений во многих случаях осуществляется 

однотипно, по модели. Это свидетельствует о моделируемости семантических процессов в 

семантической структуре прилагательных цветообозначений и, соответственно, об их 

принадлежности к одной семантической группе. 

Одной из основных функций языка является передача зрительной, слуховой и тому подобной 

информации, воспринимаемой органами чувств при взаимодействии со множеством предметов, 

свойств и явлений внешнего мира. При этом окружающая нас действительность в большинстве 

случаев предстает перед нами как своего рода совокупность событий и явлений, так что бывает 

трудно сказать, например, где кончается одно и начинается другое явление. Поскольку сама система 

языка включает в себя отнюдь не безграничное число-элементов, становится очевидным, что эта 

совокупность, существующая в природе, оказывается сегментированной в языке. Понятно, что задача 

расчленения (категоризации) действительности может быть решена по-разному в зависимости от 

того, каким множеством языковых средств обладает данный язык. 

Возможно и обратное: овладев определенной структурой сегментации действительности 

(структурой, "навязанной" родным языком), индивид будет воспринимать окружающую 

действительность заведомо определенным образом (и таким же будет воспринимать ее вся 

совокупность индивидов, говорящих на этом языке). Согласно гипотезе лингвистической 

относительности Сепира-Уорфа, «мир, в котором живут общественные образования, говорящие на 

разных языках, представляет собой различные миры, а не один и тот же мир с различными 

этикетками... Язык является замкнутой продуктивной системой символов, которая только имеет 

отношение к опыту, приобретенному в значительной степени без помощи языка, но в 

действительности определяет для нас опыт в силу своей формальной структуры...; мы бессознательно 

переносим установленные языком нормы в область опыта" [6, 654]. 

Разные языки сегментируют действительность по-разному, не существует языков, в которых нет 

ничего мотивированного.Соответственно, в некоторых случаях и различия в членении дейст-

вительности удается объяснить, исходя из различий в условиях жизни и труда людей и вытекающей 

отсюда практической необходимости в более детализированном или, наоборот, в более обобщенном 

отражении действительности в языке (ср. известные примеры о наличии большого числа названий 

для снега в языке эскимосов или большого числа названий оттенков черного цвета в текстильной 

промышленности). 

Однако в большинстве случаев причины расхождений в категоризации действительности 

оказываются труднообъяснимыми. К числу труднообъяснимых различий сегментации 

действительности относятся и различия в членении цветового пространства: подобные примеры 

особенно часто встречаются в работах сторонников гипотезы Сепира-Уорфа. В поисках наиболее 

ярких иллюстраций обращаются обычно к экзотическим языкам, однако иногда весьма 

показательные различия обнаруживаются и между известными европейскими языками. 

Итак, интерес к цвету не случаен. На протяжении всей истории человечества различные цвета, 

цветообозначения выступали в функции идентификаторов, отражая разнообразные межгрупповые, 

национальные, классовые, партийные и другие отношения. Достаточно вспомнить боевые цвета 

индейских племен, войну Алой и Белой Розы, "веселый Роджер", цветовую "палитру" гражданской 

войны в России. С определенными цветами ассоциируются практически все крупные перемены в 

жизни общества. "Красный" - цвет социального прогресса, революции. Красно-бело-синяя гамма 

связана в нашем сознании со временами Великой Французской революции. Период бурной 

политизации переживает в настоящее время зеленый цвет. Интересное замечание в отношении 

идентифицирующей роли цвета принадлежит В. И. Далю: "...народного цвета у нас нет". Неоспорима 

эстетическая роль цветообозначений в национальной, фольклорной и поэтической традиции. 

Тем не менее, проблема цветообозначений остается малоизученной. В научной литературе 

можно найти отрывочные, фрагментарные сведения по этому вопросу. Не выяснены причины 
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интуитивно ощущаемого многими предпочтения того или иного цвета или сочетания цветов 

представителями разных этнических, половозрастных и социальных групп. Не исследовано, почему 

те или иные цвета традиционно включались в состав строго кодифицированных литургических и 

геральдических цветов, и соответственно их воздействие на дальнейшее формирование языка и 

общественного языкового сознания. Цветообозначения исследовались более или менее 

систематически лишь для составления языковых таксономий, а также проверки различных вариантов 

гипотезы лингвистической относительности. 

Вместе с тем связь цветообозначений с определенными, культурно- закрепленными 

эмоциональными состояниями и ситуациями позволяет рассматривать цветообозначения как 

своеобразные "концепты мировидения", "словесно-образные лейтмотивы текста", или "этноэйдемы". 

Понятие "этноэйдемы", лежащее в основе психолого-литературоведческой концепции Л.A. 

Шейманаи наиболее адекватно описывающее интересующие нас явления, определяется автором как 

сквозной образ, значимый для конструирования национальных "картин мира". Инструментом 

исследования национальной словесно- художественной картины мира является парное (бинарное) 

противопоставление образов, т.е. разноязычной пары соотносящихся этноэйдем или их разверток, 

способствующих созданию условий для наиболее естественного сопряжения двух культур. 

К категории цветовых этноэйдем относятся далеко не все цветообозначения, а только наиболее 

употребительные и узнаваемые носителями языка. Каждое из этих слов вызывает у представителей 

соответствующих культур определенные, достаточно стабильные ассоциации. С этими цветами 

связаны своеобразные системы разрешений и запретов, табу и так далее. В лингвистике слова, 

вызывающие у большинства носителей языка стойкие ассоциации, порожденные национальной 

внеязыковой действительностью, национальным мышлением, принято называть ассоциативными 

лакунами. Для выявления ассоциативных лакун может быть использован метод установления лакун 

Ю.А. Сорокина [7]. Он заключается в сопоставлении понятийных, языковых и эмотивных категорий, 

контактирующих лингвокультурных общностей при рассмотрении матрицы совпадений и различий 

на уровне языка, культуры и поведения. Соответственно могут сопоставляться и полученные в 

ассоциативном эксперименте ассоциативные поля (структуры) эквивалентных слов-стимулов двух 

языков. При полном несовпадении ассоциативных полей (случайные, окказиональные связи не 

учитываются) стимулов-цветообозначений они могут быть классифицированы как абсолютные 

ассоциативные лакуны. Частичное же пересечение ассоциативных полей указывает на наличие 

относительной ассоциативной лакуны. По мнению Ю.А. Сорокина, лакуны свидетельствуют об 

избыточности или недостаточности опыта одной лингвокультурной общности относительно другой. 

Лакуны есть явление, принадлежащее коннотации, понимаемой как набор традиционно разрешенных 

для данной локальной культуры способов интерпретации фактов и процессов вербального поведения. 

Заключение.Цветовые этноэйдемы, очевидно, целесообразно относить к имплицитным 

(скрытым) лакунам. Их национальное своеобразие не всегда осознается (именно поэтому 

цветообозначения называются элементами национальных картин мира). Обучаемый склонен 

приписывать им феномены, относящиеся к его собственной культуре и языку, поскольку 

большинство цветообозначений имеют словарные соответствия в другом языке. 

Таким образом, прилагательные цветонаименования, обозначающие признаки конкретных 

предметов и принадлежащие к базисному уровню понятийной абстракции, являются многозначными, 

что свидетельствует о достаточной активности цветовой лексики. 

Все это дает основания заключить, что интерес к цвету вовсе не случаен. Анализ цветовых 

этноэйдем — ключ к познанию психологии народа, к пониманию его менталитета, в том числе 

национальной картины мира. Овладение ими позволит глубже проникать в смысл текста, и, прежде 

всего, поэтического. Знание этноэйдем сокращает дистанцию между коммуникантами, активно 

содействуя преодолению "культурологического дальтонизма". 
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ҚАЗАҚ ТІЛТАНУ ПАРАДИГМАСЫНДАҒЫ Қ. ЖҦБАНОВ ЕҢБЕКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада профессор Қ.Жҧбановтың қазақ тілінің алғашқы шешуін кҥткен мәселелерін, қазақ 

әліпбиі мен жазу емлесін тҥзеу, қазақ жазуын латын әліпбиіне кӛшіру, қазақ терминологиясын 

қалыптастыру, қазақ тілінің алғашқы ғылыми оқулықтарын жазу сияқты т.б. ғылыми жҧмыстарға 

белсене араласқаны сӛз болады. Ғалымның еңбектерімен танысу барысында оның қазақ тілін ғылыми 

тҧрғыда жан-жақты зерттеуге назар аударғанын байқауға болады. Ол қазақ тілінің табиғи 

заңдылықтарын таныту ҥшін қазақ тіліндегі әр сӛздің фонетика, лексика-грамматикалық 

ерекшеліктерін, тарихи даму заңдылықтарын терең талдап кӛрсете білгені туралы айтылады.  

Тілтаным мәселесі жӛніндегі кӛзқарастарын терең тану ҥшін ғалымның ―Қазақ тілінің ғылыми 

курсы жӛнінен лекциялар‖ еңбегі, ―Қазақ тілінің грамматикасы‖ оқулығы, ―Қазақ тілінің програмы‖ 

бағдарламасы, ―Жаңа грамматиканың жаңалықтары‖, ―Қазақ тілінің емлесі мен грамматикасының 

кейбір мәселелері (Жанғазыға хат)‖, !Из истории порядка слов в казахском предложении‖, ―Заметки о 

вспомогательных и сложных глаголах‖, ―Образование сложных слов в казахском языке‖, ―О формах 

сочетания слов в казахском языке‖, ―Служебные слова‖, ―О построении речи на казахском языке‖, 

т.б. ғылыми еңбектеріне талдау жасалады. 

Тҥйін сӛздер: парадигма, әдеби тілдік, лексика-стильдік, терминдік қолданыстары, 

салыстырмалы-салғастырмалы ерекшеліктер, фонема теориясы 
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THE WORKS BY K. ZHUBANOV IN THE KAZAKH LANGUAGE PARADIGM 
 

Abstract 

The article analyzes the scientific contribution of Professor K. Zhubanov to the formation and 

development of the Kazakh language: the conversion of the Kazakh alphabet and spelling rules, the 

transition of the Kazakh alphabet to Latin, the formation of Kazakh terminology, the compilation of the first 

Kazakh scientific textbooks, etc. Various aspects of the Kazakh language were considered by the scientist 

from a scientific point of view. In order to identify and reflect the natural laws of the Kazakh language, K. 

Zhubanov conducted an in-depth analysis of the grammatical, phonetic and lexical features of Kazakh words, 

as well as the laws of their historical development. In this article, various scientific works of the Professor, 

devoted to the issues of Kazakh linguistics, have been studied in detail: "Lecture courses on the Kazakh 

language", "Textbook on the Kazakh language grammar", "Kazakh language program", "New grammar", 

"Spelling and grammar rules of the Kazakh language‖ (Letter to Zhangazy), ―From the history of the Slavic 
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language in the Kazakh language‖, ―Booklet on a book and a folded book‖, ―Formation of the Kazakh book 

language‖, ―The form of the booklet in the Kazakh language‖. 

Keywords: paradigm, literary language, lexical style, term usage, comparative features, theory of 

phonemes 
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ТРУДЫ К.ЖУБАНОВА В ПАРАДИГМЕ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье анализируется научный вклад профессора К.Жубанова в становление и развитие 

казахского языка: преобразование казахского алфавита и правил орфографии, переход казахского 

алфавита на латинский, формирование казахской терминологии, составление первых научных 

учебников на казахском языке и т.д. Различные аспекты казахского языка рассматриваются ученым с 

научной точки зрения. С целью выявления и отражения естественных закономерностей казахского 

языка К.Жубанов провел глубокий анализ грамматических, фонетических и лексических 

особенностей казахских слов, а также законов их исторического развития. В данной статье подробно 

изучены различные научные труды ученого, посвященные вопросам казахского языкознания: 

―Лекции по научному курсу казахского языка‖, ―Учебник по грамматике казахского языка‖, 

―Программа казахского языка‖, ―Новая грамматика‖, ―Вопросы орфографии и грамматики казахского 

языка‖ (Письмо к Жангазы), ―Из истории славянского языка в казахском языке‖, ―Буклет по книге и 

сложенной книге‖, ―Формирование книжного языка в казахском языке‖, ―О форме буклета в 

казахском языке‖. 

Ключевые слова: парадигма, литературный язык, лексический стиль, использование термина, 

сравнительные признаки, теория фонем 

 

Кіріспе.Парадигма – қандай да бір саланың даму сатысын, оның ғылыми пайымдауларының 

ӛзіндік ерекшеліктерін, зерттелу бағыттарын, т.б. зерттеу әдістемесінің ӛзіндік сипатын анықтайын 

қазіргі тандағы ғылым методологиясындағы негізгі ҧғымдардың бірі. Парадигма ҧғымының 

анықтамасы, қҧрылымы, дҥниені ғылыми тҧрғыда қабылдаудың танымдық бейнесі, ғылыми 

мәселелер мен оны зерттеудің қойылуы мен қалыптасуының моделі, т.б. туралы О.С.Ахманова, Э.Д. 

Сҥлейменова сияқты т.б. ғалымдардың редакциялық басқаруымен шығарылған сӛздіктерінде 

тҥсініктемелер берілген[1.264]. ―Парадигма‖ атауының анықтамасы әлі толық нақтыланбағанымен 

де, қазіргі кезде ол кӛптеген ғылым саласында белсенді қолданылады. Парадигма (paradigma) – “ҥлгі‖ 

деген мағынаны беретін грек сӛзі. Парадигма атауы тіл білімінде бір-бірінен ерекшелігі мен ӛзара 

ортақ белгілері бар тілдік бірліктер тобының ҥлгісі және оның морфологиялық, синтаксистік, 

лексикалық және сӛзжасамдық парадигмасы болып жіктелетін жҥйесі деген т.б. бірнеше мағынада 

қолданылады. Парадигма ҧғымы тілдің барлық деңгейлеріне қатысты зерттелуіне байланысты қазіргі 

тіл білімінде фонетикалық, лексикалық, сӛзжасамдық, морфологиялық, синтаксистік парадигмалар 

қалыптасты деуге болады. ―Қазақ тіл біліміндегі когнитивтік парадигма‖атты зерттеуінде ғалым 

Э.Н.Оразалиева қазақ тіліндегі танымдық бағытты сипаттау барысында тілтану парадигмасының 

алғашқы даму кезеңінде А.Байтҧрсынҧлы, Қ.Жҧбанов, С.Аманжолов және т.б. ғалымдардың 

еңбектерін атап кӛрсетеді [2.17]. Қазақ тіл білімінің қалыптасуының бастауында, яғни ӛткен 

ғасырдың бас кезеңінде, қазақ тілінің әртҥрлі ӛзекті мәселелері жӛнінде ғылыми зерттеулер жҥргізген 

профессор Қ.Жҧбанов еді [3]. Ол қазақ тіл білімінің барлық саласына да барлау жасап, ӛз 

қолтаңбасын қалдырды.  

Әдістеме.Қ.Жҧбановтың қазақ тілтану жҥйесін қалыптастырудағы ғылыми еңбектері теориялық 

тереңдігі, әлемдік тіл білімі деректерімен тығыз байланысы, жан-жақты талдауына негізделген 

ӛзіндік тҧжырымдарымен ерекшеленеді. ―Қазақ тіл біліміндегі таным теориясының ғылыми-

әдістемелік негіздері А.Байтҧрсынҧлы, Қ.Жҧбанов, С.Аманжоловтың ғылыми мҧрасы – танымдық 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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кӛзқарастары мен пікірлері қазіргі қазақ тіл білімінің кӛкейкесті мәселелерімен байланысты жаңа 

еңбектерге методологиялық негіз болатын дҥние‖, - деп ғалым М.А.Иманқҧлова да ӛз зерттеуінде 

Қ.Жҧбановтың ғылыми еңбектерінің қҧндылығын айтады [4.5].  

Профессор Қ.Жҧбанов қазақ тілінің алғашқы шешуін кҥткен мәселелерін, қазақ әліпбиі мен жазу 

емлесін тҥзеу, қазақ жазуын латын әліпбиіне кӛшіру, қазақ терминологиясын қалыптастыру, қазақ 

тілінің алғашқы ғылыми оқулықтарын жазу сияқты т.б. ғылыми жҧмыстарға белсене араласқан еді. 

Сондықтан Қ.Жҧбановтың қазақ тілтану парадигмасындағы еңбектерін қазіргі ғылым жетістіктерімен 

байланыстыра зерттеу ісін одан әрі жҥйелі тҥрде жалғастыра тҥсу ғылыми ӛзекті мәселелердің бірі 

болып отыр. Ғалымның еңбектерімен танысу барысында оның қазақ тілін ғылыми тҧрғыда жан-

жақты зерттеуге назар аударғанын байқаймыз. Демек Қ.Жҧбановтың қазақ тілтану парадигмасында 

қазақ тілінің табиғи заңдылықтарын таныту мақсатында оның фонетика, лексика-грамматика, тілдің 

тарихи даму заңдылықтарын зерттеу барысында айтқан ойлары мен ғылыми тҧжырымдарын талдап 

кӛрсетпекпіз.  

Қ.Жҧбанов ӛз зерттеулерінде тілтану мәселесі деп арнайы атап кӛрсетпесе де, оның жазған 

еңбектерінің ӛн бойынан тілдің ерекшелігі, сӛз мағынасы, тҧлғалық жағы, шығу тарихы, айтылым-

жазылым реті, әдеби тілдік, лексика-стильдік, терминдік қолданыстары, ӛзге тілмен салыстырмалы-

салғастырмалы ерекшеліктері туралы т.б. тілтанымдық қатарлары жан-жақты қарастырылғанын 

байқауға болады. Тілтаным мәселесі жӛніндегі кӛзқарастарын терең тану ҥшін ғалымның ―Қазақ 

тілінің ғылыми курсы жӛнінен лекциялар‖ еңбегі, ―Қазақ тілінің грамматикасы‖ оқулығы, ―Қазақ 

тілінің програмы‖ бағдарламасы, ―Жаңа грамматиканың жаңалықтары‖, ―Қазақ тілінің емлесі мен 

грамматикасының кейбір мәселелері(Жанғазыға хат)‖, ―Из истории порядка слов в казахском 

предложении‖, ―Заметки о вспомогательных и сложных глаголах‖, ―Образование сложных слов в 

казахском языке‖, ―О формах сочетания слов в казахском языке‖, ―Служебные слова‖, ―О построении 

речи на казахском языке‖, т.б. ғылыми еңбектеріне талдау жасаған жӛн. Сонымен бірге 

Қ.Жҧбановтың ―Абай - қазақ әдебиетінің классигі‖, ―Мҧра-хаттар. Тҥрки әдебиеттер тілінің танымы‖, 

―Қазақ музыкасында кҥй жанрының пайда болуы жайлы‖ деген еңбектерінде де әдеби кӛркем 

шығармаларды зерттеудегі сӛзтанымдық ізденістері мен әр сӛздің астарына ҥңіле білген ғылыми 

шеберлігіне тәнті боламыз. 

Нәтижелер.Қазіргі жалпы тіл білімі оқулықтары мен бағдарламаларында тіл қызметі, сӛз 

қызметі, сӛйлем қызметі деген мәселелер арнайы қозғала бермейді. Ал профессор Қ.Жҧбанов бҧл 

жайларды әдейі әлеуметтік-лингвистикалық тҧрғыдан сӛз еткен. Ол: ―Тіл адамдар арасында, ол – 

адамның ӛз ойын жеткізу, сӛйлесу қҧралы‖, - дейді[3.126]. Ғалым тілдің атқаратын қызметін бҧдан 

басқаша да баян еткен. Қ.Жҧбанов арнайы сӛз еткен (ӛзі қойған) тақырып – ―Сӛз ӛзгешелігі мен сӛз 

қызметі‖. ―Тілдің ӛзіндік ӛзгешелігі - затқа ат қою, ол аттарды бір-бірінен айыру‖ дейді. Ғалым: ―Тіл 

элементі атау қызметін ӛтесе, сӛз болғаны; егер хабар беру қызметін ӛтесе, сӛйлем болғаны. Бҧл 

келтірілген екі тҥрлі ӛзгеше қасиет барлық сӛздерге де тән, ӛйткені олар әрі номинативтік, әрі 

коммуникациялық қызмет атқарады. Сӛздің бір басында екі функция (қызмет) болады: бірінші - 

хабар беру қызметі, коммуникация функциясы; екінші - таңбалау қызметі, норматив функция не 

сигнификация‖ [3.99]. ―Сӛз хабарласу ҥшін керек, егер осы керекке жарамаса, ол – сӛз емес‖, - 

дейді[3.99], Сӛйлеу хабарласқанда, әр нәрсенің аттарын (номинативтерді) қҧрап, хабар беріледі. 

Осылайша номинативтерден қҧралмай жасалған хабар жоқ. Ат болмаса сӛз де болмайды [3.99]. 

Қ.Жҧбанов ―Әр сӛз – ӛз алдына жеке ҧғым (представление)‖ [3.107]. Ол ―... сӛз дегеніміз–заттың 

(қҧбылыстың) аты + байланысу қҧралы. Сӛз заттың атын ғана емес, басқа нәрсе мен қҧбылыстарға 

қандай қатынасы барлығын қоса білдіретін сілтеулер; сӛз жалаң ҧғым емес, кҥрделі ҧғым. Сілтеу 

амалы мен сӛздің басқаларға қарым-қатынастары тіл-тілде тҥрліше болуы мҥмкін‖, - дейді[3.107]. 

Сонымен қатар ғалым сӛз бен ойдың сәйкес келмейтін реттері (ақылсыз адамды ―осы кісі ақылды!‖ 

деу), ҥндемей сӛйлеу тәсілі де болатынын ҧқтырады [3.98].  

Талқылау.Қ.Жҧбанов еңбектеріндегі фонетика мәселелері. Қ.Жҧбанов ӛзінің ―Қазақ тілі 

грамматикасы‖ атты оқулығында фонема заңдылығына ерекше кӛңіл бӛлген, бірақ ―фонема‖ деп 

айтпай, оның орнына ―сапалы дыбыс‖ терминін қолданады. Ол дыбыс пен фонема туралы кӛзқарасын 

былай жеткізеді: ―Сондай-ақ, қайыр-хайыр дегендегі ―қ‖ мен ―һ‖ екі дыбыс болғанмен бір фонема. 

Файзолла мен Пайзолла да солай, ―п‖ мен ―ф‖ бір сӛзді екінші сӛзден айыру ҥшін тҧрмағандықтан 

оларды дербес фонема демейміз‖ [3.50]. Ғалымның бҧл пікірлері фонема, фонология заңдылықтарын 

терең меңгергендігін және сӛзден сӛзді ажыратуда фонема мен дыбыстың ӛзара ерекшелігін біліп, 

фонеманың мәні зор екендігіне назар аудартады. Сондықтан Қ.Жҧбановтың фонологиялық 
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танымдары қазіргі зерттеушілер ойларымен ҧштасып жатқанын кӛреміз [5.51]. Қ.Жҧбанов ―Бір сӛзді 

екінші сӛзден айырғанда, екеуінің дыбысталуында бір айырмашылық болғаннан айырамыз‖, - деп, 

сӛз бен сӛзді айыратын негізгі белгі ретінде дыбысталуды және дыбысталудың мағынамен 

байланысын айтады [3.167]. Демек, фонема теориясы дыбыстарды мағына айқындау жағынан бір-

біріне қарама-қарсы қоятынын ескерсек, Қ.Жҧбанов ―маңда‖, ―таңда‖ деген сӛздердің екі басқа сӛз 

болуының негізгі белгісі дыбысталуында деп дҧрыс айтқан. Ғалым бҧл пікірі арқылы тек қазақ тілінің 

ғана емес, жалпы фонетика мәселелерін сӛз еткен деп білеміз. Ол фонема заңдылықтарын қалай терең 

меңгерген болса, ӛз ойын да шебер жеткізе білгенін кӛреміз. ―Бір сӛз екінші сӛзден ӛзге болу ҥшін 

біреуінің бір-ақ бӛлшегінің ӛзгеше дыбысталуы жеткілікті, тҥгелімен ӛзгеше дыбысталуы шарт 

емес‖, - дейді де, ―таңда‖, ―маңда‖ сӛздеріндегі ―м‖, ―т‖ дыбыстарынан басқа дыбыстары бірдей, яғни 

бҧл екі сӛздің ішіндегі бӛлшектерінің кӛбі бірдей дыбысталатындығынан ҧйқасып тҧрғандығын 

айтады[3,167]. Қ.Жҧбанов ―Бір ғана дыбысы басқа болса да, бір ғана дыбысы артық я кем болса да, 

немесе, бір дыбысы да басқа, я артық-кем болмай-ақ, дыбыстарының тек тізілу тәртібі басқа болса да, 

сӛздер бірінен-бірі басқа болады‖, - дейді де, оған ―зат-сат‖, ―ат-сат‖, ―сат-тас‖ деген сӛздердегі 

дыбыстардың саны мен орналасуындағы ерекшеліктерді бір-бірімен салыстыра отырып, мағынаға 

әсері туралы баяндайды [3.182]. Қандай сӛз болса да бірнеше фонемадан қҧралады. Сӛздегі фонема 

саны да тҥрліше болады. Демек, тіл дыбыстарын лингвистикалық аспекті тҧрғысынан қарағанда, 

сӛзден сӛздің ӛзгеше болуы ҥшін оның қҧрамындағы барлық дыбыстың сапасы ӛзгеше болуы шарт 

емес, тек бір дыбысының сапасы ӛзгеше болуы, немесе бір сӛз бен екіншісінің қҧрамындағы дыбыс 

саны, дыбыстардың тіркесу тәртібі ӛзгеше болуы жеткілікті екендігін айтып, яғни тілтаным 

мәселесінде тіл дыбыстарының табиғатын тани білуде фонология заңдылықтарына сҥйенген [5.54]. 

Фонетикадағы сӛзтаным мәселесінде буын теориясы ең кҥрделі мәселелердің бірі болып табылады. 

Қазақ тілінде буынның маңызы ерекше. Қазақ тіл білімі тарихында буын типологиясы туралы 

алғашқыларың бірі болып пікір айтып, зерттеу жҥргізген Қ.Жҧбанов болып табылады. ―Сӛзді бӛліп-

бӛліп айту керек болғанда ҥйірі-ҥйіріменен бӛлсе, дыбыстары ӛзгермейді. Ҥйірін бҧзып бӛлсе, 

омыртқаны буынсыз жерден бӛлгендегідей болып, сӛздің дыбыстарының бірі ҥзіліп, біріне артық 

дыбыс қосылып, қалпы бҧзылады‖, - дейді Қ.Жҧбанов [3.106]. Ғалым сӛздерді бір бірінен ажырата 

білуде ―ор-ӛр, сыз-сіз‖ сӛздерін мысалға келтіріп, бҧл сӛздердегі дыбыстары ӛзара бірдей екендігін, 

олардың жуан-жіңішке тҥрлері лингвистикалық қызмет атқаратынын айтып, тілтаным мәселесін 

фонология тҧрғысынан тҥсіндіре білгенін байқаймыз [5.115].  

Қ.Жҧбанов еңбектеріндегі лексикология мәселелері. Қ.Жҧбанов тілтанудың лексикология 

мәселесі жӛніндегі талдауларында: ―Семасиология – сӛздердің мағынасы жайындағы ілім. 

Семасиология мен лексика бір зат, бірақ ілім ол екеуін бір-бірінен айырып қарайды; лексика – сӛздің 

денесі болса, семасиология – мағынасы. Грамматика даяр нәрсені қарамайды, ал лексика – даяр 

материал. Лексика ―етік‖, ―етікші‖ сӛздерінің қалай жасалғанын қарамайды. Сондықтан ол 

грамматикаға да кірмейді, тек даяр материалды ғана қарайды‖, – дейді [3.80].  

Қ.Жҧбанов ―сӛз мағынасын негізгі мағына, грамматикалық мағына деп бӛледі. Сӛздің атау 

ретіндегі мағынасын негіздік мағына дейміз. Мысалы, ―бас‖ (голова) деген сӛзді алсақ, оның зат 

есімдік, жекелік, атаулық (септеусіз мағынасында), тәуелсіздік, болымдылық мағыналары бар. 

Осындағы соңғы мағыналарды грамматикалық мағына дейміз‖,- деген анықтама берген [3.106]. 

Бҧндағы ―негіздік мағына‖ сӛздің лексикалық мағынасы болып табылады. Сӛзде лексикалық мағына 

біреу болады. Ол – сӛздің тҥбір тҧлғасы арқылы кӛрінеді. Грамматикалық мағына бір сӛзде біреу 

болуы да, бірнешеу болуы да мҥмкін. 

Қ. Жҧбанов ―Атты неге қоямыз?‖ деген сҧрақ береді де, ӛз сҧрағына ӛзі ―Оны заттардың ӛздері 

жоқ жерде сӛз қылу ҥшін қоямыз‖, - деп жауап бере отырып, ―нәрсенің, сипаттың бәрі тҥгел 

қасымызда болса, онда сӛзді шығын қылмай-ақ ымдап ӛте шығар едік, сонымен де бірталай хабар 

берер едік‖, - дейді. Бҧдан әрі ―...тілде заттың ҧғымы бар, мәні (сущность) жоқ‖ деген тҧжырым 

жасайды [2.100]. ―Қҧбылыс кӛп және олар әр тҥрлі; бір халық оның, бір заттың бір сипатын біліп, 

екінші жағын білмейді; мҧның ҥстіне біреуін кӛп, екіншісін аз біледі. Содан келіп атауда тҥрлілік, 

кӛптік туады‖,-деп, атаудың әртҥрлі болып келетініне назар аударған[3.96]. Ғалымның ―Зат пен 

қҧбылысқа тағылатын аттардың қалай пайда болуы мен олардың мағыналарының ӛршуі‖ жӛніндегі 

пайымдауларында әлем тілдері семантикасына ортақ қасиеттер де сипатталады [3.93]. ―Сӛйлеу 

дегеніміз ― белгілі бір заттың, істің сыйпаттың аттарын белгілі тәртіппен тізіп, бірімен-бірін 

байланыстырып барып, солар арқылы хабар беру‖,- деген тҧжырымы да қазіргі ғылыми 

ҧстанымдармен бірдей айтылған [3.109]. 
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Қ.Жҧбанов ӛзінің тілтанымдық, сӛзтанымдық кӛзқарасын ―лексиканың міндеті сӛздерді мағына 

жағынан бір-бірінен айыру болып табылады‖,-деп тҥсіндіре келіп, ―Кітап, қалам, оқы, сӛйле деген 

сӛздердің әрқайсысы бір-бір лексика (бірыңғай етістіктер лексика) ретінде бір-біріне жақын да емес, 

қашық та емес. Алайда олар ӛз ішінен айыруға жараса, лексикон болады, есімдер де солай. Мысалы: 

―масақ‖ пен ―басақ‖ бір тҥбірден ӛрбіген сӛздер. Бірақ екеуі екі лексикон. Себебі олардың 

мағынасында айырмашылық бар‖, Бір тҥбірден жасалғанымен мәнісі екі басқа болса, дербес сӛз 

болады‖,- деген еді[3.116].  

 Қ.Жҧбановтың ―Тӛңкеріс және қазақтың ҧлт тілі‖ атты мақаласында ӛрілетін сӛз саптаулары 

мен ӛзіндік ерекшеліктерін саралай отырып, тӛмендегідей стильдік қолданыстарын, ӛзіндік сӛз 

қолданысындағы сӛз тіркестерін кӛреміз: Жебір тап – қанаушы тап, қоңсы қону – шендесу, қатар 

тҥзеу, қазанның кҥйесінше жҧғу - мәдени ауыс-тҥйістердің сипаты, арқандала бастау – 

басыбайлылыққа кӛшу, мәдениет бірлігін сӛгу – рухани ыдырау, ҥйітіп жеу – басып алу, тоғыта 

бастау – варваризмге жол беру, т.б. [6.148]. Бҧл келтірілген мысалдардан кӛретініміз – профессор 

Қ.Жҧбанов қазақтың халықтық тіліндегі небір шҧрайлы қолданыстарға әлеуметтік – саяси астар 

беріп, оларды ғылыми- публицистикалық айналымға енгізген. Демек, сӛзтаным мәселесінде сӛздің 

тура және бҧрма мағынадағы қолданыстарын, стильдік ерекшеліктерін де қарастыруға тиіспіз. 

Тілдің лексикалық қорының ӛзегін қҧрайтын, бойында сан ғасырлық тарихи даму жолын сақтап 

қалған қазақ тіліндегі бір буынды ежелгі сӛздердің мағынасын табу, ӛлі тҥбірлерді ―сӛйлету‖ 

мәселелерінің бастауында Қ.Жҧбановтың зерттеулері тҧрған болса, оның сӛз мағынасы, 

лексикология саласына да кӛп ҥлес қосқанын танытады. Ғалым қазақ тіліндегі тҥбірлердің ғасырлар 

бойы ӛзгеру, бір қалыптан екінші қалыпқа кӛшу эволюциясын ӛзге жҥйедегі тілдердің деректерімен 

салыстырып, соның нәтижесінде дыбыстық сәйкестіктердің этимологиясын, ҥнемдеу заңдылығының 

тілдегі кӛрінісін, флексия қҧбылысының қалдықтарын анықтайды. Мысалы, С.Аманжоловтың ―Қазақ 

тіліндегі флективтілік элементтері‖ деген мақаласына орай профессор Қ.Жҧбанов ―ҧят‖ және ―ҧял‖ 

сӛздеріндегі ―л‖ және ―т‖ формаларының флективті формаларға тек сырттай ғана ҧқсас, ал табиғаты 

агглютинативті деп дәлелдегені белгілі [3.84]. Тілдің даму заңдылықтары мен тілдік ӛзгерістерге әсер 

ететін ішкі, сыртқы себептер мен себепкерлер болатынын ғалым дҧрыс пайымдайды. 

Қазақ сӛздерінің тҥбірлері біздің қазіргі даму кезеңімізге семантикалық жағынан да, 

морфологиялық және фонетикалық жағынан да едәуір ӛзгерістерге ҧшырап жеткен. Сондай-ақ 

тҥбірдің фонетикалық сыртқы пішіні ғана ӛзгеріп қоймаған, қҧрылымдық тҥрлерінің ерекше ара-

қатынасы арқылы жаңа типті тҥбірлер пайда болып, ескілері жойылып кеткен. Мҧның ӛзі олардың 

қҧрамдарының алуан тҥрлі болып, семантикалық мағыналарының кеңеюіне және сӛзжасамның тың 

морфологиялық тәсілдермен баюына әкеліп соққан. Ӛлі тҥбірдің алғашқы қҧрамы жӛніндегі 

тҥркітанушылардың кӛзқарастары екі айрылады. Белгілі ғалым Ж.О.Тектіғҧлдың айтуынша: ―ӛлі 

тҥбірлердің алғашқы (ДзДы׀׀ДыДз) нҧсқаларын қалпына келтіру ҥшін тілге палеонтологиялық 

барлау жасаудың қажеттілігі туралы Қ. Жҧбанов теориясының маңызы ӛте зор. Ғалым осы 

палеонтологиялық әдіс негізінде сӛздің ең тҥпкі тҥбірін тілдің тарихи дамуында жымдасып кеткен 

тҥрлі элементтерден аршып алуға болатынын кӛрсетеді. Оның ҥстіне бҧл аталған әдістің тілшілер 

арасында талас тудырып жҥрген: ―ДзДы, ДыДз, ДзДыДз қҧрылымды тҥбірлердің қайсысы алғашқы, 

қайсысы туынды, әлде екеуі бір мезгілде қалыптасқан ба‖ деген сияқты сҧрақтардың шешуін табуға 

да септігі тиері сӛзсіз‖ [7.188].  

Тҥйіндеп айтқанда, қазақ тілтану парадигмасында Қ.Жҧбановтың қазақ тілінің лексикологиясы 

мәселелері жӛніндегі ғылыми тҧжырымдары кейінгі ғылым дамуымен сабақтастығын танытады. 

Қ.Жҧбановтың ғылыми ізденістерінде қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы саласындағы 

категориялардың барлығы қарастырылмаса да, осы саланың басты нысаны семасиология, 

ономасиология, арнаулы сӛздер, кәсіби сӛздер, кірме сӛздер, кӛнерген сӛздер, т.б. мәселелері жӛнінде 

алғашқы ой-толғамдары берілді. 

Қ.Жҧбанов еңбектеріндегі морфология мәселелері. Қ.Жҧбанов тілтану мәселесінде сӛздің 

қҧрылым ерекшеліктеріне назар аударып, ―Сӛздің сыртқы кӛрінісін сӛздің тҧлғасы дейміз‖,- деп 

анықтама беріп, ―1.Тҥбір сӛз, 2.Қосымшалы сӛз, 3.Кіріккен сӛз, 4.Қыйулы сӛз, 5.Қосар сӛз, 6.Қосалқы 

сӛз‖ деп оларды сӛз тҧлғасының тҥріне қарай алтыға бӛліп кӛрсетеді [3.163]. ―Сӛздің тҥп мағынасын 

беретін бӛлшегін тҥп бӛлшек, немесе қысқартып тҥбір дейміз‖,-деген анықтама беріп, ―Айдын кӛл-де 

шағала, Айдын кӛл-ді жағала‖,- деген ӛлең жолындағы ―кӛл-де, кӛл-ді‖ сӛздерінің тҥп бӛлшегі ―кӛл‖ 

деп кӛрсеткен. ―Екі сӛзден қҧралып, бір нәрсенің атын кӛрсетіп, тҧратын‖, ―әрқайсысы о баста екі сӛз 

болғанмен, бҥгінде бір сӛз болып кеткен‖ сӛздер айтылып, оны ―жалғасушы кіріккен‖, ―қиюлы 
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кіріккен‖ деп екі тҥрде қолданған. ―Қосар сӛздер‖ деп қазіргі қос сӛздерді атаған екен. ―Қосарынан 

айтылатын сӛздерді қосар сӛздер дейміз‖,-деп ―бала-шаға‖, ―ҥлкен-кіші‖, ―ҧзын-қысқа‖, ―сатыр-

сатыр‖, ―кӛзбе-кӛз‖, ―шай-пай‖, ―қап-қара‖, ―сап-сары‖ деген сӛздерді мысалға келтірген. ―Қайсыбір 

сӛздер тҥбірше, онша жҧмсала алмай, басқа бір тҥбір сӛз, ҥстеулі сӛз, жалғаулы сӛздердің біріне 

қосалқы болып ғана жҥре алады. Ондай сӛздерге кӛбінесе жаңадан ҥстеу де, жалғау да жалғанбайды. 

Осындай сӛздерді қосалқы сӛздер дейміз‖,-деп, ―шейін‖, ―сайын‖, ―менен‖, ―да‖, ―тым‖, ―ӛте‖, ―ең‖ 

деген т.б сӛздерді мысалға келтірген. Сӛйтіп ғалым тҥбір сӛз, қосымшалы сӛз, кіріккен сӛз, қыйулы 

сӛз, қосар сӛз, қосалқы сӛз тҥрлерін атап, олардың ӛзара ажыратым белгілерін кӛрсетіп, барлығына 

мысалдар келтірген. Осы морфологиялық тҧрпатына қарай сӛзтаным мәселесінің сыртқы 

қҧрылымдарын кӛрсетіп бергенін білеміз. 

Ғалым К.Қ.Садированың кӛрсетуі бойынша, уақыттың тілдік категория ретіндегі сипаты қазақ 

тіл білімінде Қ.Жҧбанов зерттеуінде кӛрініс тапқан[8.177]. Ғалымның уақыттың тілдегі кӛрінісін 

зерделеуін шақ категориясына қатысты тҧжырымдарынан кӛреміз. Қазіргі қазақ тіліндегі шақ 

категориясының жіктемесінен Қ.Жҧбанов жіктемесі ерекшеленеді. Ол ерекшелік ғалымның 

―етістіктің шағын тҥрлеуші айтып тҧрса да жіктеліп, кӛмектелгенде бірқатар ӛзгеретіні және бір 

мезгілдің ӛзінде болатын істің тҥрлі ӛңін кӛрсететін бір нәрсе шағы болатыны‖ туралы айтқан 

ойынан кӛрінеді[3,388]. Демек, ғалым істің ӛңін айтушының іске қатынасына сай (ӛзінің куәлік, айғақ 

болуы не ӛзі басында болмағаны) ажыратады. Ғалым ―етістіктің шағы мен ӛңін айырмай, бәрін шақ 

қатарында кӛрсетеміз‖ дей отырып, әр шақтың ӛңіне сай жіктемесін де кӛрсетеді: І. Ӛткен шақ 

(сӛйлеп тҧрған кезден бҧрын болған іс). Бҧл ӛңіне қарай тӛмендегідей жіктелген: 1. Айғақ ӛңді ӛткен 

шақ (істің болғанына айтушы куә айғақ бола сӛйлейді): жазы-п-ты, оқы-мап-сың, біл-ме-п-піз. 2. 

Аулақ ӛңді (істің болғанын айта тҧрып, ӛзі басы-қасында болмағанын қоса білдіреді): жаз-ған, оқы-

ған соң, кӛр-ген-біз. 3. Мойындау ӛңді ӛткен шақ (істің болған-болмағанын мойындай сӛйлейді): жаз-

ған, оқы-ған соң, кӛр-ген-біз [3.387]. Осы мысалдарға қарай отырып, ғалым аулақ ӛңді ӛткен шақ пен 

мойындау ӛңді ӛткен шақты бір форманың, яғни есімшенің -ған/-ген формасының беретіндігін 

кӛрсеткенін байқаймыз. Ӛткен шақтың бҧл ӛңдерін ажырату тек қарым-қатынас барысында, сӛз 

жағдаятында не мәнмәтінде мҥмкін болады екен.  

Қ.Жҧбанов еңбектеріндегі синтаксис мәселелері. Профессор Қ. Жҧбанов ӛз кезінде қазақ тілінің 

синтаксис саласына кӛптеген жаңалықтар енгізген, әрине, оның бәрі бірдей кейінгі оқулықтарға еніп, 

ғылымда орнығып кете қойған жоқ. Дегенмен олардың басым кӛпшілігі дҧрыс кіргізілген 

жаңалықтар еді. Қ.Жҧбанов ―Жаңа грамматиканың жаңалықтары жайынан‖ атты мақалында 

қҧрмалас сӛйлемді ―кҥрделі сӛйлем‖ деп атап, оны екі тҥрге бӛледі. Мҧнда бірінші кҥрделі мҥшесі 

бар сӛйлем - сабақтас. Қазіргі ҥйірлі мҥше деп жҥрген қҧбылысқа жуық келетін сияқты. Екінші 

салалас тҥрін ―жалғасқан сӛйлемнің жинағы‖ деп қарастырады. Ғалым сӛйлемнің жеке тҥрлері мен 

бӛлшектері болатындығын айта келіп, әр тҥрге айырып топтастырады: 1). Жай сӛйлем; 2). Жайылма 

сӛйлем; 3). Кҥрделі сӛйлем /Қҧрмалас/. Бҧл ҥш тҥрлі сӛйлемді қандай мҥшелері бар, қандай мҥшелері 

жоқ болуына қарай топтастырған. Тек бастауыш пен баяндауыш мҥшесі бар сӛйлемді жалаң, 

тҧрлаусыз мҥше қатысқан сӛйлемді кҥрделі сӛйлем деп атайды. Қ.Жҧбанов ―бір кҥрделі сӛздің ішін 

жарып ақтарғанда ӛз алдына бір сӛйлем шығып жатса, ондайлар кҥрделі сӛйлем жасайды‖,-деп, 

―ақылы кӛп бала жақсы оқиды‖ деген сӛйлемді мысалға келтіреді. Сӛйлемдегі ―бала‖ – бастауыш. 

Бастауыштың жетегі тек ―кӛп‖ деген сӛздің ӛзі емес. Мҧның ӛзі бір ―бала-ға‖ анықтауыш бола 

алмайды. Ӛйткені, бҧл анықтауыш мҥше жалаң мҥше емес, кҥрделі мҥше. Мҧның ӛзі бір сӛйлем: 

―ақылы‖ – бастауыш, ―кӛп‖ – баяндауыш. Бҧл екі сӛз бір қосылып сӛйлем болады да, сол сӛйлем 

кҥйімен барып ―бала‖ деген бастуышқа анықтауыш болады деп, алған мысалды дәлелдеп тҥсіндіреді 

[3.214]. Сонымен бірге, сӛйлемді жеке тҥрге бӛлуде дыбыс сазы назарға алынып, айтылу мақсатына 

қарай емес, ―хабарлы‖, ―сҧраулы‖, ―лепті‖ сӛйлемдердің орнына ―хабар сазды‖, ―сҧрау сазды‖, ―леп 

сазды‖ деп белгілейді. 

Қазақ тіл білімінде сӛз тіркесі синтаксисі де алғаш Қ. Жҧбановтың назарына алынды. Ол осы 

мәселеге арналған ―О формах сочетания слов в казахском языке‖ атты мақала, ―Қазақ тілінің 

грамматикасы‖ оқулығында арнайы тарауда сӛз тіркесін ―сӛз қиыны‖ деген атпен баяндаған. Ол ―сӛз 

қиыны‖ жайында: ―сӛйлемде бір сӛз болмай, бірнеше сӛз болса, бҧл сӛздер бір-бірімен қиындасып 

тҧруы керек. Қиынын келтірмей қҧрастырған сӛйлем не тіпте сӛз болмай шығады да, немесе айтайын 

деген сӛзін болмай басқа бірдеме болып шығады‖,- деп жазады. Сӛз қиыны дҧрыс болу ҥшін екі 

шартты атайды: ―...әр сӛзді орны-орнына дҧрыс қою керек‖ және ―...бір сӛзді екінші сӛзге байлап 

беретін жалғаулар бар; соны дҧрыс жалғау керек‖,-дейді [3.158].  
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Ғалым Қ. Жҧбанов сӛйлем мҥшелерін де басқаша талдайды. Сӛйлемнің бастауышын бас мҥше 

деп те атайды. Ал бастауыш пен баяндауышты негізгі мҥшелер деп қарастырады. Сӛйлемнің 

тҧрлаусыз мҥшелерін айқындауыш деп жіктейді. ―Сӛйлемде баяндауыш қызметін атқарып тҧрғанына 

қарай баяндауыш деп атағанымыз сияқты, басқа мҥшелерді айқындап тҧрғанына қарай айқындауыш 

деп атау дҧрас болады‖,-дейді [3.222]. Енді осы айқындауыш мҥшелер формасына қарай екі тҥрге 

сараланады. Жалғаусыз тҥрі анықтауыш болып аталады да. Жалғаулы тҥрі толықтауыш делінеді. 

Демек, анықтауыш, толықтауыш мҥшелер, бҧрынғыдай, сҧрау арқылы емес, тек формалық жағынан 

ажыратылатынын кӛрсеткен. 

Қ. Жҧбанов ӛз еңбегінде Кҥнсҧлу, Айсҧлу, Таңсҧлу, Кҥнжарық, Айжарық, Таңжарық сияқты 

кҥрделі есімдердің қазіргі синтаксистік нормалар аясында бӛлшектеуге келмейтіні, қазіргі тілімізде 

сын есім анықталушы мҥше орнында тҧрғанда, зат есім ешқашан анықтауыш қызметінде 

жҧмсалмайтыны да даусыз екенін айтқан[1.173]. Қазіргі қазақ тілінде изафетті қҧрылымдағы бірінші 

сӛзі де, екінші сӛзі де зат есім болуға тиіс. Сын есімдер басқа зат есімдерден бірігіп, бір 

анықтауыштық топқа енгенде ғана олардан кейінгі зат есімдермен (ҧзын қҧйрық тҥлкі, биік ӛкше етік 

т. б.) изафеттік байланыста айтыла алады деп кӛрсетеді. К. К. Юдахин тҥркі тілдерінде изафет деп – 

екі зат есімнен тҧратын анықтауыштық тіркесті атайтынын және осы изафеттің ҥш тҥрі (типі) тҥркі 

тілдерінде морфологиялық бай тәсідерді жеткізудің қҧралы екенін мойындай отырып, заттардың 

белгілерін нақтылауда бҧл типтердің жеткіліксіз екенін кӛрсетеді. Сондықтан тҥркі тілдерінде қазіргі 

кезеңде ―сын есімдердің мҧнан арғы қалыптасуы және изафеттік қҧрылымдардың мағыналық 

жағынан қайта қҧрылуына сәйкес кей жағдайда оларды сын есіммен алмастыру процесі де жҥріп 

жатыр‖ деп тҧжырымдайды. ―Әрине, изафеттік тіркестердің ертеде сӛзден сӛз тудырудың тарихи 

жағынан ең кӛне және негізгі амалдарының бірі болғанына шек келтірмейміз. Бірақ, Айжарық, 

Таңжарық, Кҥнсҧлу, Айсҧлу т.б. тіркестерді осы синтаксистік (изафеттік) қҧрылымның жемісі деп те 

айта алмаймыз‖, дейді ғалым Ж.Тектіғҧл [7.109].  

Қ.Жҧбанов еңбектеріндегі тарихи грамматика мәселелері. Қ.Жҧбанов тҥркі тілдері тарихи 

грамматикасына қатысты зерттеулерінде ―-дай, -дей‖ қосымшасының шығу тӛркінін моңғол тіліндегі 

―од-шегін‖, од-тегін‖ сӛздерімен байланысты қарастырады. Бҧл сӛздердің тҥпкі мағынасы – ―бала‖ 

ҧғымы. ―Кішкентай, тек, ҧрпақ, тҧқым, кӛбею‖ сӛздерінің арасында табиғи байланыс бар деп 

есептеген. Қ.Жҧбанов салыстыру мәнін білдіретін -дай/-дей қосымшасын, кішірейткіш мәнді 

білдіретін -тай/-тей, -шақ/-шек, -ша/-ше қосымшаларының шығу тӛркінін ―шаған, тегін, шегін‖ 

сӛздеріне балаған. Қазақ тіліндегі ―бала-шаға‖ қос сӛзінің қҧрамындағы ―шаға‖ сыңарын, сондай-ақ 

―шағын‖ (кішкентай) сӛздерін аталмыш сӛздерден ӛрбіген деп кӛрсетеді. Қ.Жҧбанов анықтауыш пен 

анықталушы мҥшелердің орын алмасып келу заңдылығын ―қҧлыншақ, келіншек, ӛгізше, інгенше, 

балақан, ботақан, айғыр, қошқар‖, т.б. сӛздерінің қҧрамынан кӛреді. Қырым татарлары, тҥрікпендер, 

әзірбайжандар бала деген сӛзді ―шаға‖ дейді. Біздің тіліміздегі ―қызыл шақалақ (қызыл шақа)‖ 

дегендегі шақалақ та шаға сӛзіне қатысты екені даусыз. Демек, қҧлыншақ дегендегі ―шақ‖ та сол 

―бала‖ мағынасындағы ―шаға‖. ―Бала-шаға‖ деген қос сӛзіміздің екі сыңары да ―бала‖ мағынасында. 

Демек қҧлыншақ – бала қҧлын. Нәтижесінде қҧлыншақ, тоқтышақ, келіншек дегендегі ―шақ‖ 

сыңарлары анықталатын сӛзден соң тҧрған анықтауыштар екенін кӛреміз. Кейінгі заманда ―шақ‖ сӛзі 

кішірейткіш қосымша болып қалған да, оның тҧлғасы –ша/-ше болып ықшамдалған: ―тайын+ша, 

ӛгіз+ше, ту+ша, қҧнан+ша, дӛнен+ше (қҧна+жын, дӛне+жін)‖. Бҧл деректер ерте уақытта 

анықтауыштың анықталатын сӛзден бҧрын орналастынын кӛрсетеді [3.115]. Ғалым осындай, 

қҧлыншақ, келіншек, айғыр секілді морфологиялық қҧрылымдарды синтаксистік қҧрылым, 

синтаксистік тіркестер деп тани отырып, қҧрамы екі сӛзден тҧратын осы тіркестерден бір кездегі екі 

сӛйлем мҥшесін (анықталушы-анықтауыш) кӛреді. Қ.Жҧбанов тілтаным мәселесінде сӛздің тарихи 

грамматикалық ерекшеліктерін таныту мақсатында ―бір сӛз мағынасының кеңейіп тарауы‖ туралы 

талдаулар жасап, ―Қатын‖ деген сӛз ерте замандарда ханның әйелдеріне ғана арналған атау болған, 

кейін келе ханның уәзірлерінің әйелдерін де солай деп атаған, ақыр соңында байға тиген барлық 

әйелдерді ―қатын‖ деп атап кеткен‖,- деген сӛз мағынасының тарихи жағына қатысты мысал арқылы 

тҥсіндірген. Қ.Жҧбанов сӛзтанымда тарихи ерекшеліктің бірі: ―Қол – иықтан бастап саусақ басына 

дейінгі адам мҥшесінің аты. ―Шынтақ‖, ―білек‖, ―қар‖, ―саусақ‖ бҧрын қол болған‖ деп, бҥтін сӛздің 

мағынасының бӛлшекке кӛшуі туралы бірнеше мысалдар келтіре дәлелдеген.  

Қазақ тіліндегі синкретизм қҧбылысының заңдылықтарына алғаш рет зер салған адам профессор 

Қ. Жҧбанов болатын. Одан соң бҧл тақырыпқа қалам тартқан лингвистер қатарында А. Ысқақов,М. 

Томанов, Ә. Қайдаров, Ә. Ибатов, Е. Қажыбековты атап ӛтуге тиіспіз. Сонымен бірге қазақ тіл 
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білімінде қазіргі қазақ тіліндегі синкретизм кӛріністерінің етістік-есім сӛздері деңгейіндегі ауыс-

тҥйіс ретінде ғана қаралып келгендігін байқаймыз. Қ.Жҧбанов ―Есімдер мен етістіктер ерекше сез 

таптарына бӛлінбеген кезде, яғни зат және оның қимылы бір ғана сӛзбен берілген кезде ―köz және 

kör‖, ―semez және semer‖ сӛздері әрі есім (кӛз, семіз), әрі етістік (кӛру, семіру) мағынасында 

қолданылған деп есептейді [3.406]. Қ. Жҧбанов тілдік қҧбылысты танудың жекелеген салалары: 

фонетика, морфология, синтаксис, лексика және семантика бір-бірінен ―қытай қорғанымен‖ бӛлінген 

емес, керісінше олар ӛзара байланысып, араласып, біте қайнасып жатады деп, оған ―кҿз-кҿр‖, ―семіз-

семір‖ секілді сӛздердің шығу тӛркіні синкретті тҥбірлерге келіп саятындығын, ол сӛздердің 

соңындағы р~з дыбыстары ӛздері жалғанған тҥбір-негіздерді есіммен етістікке ажыратудың басты 

критерийі ретінде қарастырылуы керектігін сӛз еткен. Бҧрын тіл дамуының кӛне дәуірінде р ~ з 

сәйкесімі есімнен етістік тудырып, етістікті сӛз табы ретінде қалыптастыруға негіз болған фактор 

қызметін атқарған; -з форманты – есімнің, -р форманты – етістіктің кӛрсеткіші болған[3.406]. Олай 

болса, синкретті тҥбірлердің тҥркі тілдерінде зерттелуіне барлау жасап, тҥркі синкретизміне 

байланысты туындаған кӛптеген сҧрақтарға жауап беру бағытында алғашқы ғалымдар тобында 

Қ.Жҧбановтың зерттеу жҥргізіп, осы салада қҧнды ой-пікірлер қалдырғанын атап кӛрсетпекпіз.  

Қ. Жҧбанов сӛйлем мҥшелерінің орналасу тәртібіне кӛп кӛңіл бӛлген. Сӛйлем мҥшелерінің орын 

тәртібі туралы ―Из истории порядка слов в казахском предложении еңбегінде автор тарихи тҧрғыдан 

тіл фактілеріне терең бойлап, осы мәселеде тҥркі тілдерінде орныққан заңдылықты әрдайым тҧрақты 

ереже деп санамайды.. Сӛйлеу тілімізде қолданылатын ―кҥн ҧзаққа‖ қайда жҥрдің?‖ сӛйлеміндегі 

―кҥн ҧзаққа‖ тіркесі, автордың кӛрсететініндей, әдеби тіліміздің нормасы бойынша ―ҧзақ кҥн‖ болып, 

анықтауыш анықтайтын сӛзінің алдында тҧруы керек еді. Сол тәрізді о бастағы ӛз орнымен келетін 

―тағы адам‖ тіркесінің керісінше болып та орналасатыны кӛрсетілген: Елден безіп, адам тағы болып 

кетіпті [3.410]. Қорыта айтсақ, сӛйлем мҥшелерінің орналасу тәртібіндегі заңдылық, кісі аттары мен 

біріккен сӛздердің табиғатына талдау жасау барысында Қ. Жҧбанов кӛрсеткендей сӛздің тарихи 

грамматикалық ерекшеліктеріне ерекше назар аудару маңызды мәселелердің бірі деп білеміз.  

Қорытынды.Қорыта айтқанда, профессор Қҧдайберген Жҧбанов ӛз еңбектерінде тарихи 

салыстырмалы әдістер арқылы және ӛзге тіл деректерімен де салғастырмалы талдау жасап, тілдің 

қазіргі және тарихи даму заңдылықтарын ашып кӛрсете білген. Профессор Қ.Жҧбановтың артында 

қалдырған ғылыми мҧралары қазіргі зерттеулердің бастауы болғанын, кейінгі зерттеулермен ғылыми 

жалғастығын тапқан қҧндылықтарымыздың бірі екенін атап айтамыз. Қазақ тілтану парадигмасында 

Қ.Жҧбанов зерттеулері тек алғашқы шешімін кҥткен мәселелерді ғана қозғап қойған жоқ, кейінгі 

зерттеулерге де бағыт беріп, ҥнемі қайта оралып отыруды қажет ететін, тереңдей ҥңілген сайын жаңа 

ізденістерге жетелейтін ой-тҧжырымдарға тҧнып тҧрғандығын аңғаруға болады. Сондықтан 

Қ.Жҧбановтың тілтану парадигмасындағы еңбектері бҥгінгі таңда да ӛзекті, әлі де тың зерттеулерді 

қажет ететін рухани қҧндылықтарымыздың бірі деп білеміз. 
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POLITICAL CORRECTNESS AS A LINGUSTICAL PHENOMENON 

 

Abstract 

The actuality of the article is based upon the excessive number of alterations that occur in English due to 

the social intervention. Let us start by acknowledging the fact that language and society have been dependent 

on each other for centuries. Critics would agree that there is no doubt about the fact that most of the changes 

brought upon language have been the result of human will. Obviously people do not transform language on 

purpose. However, there has been an increase in the number of social communities that feel strongly about 

changing some of the aspects of language. Especially the lexical one. 

The article is concerned with the degree to which such a sociolinguistic phenomenon as political 

correctness influences and changes the English language. It demonstrates the modifications brought upon 

English as a result of the modern society becoming more and more tolerant towards certain social 

communities. The issue in question is that said communities in most cases alter the language arbitrarily. 

Moreover, some of the arguments for the changes are fairly groundless. 

The authors come to the conclusion that some of the lexical changes in the English language that are 

deemed necessary are fairly unjustified and are subject to be revised. 

Keywords: language, political correctness, speech act theory, freedom of speech, modifications, social 

communities, changing some of the aspects of language 
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САЯСИ ҚҦҚЫҚТЫҚ ТІЛДІК ФЕНОМЕНОН 

 

Аңдатпа 

Мақаланың ӛзектілігі ағылшын тіліндегі әлеуметтік араласудың салдарынан болатын кӛптеген 

ӛзгертулерге негізделген. Тіл мен қоғам ғасырлар бойы бір-біріне тәуелді болғандығын мойындаудан 

бастайық. Сыншылар тілге енгізілген ӛзгерістердің кӛпшілігі адамның ерік-жігерінің нәтижесі 

болғанына кҥмән жоқ екенімен келіседі. Адамдар тілді мақсатты тҥрде ӛзгертпейтіні анық. Алайда, 

тілдің кейбір жақтарын ӛзгертуге қатты сенетін әлеуметтік қауымдастықтар санының ӛсуі байқалды, 

әсіресе лексикалық тҧрғыда. 

Мақалада саяси дҧрыстық сияқты социолингвистикалық қҧбылыстың ағылшын тіліне әсер ететін 

және ӛзгеретін дәрежесі туралы айтылады. Бҧл қазіргі қоғамның белгілі бір әлеуметтік 

қауымдастықтарға толеранттылық танытуының нәтижесінде ағылшын тіліне енгізілген ӛзгерістерді 

кӛрсетеді. Мәселе мынада, аталған қауымдастықтар кӛп жағдайда тілді ӛз бетімен ӛзгертеді. Оның 

ҥстіне, ӛзгерістерге қатысты кейбір дәлелдер ӛте негізсіз. 

Авторлар ағылшын тіліндегі кейбір лексикалық ӛзгерістер жеткілікті негізсіз және қайта қаралуы 

керек деген қорытындыға келеді. 

Тҥйін сӛздер: тіл, саяси дҧрыстық, сӛйлеу актілері теориясы, сӛз бостандығы, модификациялар, 

әлеуметтік бірлестіктер, тілдің кейбір аспектілерін ӛзгерту 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ КАК ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН 

 

Аннотация 

Актуальность статьи основана на чрезмерном количестве изменений, которые происходят в 

английском языке из-за социального вмешательства. Давайте начнем с признания того факта, что 

язык и общество веками зависели друг от друга. Критики согласны с тем, что нет сомнений в том 

факте, что большинство изменений, внесенных в язык, были результатом человеческой воли. 

Очевидно, что люди не преобразуют язык специально. Тем не менее, увеличилось количество 

социальных сообществ, которые решительно настроены изменить некоторые аспекты языка, в 

частности в лексическом аспекте. 

В статье рассматривается степень, в которой социолингвистическое явление, как 

политкорректность влияет и меняет английский язык. Это демонстрирует изменения, внесенные в 

английский язык в результате того, что современное общество становится все более и более 

терпимым к определенным социальным сообществам. Вопрос в том, что указанные сообщества в 

большинстве случаев произвольно меняют язык. Более того, некоторые аргументы в пользу этих 

изменений довольно беспочвенны. 

Авторы приходят к выводу, что некоторые из лексических изменений в английском языке, 

которые считаются необходимыми, являются довольно неоправданными и подлежат к пересмотру. 

Ключевые слова: язык, политкорректность, теория речевого акта, свобода слова, модификации, 

социальные общности, изменение некоторых аспектов языка 

 

Introduction.As sociolinguistics states, society and language have been going hand in hand since the 

moment the human race was created. Which leads us to believe that the biggest number of changes that were 

inflicted upon language comes from people themselves. [1] Most of the time society transforms language 

unintentionally, but nowadays, certain individuals, empowered by the support of like-minded communities, 

put forward the amendments that they consider necessary for the language to subject to.  

We live in a society where the wrongly understood or conveyed words can be assessed as offensive and 

even entail some legal action. Everybody has to be very careful with their words, because nowadays 

everything connected to tolerance or politeness is strictly watched over like in George Orwell‘s dystopian 

novel ‗1984‘. This kind of societal environment was formed due to the fact that the XXI century is 

characterized by a number of newly minted social and, specifically, disadvantaged groups with their rights 

and demands that the rest of the world, in spite of being a part of the group or not, has to respect and tolerate. 

It goes without saying that language got caught in this mass leniency. People are forced to say not what they 

intend to say, but what would be politically correct to say. There is a lot of talk about freedom of speech, but 

it appears that this privilege has only been given to the victimized minorities who‘d been deprived of their 

rights as individuals and now are making up for the years when their freedom was restrained.  

So, what is political correctness in language? It is employing language in a way that it excludes 

discriminatory speech of any kind. [2] For example, saying mankind instead of humankind might sound 

derogatory towards women and the feminist movement, in particular. 

The origin of the term political correctness and its subsequent wide usage is tightly connected to 

American political ideologies. It was coined as a result of the culture war between leftists and conservatives. 

The meaning and noteworthiness of political correctness tend to delineate the actions of the adherents of 

liberal ideology. 

Methodology.While the similar term,right-wing political correctness,has an opposite meaning. Its goal 

is ironically resembling to the one that George Orwell tried to get across with his conception of Newspeak, 

which implied a difficulty to talk and express one‘s thoughts if they contravene the established order. 

Supporters of conservatism oftentimes claim that political correctness is a part of a conspiracy theory aimed 

at subverting and lessening the significance of values of Judeo-Christian enlightenment philosophy in 

American society. Political correctness has become a synonym to a gagging order, entailing a punishment if 

disobeyed. ―The furthest extension of political correctness is not just me disagreeing with you, it is me 
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destroying your identity as a human,‖ says Ben Shapiro, an outspoken conservative, political commentator, 

editor-in-chief for The Daily Wire and, in overall, one of the most noticeable figures on a political arena in 

the U.S. 

In the field of linguistics, political correctness is rooted in the speech act theory. It originated from the 

studies of the Oxford philosopher J.L. Austin. The speech act theory is based on the presupposition that 

words have two functions: constative and performative. The first one is based on describing the world around 

us, and the second one characterizes the ability of the speech to implicate actions of the speaker. [3] John 

Austin was of the opinion that the sound that comes out of one‘s mouth can potentially take a form of a 

foreshadowing action. The origin of this conviction dates back to the times of Ferdinand de Saussure. He 

made a conclusion that words either have a direct association to the subject of their reference or they are in 

an undeviating connection to their referent. 

The speech act theory has certain similarities with the idea of unfixed meaning. It is drawn on the 

suggestion of the French philosopher Jacques Derrida that meaning never stays the same as it is constantly in 

motion. This conviction had an impact on such areas of study as psychoanalysis, literary criticism and 

sociology, and it was brought into light by Jacques Lacan, Roland Barthes, Pierre Bourdieu and Michel 

Foucault. Derrida put forward a theory of deconstruction that has as its main premise the presupposition that 

the full comprehension can be reached only through deconstruction or using another context. It is rooted in 

the precondition that the sense is constructed during the process of reading and, therefore, is not dependent of 

the writer or the producer of the text. So the habitual interpretation is either lacking the depth or imposed by 

the repressive instance of the author. In this case, it is necessary to create a provocation that would initiate a 

thought and lead the way to the hidden meaning of the text.  

The willingness to consider thespeech act theory true entails an exclusion of an array of words and 

phrases from one‘s active vocabulary.  

An example for speech act theory might be racial political correctness. As the name implies, it deals 

with the matters of race and, in this case, language that political correctness affects in the process. It goes 

without saying that one of the biggest racial issues in America has to do with African-Americans. 

Throughout the history, there have been several names used in reference to people with darker skin. The 

most insulting one was without a doubt the word Negro or other, slang variations of it, such as nigger, nigga. 

These words have, in a way, become taboo for white people to use. But, essentially, what‘s wrong with this 

word? If we go back to its etymological roots, we will not find any derogatory definition behind it. The word 

Negro comes from Latin and means Black. Well, the problem is not with the meaning of the word as it is, the 

offensive part is concealed in the concept of this word. For centuries, the word Negro and its derivatives 

have been associated with the denigration of the dark-skinned people. No wonder, African-Americans do not 

want white people to use it even if they mean no harm. It‘s like taking a walk down the memory lane; and for 

some people that lane does not look all that bright. 

Results.The same changes occurred in the way Spanish and Asian people were addressed. In the 70s of 

the XX century, Latin American were predominantly called Hispanics. However, these days such an address 

is unacceptable due to several reasons. The most significant one is that the word Hispanics is in its core 

associated with low-income, poor families and with impoverishment and ill-being in general. That 

association should not come as a surprise, since South America is infamous for the low conditions of living 

for people. Now, the polite way to address a person of an obvious Spanish heritage would be Latino/Latina. 

In addition, for a long time Asian people have been wrongly called Orientals. That is the name that was 

given to them by their continental neighbors — Europeans. Well, as a matter of fact, it makes sense for them, 

since for those who live in Europe, people who live in Asia are indeed Orientals. However, that would not be 

true for Americans. Now, the term that is generally accepted is Asians. For those who want to step on an 

even more neutral ground in terms of racial political correctness there is another, more obvious, way of 

addressing someone who is not white — non-white, plain and simple.  

People of Jewish heritage know what racism can lead to and how discriminating it can be as much as 

black people, maybe even a little more. Anti-Semitic Germans of the twentieth century made sure they 

would never forget that. However, even in the twenty-first century some social groups continues to mock 

Jewish people, who at that time were simply called Jews. It led to the word Jew gaining an ill-famed 

reputation. It became a part of frequently used phrases, such as dirty Jew, Jew store, Jew boy. The first 

phrase,Dirty Jew, is, basically, employed to define someone of Semitic origin who is dishonest in their 

business deals, in other words, plays dirty. The second phrase is not much different from the first one. Jew 

boy describes someone with stereotypical characteristics of a Jew. (Mostly someone who manipulates people 
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into buying things from them and making profit out of it.) The last phrase, Jew store, defines a certain type 

of a store that sells all the necessities for an overnight camp, or in general the things that one would need 

going camping. Oddly enough, hardly anyone who is not Jewish is a regular in that type of store. It is not 

necessarily offensive on the surface, yet it can be considered to be another type of discrimination — Jewish 

people go to the stores for Jews, black people go to the stores for African-Americans, and white people 

oriented stores are universal. There is nothing wrong with stores that are specifically targeted at products that 

attribute to Jewish culture. The problem is with people who think that it is beneath their dignity to visit those 

stores. 

It appears that all that political correctness is doing is sugarcoating the obvious so that nobody would be 

offended. Yet there will always be someone who ends up insulted. Why cannot we call black people black? 

Would not that be the truth? After all, everybody is perfectly fine with calling white people white. In our 

opinion, calling someone a person of color is more discriminating that calling them black. Saying a person 

of color is emphasizing that black people are different from the norm, which is not correct. Calling them 

black is stating the obvious, and in no way an offence.  

Plenty of words and phrases that used to be acceptable in a speech or in a written text are right now 

being banned one by one from the active vocabulary of English speakers. For example, calling someone 

short is no longer politically correct. The better way to say itwould be vertically challenged. As well as it 

would also sound disrespectful to call someone overweight, the right way to convey this thought of yours 

would be to sayhorizontally gifted. All of this is a part of physical political correctness. 

In many cases, the extremes that political correctness has reached are truly far out of the lines of 

reasonable.Workplaces have become excessively politicized, so people who have viewpoints different from 

the indoctrinations of the political correctness do not feel comfortable at all in being able to use language of 

their choice to have subjective opinions about a variety of things. Some may even claim to be harassed by 

people who do not agree with their opinions. 

People have gotten control over the situation, and all of a sudden we live in an upside-down world 

where even the lines of such obvious things as sex and gender are blurred. How can we talk about such an 

everlasting matter as language if part of the population of the world does not know if they are male or 

female? People do not even hold their gender sacred, which is, basically, a huge part of their identity. How 

can we talk about the inviolability of language? Nobody is even bothered by the fact that by making 

injudicious choices in regards to linguistics, people ―pollute‖ our language with useless terminology. [4] 

Some of the words that are now widely employed do not even make sense. For example, feminists came up 

with a word mansplaining, which, basically, describes a situation when a man is explaining something to a 

woman. By that, feminists insinuate that men are boasting of their knowledge in front of presumably 

uneducated women. One the one hand, this kind of perturbation is completely understood. Women did not 

use to have a right to gain education. It is no wonder that females of modern age can be insecure about that. 

On the other hand, many years have passed since that time. Today education is mandatory, much less 

forbidden. Therefore, women‘s overreaction is completely unjustified. Moreover, there are plenty of 

situations when women are bound to be more proficient in some matters, andmen are the ones who need to 

have something explained to them. We believe new age demands the reevaluation of the matters of the 

passed times. 

Incidentally, for a century now, there have been plenty of changes caused by the rise of feminists all 

over the world. Particularly, remarks in the field of linguistics are mostly reduced to gender-inclusive 

language.  

Analysis.Gender-inclusive or gender-neutral language implies avoiding any type of offence based on 

sex, social gender or generic words for humans, honorifics, naming practices and gender identity 

discrimination. In addition, it also includes all kinds of gender-centered stereotypes.  

Virtually, offence based on generic words can be evaded by excluding from one‘s speech or writing 

gender-specific pronouns or professions. That actually is one of the main reasons that nowadays it would be 

tactless to say policeman, mailman, fireman and so on. Instead, it‘s replaced by police officer, mail carrier 

and firefighter, respectively. Basically, every job title that is specified by the –man ending is considered to be 

gender-specific and, therefore, derogatory to women. Some of the job titles are substituted with completely 

new names altogether. For instance, air hostesses and stewardesses have become flight attendants. When it 

comes to pronouns, such as he, she, him, her, his, they are typically substituted with the pronoun they or 

he/she. 
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As for honorifics, the neologism that has been used in place of Mr. Miss, or Mrs. is Mx., which stands 

for ‗Mix‘. Its principal goal is to provide gender neutrality. The recognition of novel gender honorifics 

spread rapidly all over the English speaking countries and it has been included in the Oxford English 

Dictionary since 2015.  

Another issue is giving children the last name of their father and women themselves taking their 

husbands‘ surnames. It has been one of the main concerns for the feminist movement, as this kind of naming 

practice with a preference towards patriarchy wipes females‘ names off the face of the history map. In 

modern society, it led to married couples taking a double-barreled name. 

In addition to the aforementioned changes in linguistics caused by the rise of the feminist movement, 

the terms that traditionally specify family members, such as sister, brother, mom, dad are banned from the 

gender-inclusive language. Instead, they are swapped with parent, sibling, and child. 

Such terms as boyfriend and girlfriend are also considered to be objectionable and in some communities 

and among certain individuals they are even unaccepted nowadays. They are suggested to be replaced by 

their non-gender specified substituents, such as partner and significant other. The reason for that is the 

growing number of ―genderless‖ people or ―queers‖ who do not feel comfortable being a part of the 

conversation where the terms boyfriend and girlfriend are used extensively and, therefore, are highly 

offensive.  

In our tolerance-driven society, there are not many people who openly speak against gender-neutral 

language. However, there are those who do not necessarily agree that it is an effective tool against sexism. 

The principal argument in favor of importance of those changes is language being a tool that we employ to 

perceive the world and which helps us shape subjective judgments about others. Therefore, language has 

become a part of the global goal to create a community where people regardless of race, gender or sexuality 

would feel equal and have the same possibilities and opportunities as everyone else.  

Objectively speaking, respecting someone (male or female, black or white) is a matter of culture and 

values embedded in it. We believe there is a huge number of people who still say fireman instead of 

firefighter, however it does not automatically mean that they have a deep-seated disrespect for women. It 

also works the other way around: if a man was taught to use gender-neutral language, it does not make him 

show deference towards women, not in a significant way, in any case.  

There are not only separate words in the English language that might sound disrespectful to a certain 

gender (female, mostly), there are actually plenty of phrases that feminists consider sexist. One of the 

examples is a saying Take it like a man or Man up. This phrase implies that such qualities as bravery, 

courage, endurance and perseverance are only attributed to men, and females are in no control of their 

emotions whatsoever.  

A saying similar to that is Like a girl (for instance, flight like a girl). The meaning behind it also entices 

women‘s emotional instability, physical weakness, or a lack of certain skills on the matter.  

Another offensive phrase is You guys as an address to a group of people with men and women present. 

Its sexist nature is manifested in the fact that the person who used it automatically assumed that the default 

gender in the society is male.  

The phrase Boys will be boys is also banned by feminists from the English vocabulary, as it can be used 

as an excuse for men‘s far from good behavior. 

Conclusion.So, is gender-inclusive language important? Yes, in its own way, but not in a major one. 

We do not reckon that it makes a noticeable difference in awakening people‘s awareness about gender 

equality. In our opinion, it does no harm as long as it stays reasonable. We mention that because the third-

wave feminists tend to cross a lot of lines in their race towards social acceptance; linguistic lines are one of 

those. Language started evolving long before feminists recognized their awareness about the patriarchal 

world order. By all means, they have a right to vote, to take higher job positions, to earn as much money as 

men, but they have no right whatsoever to change the language. That is clearly and most definitely not their 

task to accomplish. 

The part of the population who still feels uncertain about political correctness can either go with the 

global insanity or take a non-conformist route and stop mainstreaming the collective lunacy that seems to be 

seizing the world these days. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:  

ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТТАР 

 

Аңдатпа 

Мақалада біз қоғамда тҧлғаны әлеуметтендіру процесінде негізгі қызмет атқаратын 

институационалды коммуникацияға тоқталамыз. Адам белгілі бір топтың ғана мҥшесі болатын 

жағдай іс жҥзінде кездеспейтіндіктен индивидтің әр тҥрлі топтарға қатысты жағдайын, сондай-ақ 

оның әрбір топтағы функционалдық мҥмкіндіктерін талдау қажет. Қарым-қатынаспен байланысты 

барлық әлеуметтік-практикалық мәселелер ӛзекті және кез келген институционалды қарым-қатынас 

тілдік қатынасқа тәуелді. Демек дәл осы қарым-қатынас социумды ҧйымдастырады және адамның ӛз 

мінез-қҧлқын басқа адамдардың іс-әрекеттері мен мінез-қҧлқымен сәйкестендіре отырып, онда ӛмір 

сҥруге және дамуға мҥмкіндік береді. Осы тҧста қарым-қатынасты зерттеудегі тҥрлі аспектілер мен 

жағдаят тҥрлері анықталады. Қарым-қатынас формаларының тиісті дамуынсыз тәрбие, білім беру, 

денсаулық сақтау, ғылым, ӛнер, саясат, идеология және т. б. сияқты адам қызметінің салаларының 

дамуы іс жҥзінде мҥмкін емес. Қоғамның әртҥрлі әлеуметтік институттарға бӛлінетінін айта келе, 

институционалды қарым-қатынас ҧғымына кеңінен тоқталамыз. Әлеуметтік институттарды кеңінен 

зерттеген ғалымдардың пікірлеріне шолу жасаймыз. Осылайша институционалды қарым-қатынасты 

зерттеудің маңыздылығын арттыру қажеттігін анықтай тҥсеміз.  

Тҥйін сӛздер:тілдік коммуникация, әлеуметтік институттар, институционалды қарым-қатынас, 

педагогикалық дискурс 
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FEATURES OF INSTITUTIONAL RELATIONS: SOCIAL INSTITUTIONS  

 

Аbstract 

This article examines examines institutional communication, which performs the main function in the 

process of socialization of the individual in society. Considering that the situation when a person becomes a 

member of only a certain group is not found practically , it is necessary to analyze the position of the 

individual relative to different groups, as well as its functional capabilities in each group. All social and 

practical issues related to communication are relevant and all institutional relations depend on language 
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communication. Therefore, it is this communication that organizes society and allows a person to live and 

develop in it, bringing their behavior in line with the actions and behavior of others. This defines various 

aspects and situational forms of relationship research. Without proper development of forms of 

communication, it is almost impossible to develop such spheres of human activity as education, education, 

health, science, art, politics, ideology. When we say that society is divided into various social institutions, we 

pay great attention to understanding institutional relations. We are reviewing the opinions of scientists who 

have studied social institutions extensively.  

Keywords: language communication, social institutions, institutional communication, pedagogical 

discourse  
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
 

Аннотация 

В данной работе исследуется институциональная коммуникация, которая выполняет основную 

функцию в процессе социализации личности в обществе. Поскольку ситуация, когда человек 

становится членом только определенной группы практически не встречается, необходимо 

проанализировать положение индивида относительно разных групп, а также его функциональные 

возможности в каждой группе. Все социально-практические вопросы, связанные с общением, 

актуальны и все институциональные отношения зависят от языкового общения. Следовательно, 

именно это общение организует социум и позволяет человеку жить и развиваться в нем, приведя в 

соответствие свое поведение с действиями и поведением других лиц. При этом определяются 

различные аспекты и ситуативные формы исследования отношений. Без должного развития форм 

общения практически невозможно развитие таких сфер деятельности человека, как воспитание, 

образование, здравоохранение, наука, искусство, политика, идеология и т. д. Говоря о том, что 

общество разделяется на различные социальные институты, мы уделяем большое внимание 

пониманию институциональных отношений. Мы проводим обзор мнения ученых, широко изучивших 

социальные институты. Таким образом, мы конкретизируем необходимость повышения значимости 

исследования институциональных отношений. 
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Кіріспе. Соңғы уақытта институционалдық дискурс тҥсінігі негіз болатын дискурсивті 

әлеуметтік лингвистика ретінде белгілі бағыт қалыптасты. Бҧл дегеніміз қоғамдық институттарда, 

яғни ҧйымдық символизм болып табылатын мәдениеттерде жҥзеге асырылатын дискурс (мифтер, 

әзілдер, рәсімдер және т. б.) 

Қоғамдық институттардың ерекше идеологиялар тҥрінде кристалданатын қҧндылықтар жҥйесі 

бар. Бҧл ретте сыртқы талаптар мен кҥтілетін нәтижелер мінез-қҧлықтың имплициттік ережелерімен 

ҧқсамауы мҥмкін. Институционалдық дискурс белгілі бір ҥлгі бойынша қҧрылады. Бірақ бҧл 

дискурстың әртҥрлі типтері мен жанрларының трафареттілік дәрежесі әртҥрлі. 

Бҧл шынайы қарым-қатынаста дискурстың прототипті тәртібінің жиі бҧзылуымен тҥсіндіріледі. 

Әлеуметтік әрекеттер ешқашан рационалды болмайды: олар когнитивті және эмоциялық аспектілерді 

қоса алғанда, амбивалентті және кӛп деңгейлі. 

Кҥн сайынғы ӛзара әрекеттестікте және коммуникацияда кӛрініс табатын (орын алатын) 

қақтығыстар, теңсіздік және тҥсініспеушілік, яғни тәртіп бҧзушылықтар ерекшеліктен гӛрі ереже 

болып табылады.Білімнің тҥрлі салаларының ғалымдары ӛз ғылымдарының парадигмасында қарым-

қатынас теориясының кӛптеген мәселелерін зерттеген. Сондай-ақ психолингвистикалық, әлеуметтік-

мәдени, мәдениаралық және т.б. салалық ғылымдардың қарым-қатынасқа байланысты екені белгілі.  

Философия, психология, әлеуметтану, лингвистика бойынша энциклопедиялық сӛздіктерде 

қарым-қатынас ҧғымының семантикалық доминанты ретінде адамдардың танымдық-еңбек 

қызметінде тҧлға аралық ӛзара іс-қимылы мен ӛзара қатынасы сӛз етіледі.  
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Қарым-қатынас – бҧл ақпарат алмасу бойынша коммуникативтік қызмет, әлеуметтік тәжірибені 

бір ҧрпақтан екіншісіне беру, оны қоғамның ӛзінің ӛмір сҥру формасы ретінде анықтауға болады. 

Қарым-қатынас ҧғымының анықтамасын беру зерттеушілер арасындағы кӛптеген кӛзқарастар, 

кӛптеген даулар тудырды. Сондықтан қарым-қатынас формаларының тҥрлерін барынша жан-жаққты 

меңгеру маңызды. 

Қарым-қатынас формалары: 

 вербалды;  

 бейвербалды;  

 формалды; 

 формалды емес және т.б. тҥрлері бар. 

Сондай-ақ келесідей типтері бар. Олар: 

 тҧлғааралық,  

 топаралық,  

 мәдениаралық және т.б.  

Қарым-қатынастың осы аталған тҥрлері мен типтері адам қоғамының ерекшелігін айқын 

кӛрсетеді. Адамдардың ӛмірі оның қызметінің барлық салаларында тыныш ӛмір сҥру  

Қарым-қатынас материалдық, идеологиялық қоғамдық қатынастармен де сәйкес келместен, 

әлеуметтік-мәдени тәжірибе, қоғамдық қҧндылықтар жҥйесі, жеке тҧлғаның ӛмір салты, қоғамның 

басқа мҥшелерімен бірлескен қызметі мен ӛзара іс-қимыл процесінде қалыптасады. 

Әдістеме. Кез келген институционалдық қарым-қатынас тілдік қатынасқа тәуелді. Алдымен 

тілдік қатынас арқылы ғана коммуникация жҥзеге асырылады. Қазақ тіл білімінде тілдік қатынас 

туралы алғашқы ізденістердің бірі ретінде – ғалым Ф.Ш. Оразбаеваның 1996 жылы ―Тiлдiк 

коммуникация мен қатысым әдiсiнiң ғылыми-әдiстемелiк негiздерi‖ тақырыбында докторлық 

диссертация қорғап, педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесiне ие болды. 2000 жылы 

―Тілдік қатынас: теориясы мен әдіснемесі‖ деген іргелі еңбегі жарыққа шықты. Профессор 

Ф.Оразбаева ―Тілдік қатынас – сӛйлеу тілі арқылы тҥсінісу, қоғамның дамуы ҥшін ең қажетті 

қоғамдық-әлеуметтік ақпараттардың жиынтығы арқылы адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы, 

адамдар қатынасының тҥп қазығы дегенді білдіреді...‖, - деп ой тҥйген. ―Сӛйлесім арқылы адамдар 

бірін-бірі тҥсініп қана қоймайды, сонымен бірге қоғамдық-әлеуметтік маңызы бар мәселелерді 

шешеді, ӛзара бірлікте, ынтымақтастықта болады, тҥсінеді, сӛйтіп, қоғамның дамуын жетілдіреді; не 

керімінше кері кетіреді. Бірақ, қай жағдайда болсын сӛйлеу адамның алдына қойған мақсатына 

қызмет етеді, сӛйлеусіз, сӛзсіз адамдар арасындағы ешбір тірлік жҥрмейді. Осыдан келіп, сӛйлесімнің 

қоғамдық-әлеуметтік мәні шығады‖ дейді [1,259]. 

Автор тілдік қатынастың психологиялық, лингвистикалық негіздерімен қатар, педагогикалық 

негізіне тоқталады ―Тілдік қатынастың педагогикалық негізі – табиғат пен қоғамдағы ерекше 

қҧбылыс адамға, оның ӛмірдегі орнына, тілдік қарым-қатынасына байланысты‖ екендігін айтады 

[1,249]. Демек, педагогика адам тәрбиесіне тікелей қатысты болғандықтан, оның адамдар арасындағы 

қарым-қатынасына әсері мол. 

Нәтижелер. Кез келген сӛйлеу актісінде белгілі бір хабарлама бар. Соның негізінде материалдық 

немесе рухани заттар мен қҧбылыстардың, ақпарат объектісі ретінде автор пайдаланатын оқиғалар 

мен жағдайлардың ӛзара әрекеттесуі жатыр. Хабардың мақсатында қҧбылыстар арасында байланыс 

орнату арқылы коммуниканттарға белгілі бір әрекеттерге сҧхбаттасушыны итермелеуге бағытталған 

уәждемесі бар. Сӛйлеу актісі оның қҧрылымдық ҧйымымен бірге мазмҧны мен мағынасын қамтиды, 

олар әр тҥрлі коммуникативтік жағдайларда осы актіге коммуникативтік қҧндылық береді.  

Кез келген қоғамдағы адардардың мінез-қҧлықтары оның таза ҥлгісі емес екенін атап ӛткен жӛн. 

Кӛптеген психологтар мен әлеуметтанушылардың пікірінше, қоғамдағы адамның мінез-қҧлқының 

басым бӛлігі әлеуметтік нормалар мен әлеуметтік рӛлдермен реттеледі. Әлеуметтік рӛл адамның 

жынысы, жасы, отбасындағы жағдайы, кәсібі сияқты сипаттамаларымен байланысты болуы мҥмкін. 

Рӛл сондай-ақ жеке тҧлға (жолаушы, тҧтушы, науқас, студент, оқушы және т.б. рӛлдері) болатын 

жағдайлармен байланысты болуы мҥмкін.  

Ресейлік лингвист-ғалым В.И. Карасик әлеуметтік рӛлдер туралы былай дейді ―Әрбір рӛл ӛзіне 

қҧқықтар мен міндеттердің ерекше жиынтығын жинақтайды. Адам ҥшін ҥнемі ӛзін әлеуметтік және 

моральдық қҧндылықтардың белгілі бір қҧрылымымен, ӛзінің және басқалардың іс - қимылдарын 

бағалау ҥшін белгілі бір ережелер мен нормалармен сәйкестендіру қажет, бҧл оған әлеуметтік ортада 

бағдарлануға мҥмкіндік береді, неден қорқу керек, неге ҧмтылу керек, ол не ҥшін сыйақылы болады, 
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не ҥшін жазаланады және т.б. туралы пайымдаулар жасай алады. Рӛлдер, мәртебелер және 

санкциялар жҥйесі әлеуметтік институттар тҥрінде қҧрылады, олар қоғам ҥшін аса кҥрделі және 

маңызды әлеуметтік байланыстар тҥрлері болып табылады. Дәл осы әлеуметтік институттар 

ҧйымдардағы бірлескен қызметті қҧрайды, мінез-қҧлықтың тҧрақты ҥлгілерін, идеяларды және 

ынталандыруды анықтайды‖ [2,249]. Енді әлеуметтік институттар туралы ойымызды сабақтайық. 

Талқылау.Қазір ―Әлеуметтік институт‖ термині аясында отбасы институты, білім беру, 

денсаулық сақтау институты, мемлекет институты және т.б. қарастырады. 

―Әлеуметтік институт‖ қоғам мҥшелерінің ҧйымдасқан жҥйесін және әлеуметтік нормаларын 

белгілеу ҥшін қолданылады. Ол қоғамның негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыратын маңызды 

қоғамдық қҧндылықтар мен рәсімдерді біріктіреді Институционалдық қызметті осы әлеуметтік 

топтың немесе тҧтастай қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес мәртебелер мен рӛлдерге бӛлінген 

топтарға немесе қауымдастықтарға ҧйымдастырылған адамдар жҥзеге асырады. Демек, ―Әлеуметтік 

институт‖ ҧғымы қоғамдық байланыстарды стандарттау, реттеу, заңдастыруды сипаттайды. Ал сол 

стандарттау, реттеу, заңдастыру процесін ―институттану‖ дейді. Ол заңдастырылған немесе 

заңдастырылмаған ережелер, принциптер, нормалар мен бағдарларды қҧрайды. Бҧлар адамдардың 

әрқилы қызметтерін, әркелкі іс-әрекеттерін бір әлеуметтік рольдер мен статустар жҥйесіне, іс-

әрекеттер жҥйесіне ҧйымдастыру ҥшін керек деп ―bilim-all‖ ақпараттық сайтында әлеуметтік 

институт ҧғымы және функциялары туралы жазылған. 

―Әлеуметтік практикалардан оларды институттар ретінде сипаттау ҥшін тҧрақты және ҧзақ 

уақыт болатын процесс‖. 

Институционалдандыру процесі, яғни әлеуметтік институтты қҧру бірнеше маңызды кезеңнен 

тҧрады: 

1. бірлескендегі қанағаттануы мен ҧйымдасқан іс-қимылды талап ететін қажеттіліктің 

туындауы; 

2. жалпы мақсаттарды қалыптастыру; 

3. сынақтар жасау мен қателерді анықтау әдісімен жҥзеге асырылатын стихиялық әлеуметтік 

ӛзара іс-қимыл барысында әлеуметтік нормалар мен ережелердің пайда болуы; 

4. нормалар мен ережелерге байланысты рәсімдердің пайда болуы; 

5. нормалар мен ережелерді, рәсімдерді институционалдандыру, яғни оларды қабылдау, 

практикалық қолдану; 

6. нормалар мен ережелерді ҧстау ҥшін санкциялар жҥйесін белгілеу, жекелеген жағдайларда 

оларды қолданудың саралануы; 

7. институт мҥшелерінің барлығын қамтитын мәртебелер мен рӛлдер жҥйесін қҧру. 

Институционалдандырудың процесінің аяқталғаны деп осы әлеуметтік процеске 

қатысушылардың кӛпшілігімен әлеуметтік мақҧлдануын нақты статустық-рӛлдік қҧрылымның 

нормалары мен ережелеріне сәйкес қҧрылуын есептеуге болады. [2,106-107].  

Әлеуметтік институт сондай-ақ адамдардың бірлескен қызметін ҧйымдастырудың тарихи 

қалыптасқан нысаны ретінде тҥсіндіріледі, ол қоғамдық байланыстар мен қатынастарды реттеумен, 

белігілі бір қалыпқа тҥсірумен, стандарттаумен байланысты  

Лингвист ғалым В.И. Карасиктің айтуынша ―Қоғам кҥрделі әлеуметтік білім болып табылады 

және оның ішінде әрекет ететін кҥштер ӛзара байланысты. Бҧл әрбір кҥштің жеке іс-әрекеттерінің 

салдарын болжау мҥмкін емес. Бҧл институттар тҥрлі функцияларға ие. Функционалдық қасиеттеріне 

байланысты экономикалық-әлеуметтік, саяси, нормативтік-бағдарлы және нормативтік-

санкциялаушы, әлеуметтік-мәдени және тәрбиелік, рәсімдік-символдық және ахуалдық-

конвенциялық және басқа да әлеуметтік институттарды бӛліп кӛрсетуге болады‖ [3,134] . 

Жоғарыда аталған ережелер адамдар ӛзекті қажеттіліктерге байланысты ӛз қарым-қатынастарын 

институттандыруға әрдайым ҧмтылады және бҧл әлеуметтік институттарсыз бірде-бір қазіргі 

заманғы қоғамның ӛмір сҥре алмауына алып келеді. Институттардың кӛмегімен адам әлеуметтік 

ӛмірде болжанатын және стандартталған мінез-қҧлықты кӛрсетеді. Ол рӛлдік талаптарды орындайды 

- оны қоршаған адамдардан не кҥтетінін біледі. Әлеуметтік институттар мәдени ӛмір барысында жеке 

және жалпы социумның арақатынасын ҥйлестіреді. 

Қамту кӛлемі, қҧрамындағы мҥшелер санының ерекшеліктеріне байланысты бірнеше 

қҧрылымдарға бӛлінеді. 
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Әлеуметтік институттар 

 

 

Әлеуметтік топ    Кіші топ    Ҧжым  

 

Бҧл айырмашылық қандай да бір әлеуметтік институтқа қатысы бар адамдар мәртебесінің, 

олардың рӛлдерінің жиынтығының, сондай-ақ әлеуметтік институтқа кіретін адамдардың мінез-

қҧлық стандартын айқындайтын әлеуметтік норманың болуы.  

Әрине, кез келген қарым-қатынас кӛп ӛлшемді, бӛліктерден тҧратын кҥрделі жиынтық сипатқа 

ие және оның тҥрлері белгілі шартты дәрежемен ерекшеленеді. Жеке бастауды толық жою 

институционалдық қарым-қатынасқа қатысушыларды манекендерге айналдырады, сонымен қатар 

қарым-қатынас қатысушылары интуитивті сезінетін шекара бар, одан шығу қандай да бір қоғамдық 

институттың ӛмір сҥру негіздерін бҧзады. 

Коммуникацияға қатысушылардың базалық жҧптарының қатынасуымен қатар агенттердің, 

сондай-ақ, клиенттердің ӛзара қарым-қатынасы бӛлінеді. Институт ӛкілдерінің осы институтқа 

қатысы жоқ адаммен байланысы институционалды қарым-қатынас аумағында қарастырылмайды. 

Осылайша, зерттеуші-ғалым В.И. Карасиктің зерттеулеріне назар салсақ, Ғалым институционалдық 

дискурс қатысушыларының мынадай иерархиясы белгіленетінін кӛрсетеді. Олар:  

 агент  

 клиент  

 маргинал  

Этномәдени лингвистика тҧрғысынан сәйкес қоғам ҥшін базалық және маргиналды 

мәдениеттерді тасушылар тҥрлерін бӛліп кӛрсетуге болады. Мҧнда ―ӛз – бӛтен‖ оппозициясы жҧмыс 

істейді. Шартты тҥрде тілдік тҧлғалардың келесі тҥрлерін ажыратуға болады:  

1) ана тілінде қарым-қатынас оның коммуникативтік ортасында табиғи болып табылатын адам; 

2) ӛзінің коммуникативтік ортасындағы бӛтен тілде қарым-қатынас табиғи болып табылатын 

адам (мҧнда біз ксенолект туралы айтамыз, яғни, мысалы, эмигранттар немесе бӛтен елде ҧзақ ӛмір 

сҥретін адамдар немесе табиғи коммуникация мақсатында халықаралық қарым-қатынас тілін 

пайдаланатын адамдар.);  

3) қарым-қатынастың табиғи ортасының сипаттамасына жатпайтын оқу мақсаттарымен бӛтен 

тілде сӛйлейтін адам [4,279-280]. 

Институционалды қарым-қатынас бір-бірін білмейтін, бірақ осы социумның нормаларына сәйкес 

қарым-қатынас жасауға тиіс адамдар арасындағы қарым-қатынастың мамандандырылған 

клишиленген тҥрін білдіреді. 

Институционалды қарым-қатынас тҥрін анықтау ҥшін қарым - қатынасқа қатысушылардың 

(мҧғалім-оқушы, дәрігер-науқас, офицер-сарбаз, имам-уағыз тыңдаушы, сот-айыптаушы немесе 

айыпталушы, сатушы-сатып алушы) статикалық - рӛлдік сипаттамаларын, қарым-қатынас мақсатын 

(педагогикалық дискурс-қоғамның жаңа мҥшесінің әлеуметтенуі, саяси дискурс-билікті сақтау 

немесе қайта бӛлу), қарым-қатынастың прототипті орнын (мешіт, медресе, мектеп, стадион, музей, 

театр, кӛрме, кинотеатр және т.б.) ескеру қажет. Демек, педагогикалық дискурс қарым-қатынастың 

институционалдық нысандарына жатады,ӛйткені жоғарыда аталған барлық белгілерді қамтиды.  

Институционалдық дискурс статустық-рӛлдік қатынастардың берілген шеңберінде қарым-

қатынас болып табылады. Қазіргі қоғамға қатысты институционалдық дискурстың мынадай тҥрлерін 

атап кӛрсетуге болады: саяси, дипломатиялық, әкімшілік, заң, әскери, педагогикалық, діни, 

медициналық, іскерлік, жарнамалық, спорттық, ғылыми, сахналық, бҧқаралық-ақпараттық.  

Бҧл тізімді ӛзгертуге немесе кеңейтуге болады, ӛйткені қоғамдық институттар бір-бірінен 

айтарлықтай ерекшеленеді және біртектес қҧбылыстар ретінде қарастырыла алмайды, сонымен қатар 

олар тарихи ӛзгермелі, бір-бірімен қҧйылып, сол немесе басқа тҥрдегі аясында сорттар ретінде пайда 

болуы мҥмкін.  

Институттылық градуальдық сипатқа ие. Институционалдық дискурстың ӛзегі 

коммуникацияның статустық тең емес қатысушылары - агенттер мен клиенттердің базалық жҧбы 

арасындағы қарым-қатынас болып табылады. Агенттер - бҧл әлеуметтік институттардың ӛкілдері 

(дәрігерлер, заңгерлер, оқытушылар, діни және т.б.), клиенттер - бҧл әлеуметтік институттармен 

(пациенттер, адвокаттардың клиенттері, оқушылар және т. б.) байланысы жоқ адамдар. Агенттер 

осындай мәртебелік-рӛлдік қарым-қатынас жағдайларында белсенді рӛл атқарады. Агенттер тҧрақты, 
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олар мәртебеге ие, ал клиенттер вариативті, ӛйткені әрбір институт ӛзінің қалыпты жҧмыс істеуі ҥшін 

жаңа адамдардың келуін қажет етеді. Бҧл институттың әлеуметтік шекарасын кеңейту арқылы да, 

ҧрпақтар ауысқанда да болуы мҥмкін [5,191]. 

Демек, институционалдық қарым-қатынастың бір тҥрі бола отырып, педагогикалық дискурс 

білім беру әлеуметтік институты шеңберінде қҧрылады, негізгі мақсаты ҧрпақты әлеуметтендіру 

және оған қатысушылардың мәртебелік-рӛлдік қарым-қатынасының болуымен сипатталады. 

Лингвистика саласында дәрігер-науқас арасындағы тілдік коммуникация сӛз мәдениет 

аспектісінде филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу ҥшін дайындалған Қ.Ӛ. 

Айтмҧхаметовның диссертациялық жҧмысында зерттелген. ―Институционалды коммуникация: 

дәрігер-науқас‖ [6,10].. Қазіргі кезде жеке бір автордың, кӛркем әдеби ҥлгілердің, бҧқаралық ақпарат 

қҧралдарының сӛз мәдениеті, кейбір әлеуметтік жіктер мен топтардың, мысалы, оқушы жастардың 

сӛз мәдениеті де арнайы зерттеу нысанына айналып келеді. Ендігі жерде тілдік қарым-қатынастың 

типтері мен тҥрлері, мысалы, бҧқаралық коммуникация, ресми қарым-қатынастағы сӛз, бейресми 

қарым-қатынастағы сӛз мәдениеті ғылыми-теориялық тҧрғыдан зерттелуге тиісті аса маңызды 

мәселелердің бірі болып отыр. Жҧртшылықпен тҧрақты байланыс жасайтын кәсіби мамандардың сӛз 

мәдениет (сатушы мен тҧтынушы, оқытушы мен студент, дәрігер мен науқас т.б. арасындағы) тілдік 

қарым-қатынасты, атап айтқанда ауызша сӛз формасының диалогтік тҥрін сӛз мәдениеті тҧрғысынан 

арнайы қарастырудың қазіргі кезде мәні айрықша. Бҧл мәселе медицина саласы қызметкерлеріне, 

атап айтқанда дәрігердің сӛз мәдениетіне тікелей қатысты. 

Қорытынды. Кез келген институционалды қарым-қатынас тілдік қатынасқа тәуелді. Демек дәл 

осы қарым-қатынас социумды ҧйымдастырады және адамның ӛз мінез-қҧлқын басқа адамдардың іс-

әрекеттері мен мінез-қҧлқымен сәйкестендіре отырып, онда ӛмір сҥруге және дамуға мҥмкіндік 

береді. Қарым-қатынас призмасы арқылы қаралуы мҥмкін емес адам қызметінің саласы жоқ, бҧл 

қарым-қатынастың ӛзі және оның жанама белгілері туралы айтпағанда, белгілі бір психологиялық 

қҧрылыммен, белгілі бір коммуникативтік-танымдық міндеттерді шешудің ӛзіндік стратегиясымен 

дербес қызметке жіктеледі. Онымен байланысты барлық әлеуметтік-практикалық мәселелер ӛзекті 

болып отыр. Білім беру институты әлеуметтік институттардың бір тҥрі болып табылады. Ол қоғам 

мҥшелерінің әлеуметтенуіне ықпал етеді және оларды әртҥрлі әлеуметтік рӛлдерге дайындайды, 

қоғамда белгілі бір әлеуметтік позицияларға ие болады. Мектеп, ЖОО-лар жаңадан қалыптасып келе 

жатқан ҧрпаққа білім, білік және дағдыларды беруге бағытталған. Қарым-қатынасты 

ҧйымдастырудың әр тҥрлі формаларында оқыту барысында оқушылар қоғамда ӛмір сҥруге қажетті 

кӛптеген практикалық және танымдық іскерліктерді меңгереді. Мақалада кӛтеріліп отырған 

мәселенің ӛзекті екеніне мектеп қабырғасында білім алушылар мен мҧғалімдер арасында кикілжіңді 

мәселелердің жиі ҧшырасуы себеп болды. қорытындыда міндетті тҥрде жазып отырған 

тақырыбыңыздың болашақта зерттелу мҥмкіндіктері мол, зерттелу аясы кең, қазіргі қоғамда ӛзекті 

мәселелер қатарында. Ӛскелең ҧрпақ білім алып қана қоймай, мектеп қабырғасында жҥргенде 

тәрбиеленеді, тҧлға ретінде қалыптасудың алғы-шарттары жасалып, іргесі қаланады. 
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ОТБАСЫ ДИСКУРСЫНА ТӘН НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕР 

 

Аңдатпа 

Қазіргі заманғы лингвистикалық ғылымдардың даму кезеңінде, тіл мәселесінің адамдардың ӛмір 

сҥруінің басты формасы мен ортасы ретінде қарастырылуы ғалымдардың басты назарында болуына 

орай,дискурсты адамдардың ӛмір сҥруінің нақты салаларында зерттеу, әлдеқашан дамыған тілдік 

жағдаяттарға жаңа серпіліс әкелуі мҥмкін. Осыған орай, мақала дискурс ҧғымын анықтауға арналды, 

сонымен қатар дискурстың лингвистикадағы алатын орны жайлы мәселелер қарастырылды, отбасы 

дискурсына анықтама берілді.Аталмыш феноменнің негізгі белгілерін анықтау басты назарда болды. 

Адам дискурстың әсер ету обьектісі ғана болып қоймай, сонымен қатар сол дискурстың қатысушысы 

да болады.Бірінші кезекте, бҧған отбасылық дискурс және сол отбасындағы жақын адамдармен 

қарым-қатынасқа тҥсудің диалог сияқты тҥрлері де жатады. Отбасылық дискурстың негізгі міндеті 

отбасындағы жағдайды реттеп отыру және жақын адамдармен дҧрыс қарым-қатынас қалыптастыру 

болып табылады. 

Тҥйін сӛздер: дискурс, отбасы дискурсы,отбасы аралық қарым-қатынас, отбасылық дискурс 
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Аbstract 

At the current stage of the development of linguistic sciences, when the problems of language as a form 

and environment of human activity remain the focus of scientists‘ attention, any study of discourse in a 

specific sphere of human activity can reveal a new side in already known linguistic phenomena. Therefore, 

this article is devoted to the definition of the concept of discourse, as well as this work considers the place of 

discourse in the field of linguistics, the concept of "family discourse" is revealed. Particular attention is paid 

to the identification of essential characteristics of this phenomenon.A person is not only an object of 

discourse, but also a participant in it. First of all, this refers to the discourse of family life and its kind of 

dialogue with close people in the family. The main tasks of family discourse are related to the regulation of 

life together and the maintenance of relations between close people. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СЕМЕЙНОГО ДИСКУРСА 

 

Аннотация 

На современном этапе развития лингвистических наук, когда проблемы языка как формы и 

среды жизнедеятельности человека остаются в центре внимания ученых, любое исследование 

дискурса в конкретной сфере человеческой деятельности способно открыть новое в уже известных 

языковых явлениях.Ввиду этого данная cтатьяпосвящена определению понятия дискурса, а также 
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рассматривается место дискурса в сфере лингвистики, раскрывается понятие «семейного дискурса». 

Особое внимание уделяется выделению существенных характеристик данного феномена. Человек 

является не только объектом воздействия дискурса, но и его участником. В первую очередь это 

относится к дискурсу семейной жизни и его разновидности-диалогу с близкими людьми в семье. 

Основные задачи семейного дискурса связаны с регуляцией совместной жизни и поддержанием 

отношений между близкими людьми.  

Ключевые слова: дискурс, семейный дискурс, внутрисемейная коммуникация, признаки 

семейного дискурса 

 

Кіріспе. Қазақ тіл білімінде дискурс тақырыбы ӛзекті мәселелердің біріне айналып отырғаны 

баршамызға белгілі. Осыған орай, біршама лингвист ғалымдарымыздың дискурс және оның 

тҥрлеріне байланысты қарастырған жҧмыстарын кезестіруімізге болады. 

Ғалым, профессор Байынқол Қалиҧлы, дискурсты‒ауқымы кең, кҥрделі қҧрылым ретінде 

қарастыра келе, оған прагматикалық, когнитивтік, этнолингвистикалық, мәдениеттанымдық, 

әлеуметтік, менталдық, психологиялық, семантикалық сипаттар тән екендігін, айтады[1, 91 ]. 

Біздің ойымызша, дискурс дегеніміз-адресанттың (ақпаратты беруші жақ) адресатқа (ақпаратты 

алушы жақ)мақсатты тҥрде бағыттаған ойының адресат санасында интерпретациялануы (талдануы, 

тҥсінуі) нәтижесінде туындаған сӛйлеу актісі. Дискурс коммуниканттар арасындағы, яғни адресант 

пен адресат арасындағы мазмҧнды, мағыналы қарым-қатынас тҥрі. 

Бҧл жерде мазмҧнды, мағыналы қарым-қатынас дегеніміздің ӛзі дискурстың кҥнделікті тілдік 

жағдаяттан ауқымының кеңдігімен ерекшеленетінін кӛрсетеді. 

Сонымен қатар, екі адамның әңгімелесуі барысында тек бір адам ғана ӛз ойын айтып қойған 

жағдайда дискурс болмайтынын, яғни екі коммуникант бірдей ӛз ойларын айтып, сӛйлескен жағдайда 

және адресанттың сӛзін адресат тҥсініп, оған жауап қайтарғанда ғана дискурс орындалатынын айта 

кеткенді жӛн кӛріп отырмыз. Бҧл ретте, дискурстың диалогтан айырмашылығы сӛйлеуші ӛз ойын 

білдірген жағдайда, тыңдап тҧрған адамның диалог барысындағыдай жауап қайтаруы міндетті емес, 

тек оны тҥсінгенін қҧптаған жағдайда да дискурс орындалатынын айтуымызға болады. Мысал 

беретін болсақ: Бірақ енесі бұған қадалып, тізесінен түртіп, ―не дегенін айт‖ дегендей ишарат 

еткен соң ернін Зеренің құлағына тақап:-Ҽкесін айтады. Қатал екен, неге аямады дейді,-деді[2, 

45].Осы берілген мысалдан, Зере мен Ҧлжанның арасындағы тілдік жағдаяттың диалогтан гӛрі, 

дискурстық сипатта кӛрініс тапқанын байқауымызға болады. Ҧлжанның енесінің білгісі келген 

жағдайды айтқызбай-ақ, кӛрсеткен ишаратынан ҧғынуы дискурстың орын алуының нәтижесі екенін 

байқаймыз. Дискурс тек сӛздерді қолданып ойды білдірумен шектелмейді, сондай-ақ ым-ишара, тҥрлі 

белгілерді қолдануда дискурс орындалуының бірден-бір белгісі екенін айта кеткеніміз жӛн. Адресант 

пен адресаттың пікір алмасып, белгілі бір ақпаратпен бӛлісіп, ӛз ойларын жеткізген жағдайда ғана 

дискурс сәтті шықты деуімізге болады. 

Дискурстың орнауы ҥшін екі коммуниканттың аялық білімінің (әлеуметтік жағдайы, білім 

деңгейі, мамандығы, беріліп отырған ақпараттан хабары бар-жоғы) тең дәрежеде болуы сияқты 

мәселелердің маңызды факторларға жататынын естен шығармауымыз керек. 

Біздің анықтауымызша, дискурстың басты белгілері мыналар: 

-Мақсатқа бағытталған коммуникативтік жағдаят; 

-міндетті түрде екі немесе оданда кҿп қатысушы адамдардың пікір алмасуы; 

-Ҽңгіме немесе пікірталастың нақты тақырыптық контекст аясында ҿрбуі; 

-Сҿйлеуші мен тыңдаушының аялық білімінің теңдігі немесе тақырыптан, ҽңгімеден хабары 

болуы. 

Әдістеме.Дискурс ӛрісін анықтау дискурс типтері мәселесімен тығыз байланысты екенін 

ескеруіміз керек. Себебі, нақты бір дискурс тҥрінің ӛзіне тиесілі параметрлерін анықтай отырып және 

ӛзіне тән типтік ерекшеліктерін ескерген жағдайда ғана, біз сол дискурстың басқа дискурс тҥрлерінен 

айырмашылығын біле аламыз және сол аталмыш дискурстың қолданыс аясын анықтаймыз. 

М. Хэллидейдің пікірінше, дискурс «қатысушылар+тақырып+әдіс» атты параметрлер 

шеңберінде анықталады екен. Бҧл жердегі дискурс қатысушылары деп-коммуниканттарды 

айтқанболса, ал ҽдіс деп белгілі бір мақсатқа жету жолында тілдің қолданылу қызметін, тақырып 

деп-қатысушылардың тілді негізгі келісімге келу қҧралы ретінде қолдана отырып, қоғаммен араласу 

саласы ретінде қарастырған екен[3, 57]. 
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Осы критерийлерге сәйкес, дискурс типтерін ажыратуға болады. Мысалы: педагогикалық 

дискурс, дипломатиялық дискурс, іскери дискурс, ғылыми дискурс т.б. тҥрлерін атауға болады. Осы 

классификацияны отбасы дискурсы да толықтыра алады. 

Әрбір индивидтің іс-әрекеті немесе басқалармен қарым-қатынасқа тҥсуі, белгілі бір қоғамдық 

саладағы коммуникация нәтижесінде іске асады. 

Институционалды емес аз қҧрылымық дискурс типтеріне ауызша сӛйлеу формасында кездесетін, 

күнделікті тұрмыстық қарым-қатынасты жатқызуға болады.Осы мәселеге, В.Б. Кашкин, 

тұрмыстық коммуникация саласындағы дискурс деген атау берген екен[4, 21]. Аталмыш дискурс 

тҥрі ӛз кезегінде бірнеше кішігірім дискурс тҥрлеріне бӛлінеді: жасҿспірім дискурсы, достар 

арасындағы дискурс, жұбайлар арасындағы дискурс т.с.с. 

Біздің пікірімізше, отбасы дискурсы-кең ауқымды және мазмҧнды болып табылады. Себебі, 

отбасылық дискурс отбасы мҥшелерінің, жақын туыстардың және алыс туыстардың қарым-қатынасқа 

тҥсуі нәтижесінде туындайды. Бҧл ретте, әр жеке отбасының ішкі қалыптасқан тәртібімен реттелетін 

қарым-қатынастың жақындығына акцент қойылады. 

О. Ф. Русакованың ойынша, институционалды дискурс қатынастар жҥйесіне және белгілі бір 

әлеуметтік институттың қызмет етуіне сәйкес туындайтын, жағдаяттық-коммуникативтік актілерге 

тән белгілерден кӛрініс табады[5, 272 ]. 

Ал біздің ойымызша, институционалды дискурс дегеніміз-қоғамдағы әлеуметтік институттар-

дың ӛздеріне тән қалыптасқан нормалары мен типтеріне сәйкес айқындалатын дискурс тҥрі. 

Әлеуметтік институттардың бір тҥрі – отбасы институты екені баршамызға мәлім. Осы тҧрғыдан, 

отбасы дискурсын отбасы типтеріне сәйкес отбасы мҥшелерінің әрқайсысының ӛзіндік мәртебесіне 

сай қарым-қатынасқа тҥсу формасы, белгілі бір тәртіптік нормативтерді орындауы және мінез 

қҧлықтарының кӛрінісі деп қарастыруға болады.  

Бҧл ретте, әрбір әлеуметтік-тарихи қауымдастықта отбасы дискурсы ерекше болып келеді, әр 

қауымдастықтың ӛзіне тән мәдени және этникалық ерекшеліктері болады. Отбасылық дискурс 

кезінде ҧлттық қҧндылықтар назардан тыс қалмайтынын айта кеткен жӛн, себебі әр отбасындағы 

коммуникация барысында ӛзіндік ҧлттық ерекшеліктер кӛрініс табады. 

Отбасы дискурсы дегеніміз- коммуниканттардың ойы мен ниетіне және белгілі бір жағдаятқа 

байланысты туындайтын, отбасы мҥшелерінің қарым-қатынасқа тҥсу формасы және адресант пен 

адресаттың маңызды интенциясы. 

Отбасы дискурсының бҥгінгі қоғамдағы отбасылық тәрбие және отбасылық қарым-қатынасты 

сипаттауда маңыздылығы артуда. Әрине, отбасы дискурсының маңыздылығын әр жеке индивидтің 

отбасы мҥшелері арасындағы коммуникацияны міндетті тҥрде басынан кешетінімен тҥсіндіре 

алмаймыз, мҧны қазіргі қоғамдағы отбасылық коммуникацияның азайып бара жатқандығымен және 

сол отбасыға сай ӛзіндік стратегиялардың жоқтығы салдарынан қоғамдық дискурстық қатынас 

кезінде кӛрініс табуымен тҥсіндіруімізге болады.Себебі, отбасы қоғамдағы орын алатын қарым-

қатынас пен адамдардың бір-бірімен байланысының кішігірім әлемі десек болады.  

Нәтижелер.Отбасы дискурсы-отбасы мҥшелерінің бір-бірімен қарым-қатынасы негізінде 

қалыптасады. Әдетте, Еуропалық отбасы мҥшелеріне-әкесі, анасы, балалары (ҧлы, қызы) кіретін 

болса, қазақ отбасы – ата, әже, әке, ана, балалары (ҧлы, қызы) деген сияқты отбасы мҥшелерінен 

қҧралады. Бҧл жерде, біздің қазақ ҧлтына тән ӛзіндік ҧлттық ерекшелікті кӛруімізге болады. Енді, 

отбасылық дискурс кезінде осы аталған отбасы мҥшелерінің әр кӛтерілген мәселе барысында ӛзіндік 

қарым-қатынасқа тҥсу мақсаты және нақты кҥтетін нәтижесі- болады. Отбасылық коммуникация 

кезінде әр отбасы мҥшесінің ӛзіндік орны байқалады. Отбасы мҥшелерінің дискурс кезіндегі рӛлі сол 

адамның отбасындағы орнымен анықталады. 

Жоғарыда айтылған, М. Хэллидейдің дискурсты талдау параметрлеріне сәйкес отбасы 

дискурсын талдайтын болсақ, 1)Отбасы дискурсының қатысушысына: Бір отбасының заңды 

мҥшелері кіреді және коммуниканттардың статустық және рӛлдік міндеттері қазақ отбасыларында 

ҧқсас болып келеді, кейбір отбасыларында ерекшеленетін тҧстары болуы мҥмкін (Улкен тҧрып 

кішінің сӛйлемеуі, ата-ананың балаларының кәмелеттік жасқа толғанға дейін бағып-қағуы, ата-

ананың ақылын тыңдау, отбасындағы балалардың тең дәрежеде қаралуы т.с.с). 2) Отбасы 

дискурсының тақырыбына: кҥнделікті отбасылық жағдаяттарға сәйкес туындайтын тақырыптар ( 

отбасы мҥшелерінің бір-бірінен жӛн сҧрасуы, кҥнінің қалай ӛткенігін талқылау, бір-бірімен тҥрлі 

тақырыптарда әңгімелесу, қалжыңдасу, мадақтау, мақтау, қҧттықтау, ҧрсу, зеку т.б. жатады.). 3) 

Отбасы дискурсы әдісіне: коммуникативтік рӛл ережесіне сәйкес ҧйымдастырылған полилог немесе 
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диалог тҥріндегі сӛйлесу әрекеті жатады. Мҧндағы диалог дегеніміз- еку адамның арасындағы әңгіме 

болса, полилог дегеніміз- бірнеше адамның арасындағы сӛйлесім тҥрі. 

Отбасы дискурсында жазбашаға қарағанда, кӛбінесе ауызша тҥрде сӛйлесу басым. Яғни, отбасы 

дискурсының репрезентациялану каналына- ауызша тҥрдегі сӛйлесім және бейвербалды амалдарды 

қолдану (ым-ишара, дене қалыбы, кӛзқарас қимылы) жатады. 

Отбасындағы ортақ мәселені шешуде, отбасы мҥшелерінің бір-бірімен араласуының маңызды, 

әрі ортақ формасы-отбасылық дискурс болып табылады. Отбасындағы ата-ана мен баланың немесе 

басқа да отбасы мҥшелерінің арасындағы кҥнделікті әңгімелердің барысында қоғаммен байланыс 

орнату мәселесі шешіледі. Отбасында ата-ананың балаларымен сӛйлесу барысында,ӛздерінің мәдени 

сауаттылығын кӛрсету арқылы баласының жалпы ҧлттық қҧндылықтарды игеруіне себепші болады. 

Себебі, улкен кісілер қоғаммен араласуы нәтижесінде алған білімі мен тәлім-тәрбиесі арқылы ғана 

ӛскелең ҧрпаққа ҥлгі болатынын, әрі ҧлттық қҧндылықтар мен әдеп, нормалардың жас ҧрпақтың 

бойында қалыптасып дамуына себепкер екенін айта кеткеніміз жӛн. 

Талқылау.Отбасы-бірегей коммуникативтік ландшафтты қҧрайды.Себебі, әр отбасы 

коммуникация кезінде басқа отбасылардан ӛзіндік даралығымен ерекшеленеді.Әр отбасының 

сәлемдесу немесе қоштасу кезіндегі ерекшеліктері, отбасы мҥшелерінің бір-біріне ӛтініш білдіру 

тәсілдері, аса маңызды мәселелерді талқылауы немесе отбасы мҥшелерінің алдағы жоспарлары 

туралы баяндауы сияқты интерсубьективті актілердің жиынтығының бәрі кіреді. Кейбір отбасыларда 

ҥлкен отбасы мҥшелерін атымен атау қалыптасқан, отбасы мҥшелерін атымен атау да отбасы 

мҥшелерінің арасындағы жас айырмашылығының ескерілмей тең дәрежеде ӛз ойын білдіруіне 

септігін тигізеді. Мҧндай жағдайда отбасының кіші мҥшелері мен ҥлкен мҥшелерінің қандай мәселе 

болмасын ойын ашық айтып отбасылық дискурста бәрінің қызу араласуына әкеледі. 

Сонымен қатар, отбасылық дискурстың маңызды белгісінің бірі-ол отбасылық талқылау, 

баяндау, әңгімелеу болып табылады.Әңгімелеу- нақты бір сюжеті бар әңгімені айтудан тҧрмайды, 

соған қоса адамның сӛйлеу интонациясын, дауыс ырғағын,айтылатын ойын кімге бағыттағаны да 

кіреді. Дҥниеге келгенге дейін де сәбилер ата-анасының арасындағы әңгіменің бір бӛлігіне айналады. 

Баланың дҥниеге келгеннен кейін де тыңдайтын бесік жыры белгілі бір ӛмірлік тәжірибеден алынған 

әңгіменің тҥрі болып табылады. Бесік жырының ӛзі ана мен бала арасындағы дискурстың тҥрі екенін 

айта кету керек. Мысал келтіретін болсақ: 

Жылама бҿпем, жылама, 

Жілік шағып берейін, 

Жілігінің майы жоқ 

Жіпке тағып берейін. 

Кҿк сиырдың сүтінен 

Кҿже жасап берейін. 

Оның тұзын кім татар 

Жыламайтын ұл татар, — деп мҽпелейтін еді. Сол кезде ҽдемі ҽнге елтіп жатып балбырап 

ұйықтап кетер едім[6,18-19]. Осы берілген мысалдың әже мен бала арасындағы дискурстың кӛрінісі 

екенін айта кеткіміз келеді. Бҧл жерде әжесі мен немересінің арасында диалогтың болмағанымен, 

дискурстың сәтті шыққанын, немересінің айтылған лебіздің ӛзіне арналғанын ҧғынып, 

мазасыздықтан арылып бір сәт тыныш ҧйқыға кетуі екеуара дискурстың орнағанының кӛрінісі.Бҧл 

жерде, адамдарың барлығы тілдік ортада емес, нақты әңгіме немесе оқиға айтылатын ортада дамып, 

жетілетінін айтқымыз келеді. Біз қай кезде болмасын, белгілі бір адамдардың бастан кешкен 

әңгімесін тыңдап немесе ӛзіміздің тәжірибелік оқиғамызды баяндау арқылы қарым-қатынасқа тҥсе 

аламыз. 

Әңгімені тек ҥлкен кісілер ғана айтып қоймайды, сонымен қатар отбасының әр мҥшесі 

отбасылық дискурстың орын алуына ӛзіндік ҥлесін қосады.Кешкісін отбасы мҥшелерінің дастархан 

басында жиналып, ӛздерінің кҥнінің қалай ӛткендігін айту арқылы немесе ҥйден тыс уақыттағы 

жағдайлармен бӛлісу арқылы әр отбасы ӛзіндік отбасылық атмосфера қалыптастырады. Әр 

отбасының ӛзіне ғана тән сӛйлесу тәртібі болады және жағдаятқа сәйкес сӛйленетін сӛздері болады. 

Отбасылық қарым-қатынастағы әңгіменің тӛркінін тҥсіну ҥшін әр адамның сӛзін іріктеуіне, ойын 

білдіргенде қай жақтан айтып тҧрғанын аңғару, тҧспалдап сӛйлеп тҧрма немесе біреуге астыртын 

тисіп тҧрған жоқтығын немесе керісінше екінші адамды қолдап, қошеметтеп тҥрғанына мән беру 

керек. Яғни, адамның айтпақ ойын тҥсінудің маңызы зор. 
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Қорытынды. Қорытындылай келе, отбасы дискурсы-отбасы мҥшелерінің нақты бір жағдаят пен 

нәтижеге негізделген қарым-қатынасқа тҥсу формасы екенін айтқымыз келеді. Сонымен қатар, 

жоғарыда ҧсынылған анықтамаларға сәйкес отбасы дискурсының басты белгілеріне:  

- Екі немесе оданда кҿп коммуниканттардың пікір алмасуы; 

-Ҽңгіме нақты отбасылық контекст аясында ҿрбуі; 

-Тілдік қарым-қатынастың отбасы мүшелерінің интенциясына негізделуі; 

-Коммуниканттардың аялық білімінің теңдігі (тақырыптан хабары болуы); 

-Ҽңгіме барысында ұлттық құндылықтардың кҿрініс табуын, жатқызамыз. 

Отбасындағы ортақ мәселені шешуде, отбасы мҥшелерінің бір-бірімен араласуының маңызды, 

әрі ортақ формасы-отбасылық дискурс екені жоғарыда айтылды. Қазіргі қоғамда отбасында жақын 

адамдармен дҧрыс қарым-қатынасты қалыптастыру және тҥрлі кездесетін мәселелердің дҧрыс 

шешімін табу мәселесінде отбасылық дискурстың ӛзектілігі арта тҥскені анық.  
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ТАНЫМДЫҚ ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУДАҒЫ “ЖАЛПЫ ТІЛ 

БІЛІМІ” ПӘНІНІҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҤМКІНДІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Қоғам дамуының жаңа сатысында жоғары білім беру жҥйесіндегі талаптардың ӛзгеруі болашақ 

мамандарды қалыптастырудың ӛзгеше мҥмкіндіктерін ҧсынып отыр. Жоғары білім беру жҥйесіндегі 

негізгі білім мазмҧнын қамтитын іргелі пәндер сондай мҥмкіндіктерді оңтайлы жҥзеге асыруда 

шешуші рӛл атқарады. Жоғары білім берудің нәтижесі – білім алушының танымдық әрекеттерін жан-

жақты дамыту. Студенттің ғылыми-танымдық әлеуеті жҥйеленген ғылыми білімнің және кәсіби 

білімнің, сондай-ақ танымның және ғылыми-зерттеудің ғылыми әдістерін тҥрлендіру және қолдану 

дағдыларының жиынтығын шоғырландыратын тҧлғалық сапа ретінде; ғылыми-зерттеу процесінде 

ауқымды ғылыми ақпараттармен жҧмыс істеу тәсілдерін меңгеру, ӛзін-ӛзі дамыту және 

бастамашылдық таныту; зерттеушілік салада тҧлғалық және кәсіби тҧрғыдан қалыптасуға бейімділік 

ретінде тҥсіндіріледі. Осымен байланысты Жалпы тіл білімі – филология мамандықтары бойынша 

студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін арттыруға ықпал ететін теориялық негізгі пән. Мақалада 

студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін арттырудағы ―Жалпы тіл білімі‖ пәнінің артықшылықтары 

мен мҥмкіндіктері жоғары білім беру жҥйесінің талаптары шеңберінде талданады.  

Тҥйін сӛздер: студент, ғылыми-танымдық әлеует, ―Жалпы тіл білімі‖пәні, жоғары білім беру 

жҥйесі 
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PROSPECTS AND OPPORTUNITIES OF THE DISCIPLINE “GENERAL LINGUISTICS” IN 

IMPROVING THE SCIENTIFIC AND COGNITIVE 

POTENTIAL OF STUDENTS 

 

Abstract 

The new stage in the development of society, changes in the requirements for the higher education 

system put forward special opportunities to the formation of future specialists. Fundamental disciplines, 

which include the basic educational content of the higher education system, play a decisive role in realizing 

such opportunities. The result of higher education is the comprehensive development of students' cognitive 

actions.The scientific and cognitive potential of the student is explained as a personal quality that organizes 

the totality of systemic scientific and professional knowledge, as well as the skills of transformation and 

application of scientific methods of cognition and scientific research; how to learn ways to work with large-

scale scientific information, self-development and take the initiative in research process; propensity for 

personal and professional development in the research field.In this regard, ―General Linguistics‖ is the main 

theoretical discipline that affects to increase the scientific and cognitive potential of students in philological 

specialties. The article analyzes the prospects and possibilities of the discipline ―General Linguistics‖ in 

improving the scientific and cognitive potential of students within the framework of the requirements of the 

higher education system. 

Keywords: student, scientific and cognitive potential, ―General Linguistics‖, higher education 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ “ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ”  

В ПОВЫШЕНИИ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В новом этапе развития общества изменения требований к системе высшего образования 

выдвинули особые возможности формирования будущих специалистов. Фундаментальные 

дисциплины, включающие в себя основных образовательных контентов системы высшего 

образования, играют решающий роль в реализации таких возможностей. Результат высшего 

образования – всестороннее развитие познавательных действия студентов. Научно-познавательный 

потенциал студента объясняется как личностное качество, организующий совокупность системного 

научного и профессионального знаний, а также навыковпреобразования и применения научных 

методов познания и научного исследования; как усвоение способов работать с масштабными 

научными информациями, саморазвития и проявлять инициативу в научно-исследовательском 

процессе; склонность кличностному и профессиональному становлению в исследовательской сфере. 

В связи с этим ―Общее языкознание‖ – основная теоретическая дисциплина, воздействующая на 

повышение научно-познавательного потенциала студентов по филологическим специальностям. В 

статье анализируются перспективы и возможности дисциплины ―Общее языкознание‖ в повышении 

научно-познавательного потенциала студентов в рамках требований системы высшего образования.  

Ключевые слова: студент, научно-познавательный потенциал, ―Общее языкознание‖, высшее 

образование 
 
Кіріспе. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында еліміздегі жоғары оқу орындарындағы білім беру 

жҥйесін дамытудың стратегиялық мақсат-міндеттері нақты кӛрсетілген. 

Қазір жоғары оқу орындарына қойылатын жаңа біліктілік талаптары енгізіліп, білім сапасын 

бағалаудың жаңа жҥйесі жҥзеге асырылуда. Ҥздіксіз білім беру принципі бойынша тҧлғаның 
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танымдық сапалары мектепке дейінгі білім беруден бастап қалыптасатынын ескерсек, білім беру 

деңгейлеріне тиесілі бағдарламалардың сабақтастығын қамтамасыз ету студенттің жоғары оқу 

орнында ғылыми-танымдық әлеуетін арттыруға айтарлықтай жол ашады. Себебі білім беру 

деңгейлері арасындағы мазмҧнның сабақтастығын қамтамасыз ету бҥкіл білім беру траекториясы 

бойынша жинақталатын білім алушының негізгі қҧзыреттіліктерін қалыптастыруды оңтайландырады. 

Бҧл қҧзыреттіліктер білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарында, білім беру саласындағы басқа да негіздемелік қҧжаттарда нақты кӛрсетілген.  

Осымен байланысты Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-

2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында кӛрсетілгендей, ―жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім алу кезінде студент оқытудың 5 нәтижесін кӛрсетуі тиіс: оқып жатқан 

саласындағы білім және тҥсінік; кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және 

проблемаларды шешу; ақпаратты жинау мен тҥсіндіруді жҥзеге асыру; ақпаратты, идеяларды, 

шешімдерді хабарлау; оқуды ӛз бетінше жалғастыру дағдысы‖ [1]. Аталған нәтижелік межелерге 

студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін арттыру бағытындағы әдістемелік кешендер айтарлықтай 

ҥлес қосады.  

Әдістеме. Әрбір мамандық бойынша білім беру бағдарламасында бекітілген негізгі пәндерді 

оқытудағы жетекші ҧстанымдардың бірі – сол мамандықтың негізін қҧрайтын іргелі білімді 

танымның ғылыми әдістері арқылы меңгертуге бағыттау.  

Әдістемелік зерттеулердің міндеті – оқытылатын пәннің тиімді қҧрылымын іздеу және ғылыми-

әдіснамаға негізделген оқытудың әдістерін ҧсыну. Осы тҧрғыдан ғылыми таным әдістерін меңгерту 

студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін арттыруға тікелей жол ашады. Филология 

мамандықтарында білім алатын студенттер ҥшін ғылыми таным әдістерін жан-жақты, кең кӛлемде 

пайдалануға, дағдыландыруға мҥмкіндік беретін пәндердің бірі әрі негізгісі – жалпы тіл білімі пәні.  

Жалпы тіл білімі – ғылым саласы ретінде тіл білімінің қоршаған әлем туралы білім жҥйесіндегі 

ҥлесін, ғылымның адамзат қоғамының рухани-мәдениеті мен экономиканың дамуындағы рӛлін 

танытатын теориялық пән ретінде бағаланады.  

Тәуелсіздік жылдарынан бҥгінгі кҥнге дейін қабылданған еліміздегі білім саласын дамыту мен 

реформалау, ғылым мен инновацияны жаңғырту бойынша заңнамалық қҧжаттарда, мемлекеттік 

бағдарламаларда негізгі мақсат – жастарды бәсекеге қабілетті маман ретінде даярлау және оқыту 

ҥдерісінде олардың жан-жақты дамуына жағдай жасау деп кӛрсетілген. Бҧл білім алушы студенттерді 

еңбек нарығына ғана емес, әрі қарай ҥздіксіз кәсіби білім алуға даярлаудың қажеттілігімен 

сабақтасып жатыр.  

Осы орайда, жалпы тіл білімі – филология мамандықтарында білім алатын суденттердің кәсіби 

маман ретінде еңбек нарығына енуге дайындығын қамтамасыз етіп қоймайды, сонымен бірге 

студенттердің одан әрі білімін жалғастыруына қажетті және ғылыми-зерттеушілік қызметті оңтайлы 

әрі табысты жҥзеге асыруына ықпал ететін маңызды пән. Демек, жалпы тіл білімі пәнінің білім 

мазмҧны тікелей студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін арттыруға, олардың лингвистикалық 

дҥниетанымын терең дамытуға, лингвистикалық теориялық білімнің іргетасын нық қалыптастыруға, 

болашақ кәсіби маманның ғылыми ойлауы мен тҧтастай алғанда зияткерлік қабілеттерін жетілдіруге, 

ғылыми-зерттеушілік және әмбебап қҧзыреттіліктерін қалыптастыруға ықпал ететіні сӛзсіз. 

Жоғары оқу орнындағы білім беру, студенттердің әмбебап қҧзыреттіліктерін қалыптастыру 

тікелей танымдық әрекеттің тҥрлерімен байланысты.  

Нәтижелер.Халықаралық деңгейде мойындалған біліктілік талаптары білім беру жҥйесіндегі 

бірізділіктің қалыптасуына ықпал етіп отыр, алайда ҧлттық білім беру жҥйелеріне тән мәдени-тарихи 

сипаттың жоғалмауы да аса маңызды. Бҧл жағдайда ЖОО-да білім беру жҥйесінің басты мақсаты – 

білім берудің стандарттарында белгіленген заманауи талаптарға жауап беретін, іргелі кәсіби біліммен 

қаруланған және білік-дағдысы нық қалыптасқан, кәсіби кҥрделі міндеттердің шешімін таба білетін 

мамандарды даярлауды оңтайландыру. Тиісті деңгейде даярлау оқытудың жаңа технологияларын 

интенсификациялау (латын тілінен intensio – кҥшейту, нығайту және racio – жасаймын:дамытуды 

ҧйымдастыру және кҥшейту, кеңейту) және қолдану, материалдық-техникалық базаны жетілдіру 

арқылы қамтамасыз етілуі тиіс. 

Қазір еліміз тарихи дамудың жаңа сатысында. Әлемдегі және еліміздегі саяси, әлеуметтік және 

экономикалық жағдайдың даму тенденциясына сәйкес орын алған қазақстандық қоғамындағы 

ӛзгерістер Қазақстан Республикасындағы жоғары білім беру жҥйесінің орны мен рӛлін қайта 

қарастырудың және нақтылаудың қажеттілігін тудырды [2].  
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Жоғары деңгейлі ғылыми-танымдық әлеует болашақ маманның еңбек нарығында және ҥздіксіз 

білім беру жҥйесіндегі ғылыми-зерттеушелік қызметінің табысты болуына ықпал етеді және бҧл 

ретте ғылыми таным әдістерін меңгерген студенттің тӛмендегідей аса маңызды қҧзыреттілік 

элементтерін бӛліп кӛрсетуге болады:  

– зияткерлік дайындық – ғылыми зерттеудің тҥрлі кезеңдерінде ойлау қабілетінің жоғары 

болуы; 

– ақпараттық дайындық – замануи ақпараттық-коммуникативтік қҧралдарды пайдалану арқылы 

қажетті ғылыми ақпаратты іздеуге студенттің дайын болуы; 

– эксперименттік дайындық – педагогикалық экспериментті жобалау, ҧйымдастыру және 

жҥргізу қабілеті; 

– рефлексивті дайындық – әрекет ету және нәтижеге қол жеткізу тәсілдерін тҥсіну, қойылған 

мақсат пен қорытындыны байланыстыру қабілеті; 

– презентациялық дайындық – студенттің ғылыми ізденіс кезінде және зерттеуді аяқтағаннан 

кейін ғылыми нәтижелерді ҧсыну, таныстыру және қорғау қабілеті [3].  

Ғылыми ізденістің негізі болып саналатын зияткерлік білік-дағдыларды еркін меңгеру ғылыми 

танымның әдістерін дҧрыс әрі тиімді пайдалана білумен байланысты. Бҧл – студенттің ғылыми-

зерттеушілік қызметте табысты болуының басты шарты. 

Болашақ маманның кәсіби қҧзыреттілігі кәсіби қызметпен байланысты міндеттерді шешу кезінде 

практикалық тәжірибесі, білік-дағдысы мен білімінің негізінде табысты әрекет ету қабілеттілігінен 

байқалады.  

Ғылыми зерттеуге қабілеттілік болашақ маманның әлеуметтік рӛлін, сҧранысқа ие болу деңгейін, 

мобильділігін және инновациялық кәсіби қызметке дайындығын айқындайды, ал бҧған студенттердің 

белсенді, жоғары дәрежедегі ғылыми-танымдық әлеуеті жол ашады.  

Ғылыми танымның әдістерін меңгерген кәсіби маман ӛз саласындағы тҥрлі міндеттердің тиімді 

шешімін таба алады және алға қойған мақсатқа оңтайлы қол жеткізеді.  

Талқылау.―Жалпы тіл білімі‖ пәнін оқытудың әдістемелік аспектісін зерделеудің және 

студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін арттырудың теориялық-әдіснамалық алғышарттарын 

негіздеудің ӛзектілігін мынадай факторлармен байланыстыруға болады:  

Білім сапасын кӛтеру – ӛткен ғасырда әлем елдерінің алдында тҧрған маңызды проблемалардың 

қатарында болды. Жаңа мыңжылдықтың басында жоғары мектеп білім беру жҥйесінде анағҧрлым 

дамыған салалардың біріне айналды. Индустриалды қоғамнан ақпараттық ӛркениетке ауысқан тҧста 

жоғары білім мемлекет саясатының басты назарында болды. Ӛйткені жоғары мектепке қҧйылған 

инвестиция – сол елдің алдағы дамуының кепілі, ал зияткерлік әлеует – сол ҧлттың орасан зор игілігі. 

Әлемде білім берудің кӛптеген тҥрлері бар және олар бір-бірінен ӛзіндік ерекшеліктерімен 

айрықшаланады, алайда білім беру жҥйесін дамытудың әлемдік тенденциясын кӛрсететін ортақ 

проблемалардың болуы тҥрлі елдердегі білім саласын дамытудың негізгі бағыттарын айқындайды. 

Бҧл болашақ мамандарды даярлаудың сапасын арттыруға да тікелей қатысты.  

Жоғары білім беру жҥйесінде ғылымның, техниканы, ӛндіріс пен мәдениеттің әр алуан салалары 

ҥшін жоғары білікті кадрлауды даярлаудың деңгейі кез келген елдің маңызды даму кӛрсеткіштерінің 

бірі және ғылыми, техникалық және экономикалық әлеуетін танытатын басты меже болып саналады. 

Осымен байланысты тҧтастай білім берудің, соның ішінде жоғары мектептегі білімнің сапасын 

арттыру қазіргі кезде әлемнің жетекші елдерінде негізгі саяси проблема ретінде қарастырылады.  

Осы мәселелердің шешімін табу жоғары білім беру жҥйесінің мазмҧны мен қҧрылымын 

реформалауды ғана емес, қолданыстағы оқытудың әдістерін жетілдіре отырып, оқытуды 

ҧйымдастырудың жаңа формаларын әзірлеуді талап етіп отыр, бҧл жоғары білікті мамандарды 

даярлайтын жоғары оқу орындарының жҧмыс тәжірибелерін бағалауды және қорытындылауды қажет 

етеді [4]. 

―Жалпы тіл білімі‖ базалық пән ретінде жоғары оқу орындарындағы филология 

мамандықтарында оқытылып келеді. Осымен байланысты бҧл білім мазмҧны барынша тҧрақты 

қалыптасқан және оқытудың әдістемелік тәжірибесі айтарлықтай жетілдірілген пән деп айтуға толық 

негіз бар. Алайда, жоғары білім берудің сапасын арттыру мақсатында қойылып отырған талаптар 

жалпы тіл білімі пәнін оқытуды әдістемелік тҧрғыдан жетілдірудің ӛзектілігін кӛрсетіп отыр. Сондай-

ақ жалпы тіл білімі пәнін оқытуды әдістемелік тҧрғыдан жетілдіру міндеті студенттердің ғылыми-

танымдық әлеуетін арттырудың ғылыми-әдіснамалық тҧғырларын анықтаумен сабақтасып екендігін 
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ескерсек, зерттеудің мақсаты жоғарыда аталған білім беруді жетілдіру мен дамытудың талаптарын 

жҥзеге асыруға және нығайтуға ҥлес қосады.  

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында жоғары оқу орындарындағы білім беру жҥйесінің сапасын 

арттыру мақсатында жоспарланған бірнеше маңызды стратегиялық міндеттерді атап ӛту маңызды, 

олар:  

– білім берудің жаңартылған мазмҧнын енгізуге ауқымды зерттеу жҥргізу;  

– жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігін және олардың ҧстанымдарын әлемдік 

деңгейде, сондай-ақ ӛңірлік деңгейде кҥшейту ҥшін жоғары оқу орындарының ―Халықаралық 

деңгейде бәсекеге қабілетті‖, ―Ҧлттық деңгейде бәсекеге қабілетті‖ және ―Ӛңірлік деңгейде бәсекеге 

қабілетті‖ топтарын қалыптастыру ҥшін ӛлшемшарттарды пысықтау;  

– ғылыми әлеуеті жоғары жоғары оқу орындарын қолдау моделіне қосымша университеттерді 

зерттеу университеттеріне ауыстыру;  

– ғылымныңзияткерлікәлеуетіннығайту; 

– оқу бағдарламалары, оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді жаңарту;  

– Республикалық оқу-әдістемелік кеңестердің жҧмыс істеуіне қойылатын талаптарды жетілдіру;  

– білім беру бағдарламаларының сабақтастығын қамтамасыз ету шеңберінде оқулықтар мен 

оқу-әдістемелік кешендер әзірлеудің, сараптаудың және басып шығарудың жаңа жҥйесін енгізу; 

қазіргі заманғы оқулықтың тҧжырымдамалық моделін әзірлеу;  

– оқулықтарды әзірлеу, талқылау және сараптау және оларды білім беру ҧйымдарына онлайн-

режимде жеткізуді бақылау ҥшін цифрлық платформа қҧру;  

– қолданыстағы оқулықтарды кезең-кезеңімен қайта басып шығару; барлық оқулықтарды ашық 

платформаларда орналастыру; қағаз оқулықтарды пайдаланумен қатар электрондық оқулықтарға 

біртіндеп кӛшуді жҥзеге асыру [1].  

Қорытынды.Аталған маңызды міндеттердің жҥзеге асырылуы ―Жалпы тіл білімі‖ пәнін оқытуда 

студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін арттырудың оңтайлылығын қамтамасыз етеді. Себебі: 

– біріншіден, негізгі лингвистикалық пән ретінде ―Жалпы тіл білімін‖ оқытуды әдістемелік 

тҧрғыдан жаңғырту жаңартылған білім мазмҧнын енгізу іс-шараларына байыпты зерттеу жҥргізудің 

ғылыми-әдіснамалық проблемаларын анықтау ҥшін пайдалы әрі осы міндеттің жҥзеге асырылуына 

тікелей ҥлес қосады; 

– екіншіден, жоғары оқу орындарының ―Халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті‖, ―Ҧлттық 

деңгейде бәсекеге қабілетті‖ және ―Ӛңірлік деңгейде бәсекеге қабілетті‖ топтарын қалыптастыру 

тікелей студенттердің білім деңгейімен және болашақ маманның тиісті қҧзыреттіліктерінің 

сапасымен сабақтас. Осы ретте студенттердің ғылыми-танымдық әлеуеті – білім сапасының нәтиже-

сін халықаралық, ҧлттық және ӛңірлік деңгейдегі бәсеге қабілеттілікті танытатын маңызды меже; 

– ҥшіншіден, ғылыми әлеуеті жоғары жоғары оқу орындарында зерттеу қызметтің тиімді 

моделін қҧру – болашақ мамандарды ғылыми-зерттеушілік қызметке тартуды, олардың 

қызығушылығын арттыруды оңтайландырады. Бҧл ретте студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін 

арттыру – зерттеу университеттерінің басты стратегиялық міндеттерінің бірі ретінде алға шығатыны 

белгілі. 

– тӛртіншіден, ғылымның зияткерлік әлеуеті – ғылыми-танымдық әлеуеті жоғары маманды 

қалыптастырумен, яғни ғылыми-зерттеушілік қызметтің сапалы іргетасын қалаумен және бҧл ҥшін 

кешенді қолдау кӛрсетумен байланысты.  

– бесіншіден, ―Жалпы тіл білімі‖ пәнін оқытуда студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін 

арттырудың ғылыми-теориялық, әдіснамалық және әдістемелік тҧғырларын айқындау оқу 

бағдарламалары, оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді жаңартумен байланысты іс-шаралардың 

тиімді жҥзеге асырылуына ҥлес қосады.  

Осы ретте, сӛзсіз, білім сапасын қанағаттандыру мақсатында жоғары оқу орындарында оқу 

процесін ҧйымдастырудың жаңа формасын әзірлеу мен оқытудың әдіс-тәсілдерін жетілдіру және 

қолдану бойынша шетелдік тәжірибе қазақстандық жоғары оқу орындарындағы оқу процесін 

жетілдіруде пайдалы болады. Ал ―білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы Қазақстанның 

бҽсекеге қабілеттілігін арттыру негізі болып табылады. Білім беруді дамыту бағдарламасын іске 

асырубҽсекеге қабілетті сапалы адамзат капиталын қҧруды қамтамасыз ететін жҥйені жасауға 

мҥмкіндік береді‖ [5, 496б]. 
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Қорыта келгенде, жоғары білім берудің сапасын арттыру – байыптылықты, мҧқият зерттеуді 

қажет ететін проблема. Жоғары білім берудің ауқымы айтарлықтай кеңейіп, әлеуметтік-

экономикалық дамудағы рӛлінің артуы және қазақстандық қоғамдағы әлеуметтік институт ретінде 

жоғары оқу орындарының белсенді қызметі білім берудің осы деңгейіндегі кешенді проблемалардың 

мемлекеттік саясаттың назарынан тыс қалмауына ықпал етті. Жоғары оқу орындарының қызметін 

ҧйымдастыру мен қҧрылымдық принциптерін, оқу бағдарламаларының мазмҧнын, оқытудың әдістері 

мен формаларын жетілдіру мақсатында соңғы он-он бес жылдағы жҥзеге асырылған қазақстандық 

жоғары білім беру жҥйесіндегі реформалау ғалымдар ҥшін зерттеу нысанасына айналып, аталған 

аспектілер бойынша ҧсыныстар әзірлеудің ӛзектілігі арта тҥсті. Осымен байланысты жоғары білім 

беру жҥйесінде студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін арттыруда ―Жалпы тіл білімі‖ пәні негізгі 

әрі шешуші білім мазмҧнын қамтитын іргелі теориялық пән ретінде айрықша артықшылықтарды 

иеленеді.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ БЕДЕЛІ – ОНЫҢ ӚМІРШЕҢДІГІНІҢ КЕПІЛІ 

 

Аңдатпа 

Жаһандану заманында тілдердің алуантҥрлілігін сақтап қалу мәселесі жиі талқылануда. Ӛйткені 

тіл ӛзінің сыртқы және мазмҧндық ерекшелігімен этностың ойлау жҥйесін, таным-тҥсінігін, тҧрмыс-

тіршілігі мен мәдени ӛзіндік сипатын бейнелейді. Осы орайда, қолданыстағы тілдер тізіміндегі қазақ 

тілінің орны мен қолданылу аясын анықтаудың маңыздылығы артты. Ӛйткені еліміздегі ағымдағы 

тілдік жағдаятқа талдау жасап, қазақ тілінің бҥгінгі қолданыс аясын анықтау Қазақстандағы тіл 

саясатының басым бағыттарын байыптауға, мемлекеттік тілдің беделін кӛтеруге бағытталған 

әлеуметтік, мәдени, саяси іс-шараларды уақытылы әрі орынды жоспарлауға мҥмкіндік 

береді.Мақалада әлемдіктәжірибедегі тілдің ӛміршеңдігін анықтау мен деңгейлерге топтастыру 

бойынша зерттеулерқарастырылады. Қазақ тілінің қазіргі жағдайына талдау жҥргізіліп, оның ӛмір 

сҥру кӛрсеткіштерін жақсартуға бағытталған ҧсыныстар жасалады. 

Тҥйін сӛздер: лингвоэкология, тіл ӛміршеңдігі, тілдің ӛмір сҥру деңгейі, қазақ тілінің қолданыс 

аясы, тіл беделі 
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PRESTIGE OF THE KAZAKH LANGUAGE – GUARANTEE OF ITS VITALITY 

 

Abstract 

In the era of globalization, the problem of maintaining linguistic diversity is often discussed. Language, 

with its external and substantial features, reflects the thought system, the conceptual apparatus, the everyday 

and cultural differences of the ethnic group. Determining the place of the Kazakh language in the list of 

languages used and the areas of its use is one of the urgent problems in linguistics. Studies in the field of the 

language situation in the country and on the levels of knowledge of the Kazakh language make it possible to 

determine the priorities of the language policy and organize timely and relevant social, cultural, measures to 

improve the prestige of the state language.The article examines the research of world scientists in the field of 

determining the vitality of a language and ranking languages by levels. An analysis was made of the 

functioning of the Kazakh language in Kazakhstani society and proposals were made to improve the viability 

of the state language. 

Keywords: linguoecology, vitality of the language, levels of vitality of languages, the sphere of use of 

the Kazakh language, the prestige of the language 
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ПРЕСТИЖ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА– ГАРАНТИЯ ЕГО ВИТАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В эпоху глобализации часто обсуждается проблема сохранения языкового разнообразия. Язык 

своим внешними и содержательными особенностями отражает мыслительную систему, понятийный 

аппарат, бытовую и культурную отличие этноса. Определение места казахского языка в списке 

используемых языков и сфер его использования – один из актуальных проблем в отечественной 

лингвистике. Исследования в области языковой ситуации в стране и об уровнях владения казахским 

языком дают возможность определить приоритеты языковой политики и организовать 

своевременные и актуальные социальные, культурные, политические мероприятия по 

совершенствованию престижа государственного языка.В статье рассматриваются исследования 

мировых ученых в области определения витальности языка и ранжирования языков по уровням. Был 

проведен анализ функционирования казахского языка в казахстанском обществе и сделаны 

предложения по улучшению жизнеспособности государственного языка. 

Ключевые слова: лингвоэкология, витальность языка, уровни жизнеспособности языков, сфера 

пользования казахского языка, престиж языка 

 

Кіріспе. Мәдени шекаралардың жойылу сипатына ие қазіргі даму жағдайында лингвоэкология 

мәселесінің ӛзектілігі артты. Ethnologue электронды ресурсы ҧсынған ақпаратқа сай, әлем тілдерінің 

40 пайызына жойылу қаупі тӛніп тҧр [1]. Ал ЮНЕСКО жыл сайын әлемде 10-15 тілдің ӛлетінін 

мәлімдеді [2, 9].Тілдердің ӛлу себебі тіл иелерінің жойылуымен байланысты емес, коммуникативтік, 

ақпараттандыру және танымдық функциялар ӛзге (беделді) тілге жҥктеледі. Тіл иелері ҧлттың 

мәдениеті мен тарихының тіл арқылы кӛрінетінін мойындай отырып, экономикалық және саяси 

тҧрғыдан тиімдібалама тілді қолдануы мҥмкін, бҧл – жекелегентіл иелерінің тілге тек коммуникация 

қҧралы ретінде қарауының жемісі. Осындай жағдай қолданылуы тиімсіз деп табылған тілдің 

кедейленуіне, тіпті,жоғалуына әкеледі [3, 204].Осылайша, тілдің ӛміршеңдігіне қатысты 

проблемалардың тілтанымдағы ӛзектілігі барынша артты, бҧл жағдайды ең алдымен тіл ғылымының 

даму парадигмаларымен, сондай-ақ тілдік кеңістікке ықпал ететін тҥрлі факторлармен (саяси, 

әлеуметтік, демографиялық, экономикалық, мәдени-тарихи және т.б.) тҥсіндіруге болады [4, 23]. 
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Осы орайда, қазақ тілінің ӛміршеңдігі мен Қазақстандағы тілдік жағдаят тҧрғысынан 

қарағандағы шынайы позициясы бойынша зерттеулер жҥргізу қажет. Ӛйткені қазақ тілінің ӛмір сҥру 

кӛрсеткіштері әлі де анықтаудыкерек етеді. Бҧл оның қазақ этносының арасында ғана қолданысқа ие 

болуымен байланысты. Этникалық топтың ішінде қазақ тілділердің пайыздық кӛрсеткіші 

артқанымен, әлі де орташа деңгейден аспады [5, 90].Ғалым Э.Д. Сҥлейменованың айтуынша, қазақ 

тіліне мемлекеттік сипат беріліп, әртҥрлі бағдарламалар мен тілдік саясаттың негізгі бағыттарын 

жҥзеге асыруға бағытталған механизмдердің дайындалғанына қарамастан, қазақ тілін қолданудың 

функционалды типтері мен салаларын теңестіру ҥдерісі материалды және практикалық тҧрғыда 

толық қамтамасыз етілмеген, оның ҥстіне, тілдік саясаттың инерциялық «бағыттылығы» атқарылған 

шаралардың тиімділігін азайтады. Сол себепті де қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебелік 

жоспарлануы оның корпустық қҧрылуынан озып келеді [6, 8]. Тілдің ӛміршеңдігі саяси жолмен 

мәртебе беру арқылы ғана ҧзартылмайды. Яғни, тіл мәселесін саясаттандырмай, әлеуметтік 

бағыттағы жҧмыстардың кешені ретінде жҧмыстанған жӛн. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне 

ғана сенуге болмайды. Әр азамат қазақ тілінің қажеттілігін когнитивтік санада тҥйсінгенде, оны 

меңгеру бҧқаралық сипат алады.  

Жалпы, қазақ тілін сақтап қалудың және ӛміршеңдігін ҧзартудың қажеттілігі қандай? Қандай да 

бір тілдің қолданыстан шығуы экологияның ластануы, климаттың жылынуы секілді адамзаттың 

болашағына қауіп тӛндіреді ме? Тілдік алуантҥрлілікті сақтау биологиялық алуантҥрлілікті сақтап 

қалу секілді маңызды ма? Ӛлген тілдер жекелеген лексикалық бірліктер мен грамматикалық 

қҧрылымдарды ғана емес, адамзат тарихында қордаланған танымның бір бӛлігін, қоршаған ортаны, 

адамзаттың ойлау механизмдерін, қҧрылымдық формаларды танудың ерекше философиясын алып 

кетеді. Ӛйткені тіл – ҧлттың әлемді тану тәжірибесі жинақталған қор. Оның жойылуы ҧлттың ӛзіне 

ғана тән білімі мен танымын жоғалтады. Бҧл этнос ӛкілдерінің идентификациясын ӛзгертуіне әкеледі. 

Ӛзін жоғалтып алудан қорыққан тҧлға жақын ареалда орналасқан немесе ӛз тҥсінігінде беделі 

жоғары, сәнді ӛзге этносты таңдайды. Бҧл – табиғи инстинкт. Осылайша этнос жоғалады. Ал 

этностың жоғалуы – биологиялық гармонияның бҧзылуы. Лингвоэкологияның маңызы да осында. 

Әдістеме.2019 жылғы желтоқсанның 31-де қабылданған «Қазақстан Республикасында тілдік 

саясатты жҥзеге асыру бойынша 2020-2025 жылдарға арналған бағдарлама» «қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл ретінде толыққанды қызмет етуін қамтамасыз етуге арналған»әрі міндеттерінің бірі – 

«мәдениет, халыққа қызмет кӛрсету, БАҚ және бизнес саласында мемлекеттік тілдің қолданылуын 

реттеу, әлеуметтік беделін арттыру» [7]. Бағдарламада кӛрсетілген осы міндеттің орындалуы қазақ 

тіліне қатысты қиындықтардың біразын реттеп береді. Ӛйткені, шынымен де, қазақ тілінің әлеуметтік 

беделі тӛмен. Кӛпшілік қазақ тілін тҧрмыстық деңгейдегі қарабайыр тіл ретінде қабылдайды. Ғылым 

мен техниканың тіліне айналу әлеуетіне кҥмәнмен қарайды. Қазақ тілді тҧлғалардың ӛзі жаңа, сапалы 

ақпаратқа, ғылыми материалға қол жеткізу ӛзге тілдердің кӛмегімен ғана жҥзеге асады деп ойлайды. 

Оған әңгімелесу барысында кӛз жеткізіп жҥрміз. Ӛкінішке орай, қазақ тілін әлі кҥнге дейін алшақ 

жерлерде орналасқан ауылдармен, яғни білімнің жетіспеушілігімен байланыстырады. Біздің 

міндетіміз – адамдардың ӛзін сәйкестендіргісі келетін бірегейлікті жоспарлы тҥрде қҧрастыру, әрі ол 

қазақ тілімен тікелей байланысты болуы тиіс. Бізде әлі кҥнге дейін басты назар әлеуметтік және 

мәдени бірегейлікті жоспарлауға емес, тілдің дамуына аударылуда [8]. 

Дамыған тілдерге тән лингвистикалық кӛрсеткіштер, мәдени-тарихи ӛлшемдер қазақ тілінің 

бойынан тҥгелдей дерлік табылады. Ең алдымен, мемлекеттік тілдің ҥш тағаны (басқару, ақпарат, 

ғылым-білім саласындағы қызметі) тҥгелденуге тиіс. Ең бірінші осы мәселе шешімін табуға тиіс және 

мемлекеттік тілдің қоғамдық беделі жоғары деңгейде болғаны абзал [9, 16].  

Нәтижелер.Осылайша, барлық тілдіңәлеуеті тең, барлық функцияны атқара алады, тек оның иесі 

болып табылатын әлеуметтік топтың әлеуметтік мәртебесі әртҥрлі.Қазақ тілінің жоғары беделібелгілі 

дәрежеде қазақ тілді қоғам мҥшелерінің мәдениетімен, әлеуметтік жағдайымен, материалдық 

байлығымен, заманауи тҧрмыс-тіршілігімен байланысты.Ӛз кезегінде, тілдің жоғары беделі мен 

бәсекеге қабілеттілігі – мемлекеттің тҧрақты дамуының кӛрсеткіші. Кезінде голливудтық кӛркем 

фильмдер ӛзге континенттерге тарап, ағылшын тілді рок музыка әлемге танылған кезде, ағылшын 

тілін білуге қызығушылықеселенді. Ӛйткені ағылшын тілі беделді, бай әрі танымал тҧлғалардың 

тілімен ассоциацияланды. Халықаралық тілдердің тізіміне алдағы жылдары азиялық алпауыт 

елдердің тілдері енеді деген болжам бар. Бір ғана елдің тілі болып табылатын кәріс тілін АҚШ-та 14 

мың адам оқып жҥрсе, Францияда екінші шет тілі ретінде жалпы білім беру мекемелерінде оқытыла 

бастады. Бҧл – кәріс халқының поп-музыкасының, сериалдарының тілді насихаттауы. Яғни, кәріс 
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тілінің иелері кәсібилікпен, әдемілікпен, ӛзіндік стильмен байланыстырылды әрі мәдени кодтары 

басқа этникалық топтардың таным арсеналына енді. Оның ҥстіне, кәрістердің технология мен 

ғылыми ізденістер бағытында да жетістіктері кӛп. Жапон қорының жапон тілін меңгеріп жҥрген 

шетелдік білім алушылардың арасында жҥргізген сауалнамасының нәтижесіне сай, жастардың 50,6%-

ы аниме мен мангаға қызыққандықтан,тілді ҥйреніп жҥргендерін кӛрсеткен. Жапон тіліндегі танымал 

ғаламтор ойындары да тілдің тартымдылығын арттырды, жапонияның технократтық дамыған 

экономикасы бизнес қҧруға икемді. Елдің терең мәдениеті, дамыған экономикасы мен оны 

насихаттау формалары жапон тілін ҥйренуге мотивация болды. 

Талқылау.Кез келген тілдің ӛміршеңдігін анықтау кҥрделі әрі кешенді жҧмысты қажет ететін 

ҥдеріс, дегенмен, осындай зерттеулер бағдарламалардың оңтайлы қҧрылуына және мемлекет 

тарапынан тиісті қолдау табуға негізгі тҥрткі болады. Тілдердің ӛміршеңдігіне тікелей әсер ететін 

факторлар бір-бірімен байланыста және әр кезеңге сай ӛзгеріске ҧшырауы мҥмкін. Сондықтан 

факторларды нақты атау да қиындық туындатады. Тілдердің ӛмір сҥру кӛрсеткіштерін ең алғаш рет 

жіктеп кӛрсеткен Дж. Фишман еді. Ол қауіптілік аймағына сай тілдерді 8 деңгейге топтастырып, 

GIDS (Graded Intergenerational Disruption Scale) жіктемесін ғылыми айналымға енгізді. Кейін M. Paul 

Lewis and Gary F. Simons «Assessing Endangerment: Expanding Fishman's GIDS» еңбектерінде 

жіктемені толықтырып, тілдердің ӛмір сҥру деңгейлерін тӛмендегідей кӛрсетті: 

1-деңгей – халықаралық тілдер – елдер мен мемлекеттердің әртарапты байланыстарын жҥргізуге 

мҥмкіндік беретін тілдер; 

2-деңгей – ҧлттық тілдер – жазбаша және ауызша формада ӛмір сҥре алатын, мемлекет 

тҧрғысынан қолдау тапқан, арнайы мәртебесі (мемлекеттік, ресми) бар тілдер; 

3-деңгей – аймақтық тілдер – функциялары ҧлттық тілдермен бірдей болғанына қарамастан, 

аймақтық сипаттағы тілдер. Мемлекеттік тілдер секілді ресурстары мол болмаса да, жергілікті 

деңгейде мемлекеттік қызмет етуде, білім беруде және БАҚ-та қолданылады. 

4-деңгей – сауда тілдері – ресми тіл мәртебесі болмаса да әртҥрлі тілдік қауымдастықтардың 

мҥшелері арасында байланыс орнату қызметін атқаратын және бизнес пен топаралық коммуникация 

ҥшін маңызды тілдер. Олардың стандартталған жазбаша формалары бар. 

5-деңгей – білім беру тілдері – білім беру саласында қолданылатын немесе кӛпшілікке 

қолжетімді білім беру жҥйесінде оқыту пәні ретінде пайдаланылатын тілдер. Саны аз халықтардың 

ана тілдері де осы қатарға жатуы мҥмкін. 

6-деңгей – жазбаша тілдер – мемлекет тарапынан қолдау әлсіз, сауаттылықтың алғашқы сатысын 

қамтамасыз ететін тілдер, дегенмен, тіл беделін кӛтеруге мҥмкіндік бар. Институционалды қолдау 

артса, тілдің ӛмір сҥру қабілеті жоғарылайды. Осы деңгейдегі тілдерде сауат ашу оны ҧрпақтан-

ҧрпаққа тасымалдау ҥшін қажет. 

6а-деңгей – энергияға ие тілдер – ауызша тҧрақты қолданыстағы тілдер. Тіл иесі болып 

табылатын қауымдастық ішінде кең тараған және ауызша тҥрде ҧрпақтан-ҧрпаққа беріледі. 

6b-деңгей – қауіпті аймақтағы тілдер – берілу траекториясы бҧзылған ауызша қолданыстағы 

тілдер. 6-деңгейдегі тілдер диглоссия шегінде орналасса, 6а-деңгейде ауызша функциялар L тілінде, 

жазбаша функциялар Hтілінде берілген. 6b-деңгей тҧрақты байланыстың жоғалуымен сипатталады. 

6b-деңгейде кӛп ата-ана тілді балаларына жеткізеді, бірақ толық емес, осылайша, ҧрпақтан-ҧрпаққа 

тасымалдау арқылы тіл кедейлене тҥседі. 

7-деңгей – жылжуға ҧшыраған тілдер – тілдік жылжудың прогресі анық байқалатын деңгейдегі 

тілдер. Тілдік қауымдастықтағы ата-аналардың бірінші тілдері болғанына қарамастан, тілді 

балаларына ҥйретпейді. Сәйкесінше, тілдің қолданылу деңгейі тарылады. 

8a-деңгей – ӛлу ҥстіндегі тілдер – ҥлкен жастағы адамдар (ата-әжелер) ғана белсенді қолдана 

алатын тілдер. Ата-аналар тілді жартылай білгенімен, балалары мҥлде сӛйлей алмайды. 

8b-деңгей – жартылай ӛлі тілдер – тілді білетін қариялар бір-бірімен байланысқа тҥсе алмайды, 

сәйкесінше, тіл қолданылмайды. 

9-деңгей – қолданыста жоқ тілдер – жақында ғана пайдаланылуын тоқтатқан тілдер. Сол тілдің 

иесі болып табылатын этнос ӛкілдері бабаларының тілін қайта қалпына келтіруге, жаңғыртуға 

тырысады. 

10-деңгей – ӛлі тілдер – тілдің иесі қалмай, оны сақтап қалуға қоғамның мотивациясының 

жоқтығымен сипатталатын тілдер тобы [10, 105]. 
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EGIDS-тің деңгейлеріне сай қазақ тілі қауіпсіз аймақта.Ол 2-деңгейдегі тілдердің қатарына енеді. 

Дегенмен, қазақ тілі ӛзінің мәртебесіне лайық қолданыста емес. Сондықтан сыртқы форманы ішкі 

мазмҧнмен толықтыра тҥсу қажет. 

Канадалық лингвист Стив Николь EGIDS-теқауымдастық тілінің қазіргі ӛміршеңдігі мен даму 

деңгейі сипатталғанымен, тілдің қазіргі даму деңгейіне қалай жеткенікӛрсетілмейтінін айтты. 

Ғалымның пікіріне сай, тілдің ӛміршеңдігі ӛзара байланыстағы бес факторға байланысты: 

1) Қоғамдағы тілдің атқаратын қызметі– сӛйлеушілердің нақты тілді қалай пайдаланатыны 

маңызды. Тілдің қызмет аясын анықтау аталған тіл қоғамдық қызметтің қай тҥріне және саласына 

қызмет етеді, барлық бағытта қолдануға әлеуеті жеткілікті ме деген сҧрақтарға жауап іздеуге 

мҥмкіндік береді. 

2) Тілдің меңгеруге икемділігі – сӛйлеушілер тілді меңгеру ҥшін олардың тіл ҥйрену қабілеті 

болуы тиіс. Балалар ҥй жағдайында тілді ҥйрене алады ма? Тіл жазбаша формада қолданылатын 

болса, адамдар сол тілде жазу мен оқуды ҥйрене ме? 

3) Мотивация – тіл иелері ӛз тілдерін пайдаланудың артықшылықтарын біле ме? Бҧл 

артықшылықтар экономикалық (жоғары жалақылы жҧмыс), әлеуметтік (тілді білудің беделі жоғары), 

діни (дҧға, уағыз айту кезінде қолданылатын) болуы мҥмкін. Идентификация жасау ҥшін де 

мотивация болуы шарт. 

4) Қоршаған орта – әлеуметтік, саяси, экономикалық орта тілді қолдану ҥшін қолайлы ма? 

5) Тілдің ӛзге тілден ерекшеліктері – тілдік экологиядағы беделді тілдермен салыстырғанда 

берілген тілдің қолданылу айырмашылықтары қандай?[11]. 

Қауымдастықтілінің жағдайын бағалап, оған қолдау білдіру ҥшін қажетті шараларды таңдау 

кезінде ЮНЕСКО ҧйымының Халықаралық сарапшылар кездесуінде қабылданған Language Vitality 

and Endangerment қҧжатында кӛрсетілген тілдің ӛміршеңдігін бағалаудың 9 факторы пайдалы 

нҧсқаулық. Ӛйткені тілдің болашағын нақты кӛрсеткіштердің қосындысы тҥрінде бағалай алмаймыз, 

ол жан-жақты жағдайларды ескеруді қажет етеді. Сол себепті де аталмыш факторларды жиынтық 

тҥрде қарастырып, тілдің ӛміршеңдігін анықтау кезінде пайдалануға болады: 1. Тілдің ҧрпақтан-

ҧрпаққа берілуі; 2. Тіл иелерінің абсолютті саны; 3. Жалпы халық санына қатысты тіл иелерінің ҥлесі; 

4. Тілді қолдану саласындағы тілдік жылжулар; 5. Жаңа сҧраныстар мен талаптарға жауап бере алу 

мҥмкіндігі; 6. Тілдік білім беру мен сауаттылық ҥшін қажетті материалдардың болуы; 7. Мемлекеттік 

және институционалды тілдік ҧстанымдар мен саясат; 8. Қауымдастық мҥшелерінің ӛз тіліне қарым-

қатынасы; 9. Қҧжаттама типі мен сапасы [12]. 

Тілдің ӛмір сҥру деңгейін анықтауда кӛп ғалым ҧрпақаралық сабақтастықты негізгі фактор 

ретінде кӛрсетеді. Тіл ата-анадан балаға ҥйретіліп, алғашқы тіл ретінде ҥйде, отбасында 

қолданылмаса, қоғамдық ӛмірдің басқа салаларына да ене алмайды. Ҧрпақтан-ҧрпаққа қалыпты тҥрде 

берілмейтін, яғни ҧрпақаралық трансмиссиясы бҧзылған әрбір тіл жоғалудың сатыларынан міндетті 

тҥрде ӛтеді. Тілдік қауымдастықтың ӛз тілін келесі ҧрпаққа жеткізудегі ерік-жігері тілдің ӛмір сҥру 

қабілетін немесе ӛміршеңдігін айқындайды [4, 24]. 

Тіл кез келген деңгейдегі делдал тіл қызметін атқара алмауы мҥмкін, бірақ ӛзінің толыққанды 

қызметін сақтауы ҥшін оқытудың, бҧқаралық ақпараттың, іскери қарым-қатынастың және жария 

қатынастың тілі болуы тиіс [5, 90]. Осылайша, қазақ тілінің қызметтерін кеңейту және қолданысын 

әртараптандыру оның ӛміршеңдігін, шынайы ӛмірдің жаңа реалийлеріне бейімделе алу қабілетін, 

этнос санасындағы бірінші әрі ҥстем тіл деңгейіне жету мҥмкіндігін шыңдай тҥседі. 

Қорытынды.Қорыта келгенде, елімізде қазақ тілінің ӛміршеңдігін арттыру ҥшін нақты іс-

шаралар жҥзеге асырылып жатыр. Атап айтсақ, қазақ тілінің мәртебесі айқын, қҧқықтары Қазақстан 

Республикасының Конституциясымен қорғалғанжәне иесі болып табылатын этностың 

демографиялық ӛсімі байқалады, ана тілі ретінде мойындайтын қоғам мҥшелерінің саны артып 

келеді. Білім беру мен мемлекеттік қызмет саласындағы қарым-қатынаста қолданылады. Қазақ тілін 

оқыту бойынша оқулықтар кешені әзірленіп, тілді екінші тіл ретінде оқыту ҥдерісіне еніп жатыр. 

Мемлекеттік тілде таза әрі еркін сӛйлейтін бҥлдіршіндердің саны еселенді. Десек те, келесі бағыттағы 

кешенді жҧмыстарды жҥргізу қоғамдық санада қазақ тілінің ӛміршеңдігін жоғары бағалауды 

қалыптастыруға ықпал етеді: 

1) Қазақ тілін ҥйрену ҥшін оның беделі жоғары болуы керек. Әсіресе, тіл ҥйренуге қабілеті 

жоғары әрі бос уақыты бар жастар ҥшін қазақ тілі тартымды болуы шарт. Тіл ҥйретуде мәжбҥрлеу, 

кҥштеу әдістері жҧмыс жасамайды. Тілді меңгеру ҥдерісін саясаттандырмай, әлеуметтендіру қажет. 
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2) Тіл иесі болып табылатын тҧлғаның әлеуметтік бейнесін жақсартып, элиталық деңгейге 

жеткізу қажет. Қазақ тілін білген соң әлеуметтік пайданың кӛп болатына тҧлға кӛз жеткізуі керек. Ол 

ҥшін қазақ тілді қоғам бой тҥзеуі, білім мен мәдениетке, ішкі дамуға ҧмтылуы тиіс. Тіл иесінің 

бейнесі тілдің имиджіне қызмет етеді. 

3) Қазақ тілінің ғылым мен ғаламтордағы қолданысын арттыру керек. Қазіргі кезде жастар 

барлық мәліметті ғаламтордан іздейді. Дегенмен, виртуалды кеңістіктен қазақ тіліндегі сапалы әрі 

тҥсінікті (дҧрыс аударылған) ғылыми контент табу қиын. Ғылым қазақ тілінде сӛйлемейінше, 

мамандар да қазақша сӛйлей алмайды. Қазақ тілінде сапасыз ақпарат алған мамандардың санасында 

қазақ тілінің тӛмендігі, кедейлігі немесе ӛмір шындықтарына бейімсіздігі, ал қазақ ҧлтының 

қабілетсіздігі туралы пікір қалыптасады. Желілік тілдің әдеби тіл нормаларына қайшы кӛрсеткіштері 

туралы әлемнің барлық тілінде дискуссиялар жҥріп жатыр. Ол қолданушылардың барлығын 

қысқартып, ықшамдам, тез пайдалануға ҧмтылысымен тҥсіндіріледі. Желілік тілдің сленгі шынайы 

ӛмірде қолданысқа ие болады да сауатты сӛйленісті ауыстырады. Бҧл жастардың сауаттылық және 

мәдени деңгейін тӛмендетеді. Сондықтан ғаламтордың тілге әсерін орынды бағалай білуіміз қажет. 

Қазақ тілінің ӛміршеңдігіне, ел кӛлемінде жҥргізілген тілдік саясат негізіндегі қазіргі тілдік 

жағдаятқа қатысты іргелі әрі эксперименттік зерттеу қажет. Бҧл болашақ бағдарларымызды, тілдің 

қолданыс аясын кеңейту ҥшін атқарылатын әлеуметтік, саяси, мәдени іс-шаралар кешенін, 

заңнамалық қҧжаттардың мазмҧнын анықтау ҥшін керек тетік болмақ. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ БИНАРНОСТИ В МИФОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В статье анализируются существующие в лингвистике представления о бинарных оппозициях в 

мифологических и фольклорных текстах. Уточняются ключевые характеристики архетипического 

мышления, получающие отражение в такого рода текстах (описательность и повествовательность). 

Миф, воплощающий архаическое видение мира, рассматривается как познавательная система для 

фольклора. Авторы сопоставляют объѐм понятий мифологема и архетип, лежащие в основе 

мифологической культуры и фольклора. В статье систематизируются и классифицируются базовые и 

частные оппозиции, составляющие основу сказочной картины мира. Проблемы бинарности, 

оппозиционности традиционно являются опорной базой аксиологии, т. е. той области человеческой 

мысли, которая оперирует ценностными предпочтениями, и гносеологии, трактующей их как 

методологический инструмент разума. Настоящее исследование помещает функционирование 

бинарной структуры в сферу онтологии и использует средства тендерной аналитики.  

Ключевые слова: бинарная оппозиция, медиатор, миф, сказка, архетип, мифологема, 

бинарность, фольклор 
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МИФОЛОГИЯДАҒЫ БИНАРЛЫҚ ТҤСІНІГІН ЗЕРТТЕУ ТАРИХЫ 

 

Андатпа 

Мақалада мифологиялық және фольклорлық мәтіндердегі бинарлық оппозициялары жайлы 

лингвистикадағы кӛзқарастар талданылған. Мҧндай мәтіндерде кӛрініс алатын (сипаттама және 

баяндау) архетиптік ойлаудың негізгі сипаттамалары нақтыланылған. Әлемнің архаикалық кӛрінісін 

жҥзеге асыратын миф, фольклор ҥшін танымдық жҥйе ретінде қарастырылған. Авторлар 

мифологиялық мәдениет пен фольклор негізінде жатқан мифологема мен архетип ҧғымдарының 

кӛлемін салыстырған. Мақалада әлемнің ертегі суретінің негізін қҧрайтын негізгі және жеке 

оппозициялар жҥйеленіп, жіктеледі. Бинарлық, оппозициялылық мәселелері дәстҥрлі тҥрде 

аксиологияның тірек базасы болып табылады,яғни қҧнды артықшылықтарға сҥйенетін адам ойының 

саласы және оларды ақыл-ойдың әдіснамалық қҧралы ретінде тҥсіндіретін гносеология. Осы зерттеу 

бинарлық қҧрылымның жҧмыс істеуін онтология саласына орналастырады және тендерлік аналитика 

қҧралдарын пайдаланады. 

Тҥйінді сӛздер:бинарлық оппозиция, медиатор, миф, ертегі, архетип, мифологема, бинарлық, 

фольклор 
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HISTORY OF STUDYING THE CONCEPT OF BINARITY IN MYTHOLOGY 

 

Abstract 

The article analyzes the existing ideas in linguistics about binary oppositions in mythological and 

folklore texts. The key characteristics of archetypal thinking that are reflected in such texts (descriptive and 
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narrative) are clarified. A myth embodying an archaic vision of the world is considered as a cognitive system 

for folklore. The authors compare the scope of the concepts of mythologeme and archetype, which are the 

basis of mythological culture and folklore. The article systematizes and classifies the basic and particular 

oppositions that form the basis of the fairy-tale picture of the world. The problems of binarity and 

oppositionism are traditionally the mainstay of axiology, i.e. the field of human thought that operates with 

value preferences, and epistemology, which treats them as a methodological tool of reason. This study places 

the functioning of the binary structure in the sphere of ontology and uses the tools of tender Analytics. 

Keywords:binary, binary opposition, binarism, bipolarity, opposite, semiotic development of the world 

 

Введение. Бинарность, истоки архаического дуализма обнаруживаются также в мифологии. 

Мифология является исторически первой формой мировоззрения, возникшей на самой ранней стадии 

общественного развития. Освоение мира человеком на данном этапе представляло собой процесс 

осмысления и обобщения в основном в образно-символической и эмоционально-ценностной форме. 

По мнению Гегеля, миф создаѐт чувственные образы, изготовленные для представления, а не для 

мысли [1, с. 123]. 

Являясь отражением архаической формы мировоззрения, мифология базируется на бинарности. 

История изучения мифологии берет своѐ начало в V веке до н. э., когда некоторые древнегреческие 

философы занимались толкованием мифов. Одним из важных аспектов научного развития 

мифологии является проблематика дуализма мифологического мировоззрения.  

А.М. Золотарѐв в работе ―Родовой строй и первобытная мифология‖ связывает истоки древних 

космогонических мифов дуалистического характера с дуальной родового общества. Проанализировав 

границы распространения мифов с дуалистической основой, он приходит к выводу, что подобный 

характер мифологии зарождался повсеместно: в Евразии, Океании, Австралии, в обеих Америках и 

Африке и самопроизвольно как отражение соответствующей организации общества. Проведя 

детальный анализ дуалистических мифологий, он положил начало изучению мифологической 

семантики с точки зрения бинарной логики [5, с 44]. 

Однако наибольшее развитие теория дуализма мифологического мировоззрения нашла в трудах 

основоположника мифологического структурализма, философа и этнолога К.Леви-Стросса, о чѐм 

говорилось выше.  

Значительный вклад в разработку данной проблематики внесли лингвисты-структуралисты 

В.В.Иванов и В.Н.Топоров, занимавшиеся вопросами реконструкции древнейшей балто-славянской и 

индоевропейской мифологии. Большое место в их трудах занимает анализ бинарных оппозиций [3; 4]. 

Согласно предположениям этих исследователей, принцип противопоставления реализовался 

иногда в мифологических персонажах, наделенных положительными или отрицательными 

качествами. Основными оппозиционными парами считаются: счастье (доля) - несчастье (недоля); 

жизнь - смерть; чет - нечет; правый - левый; мужской - женский; верх - низ; небо - земля; юг - север и 

восток - запад; солнце - луна; белый - черный; священный - мирской и другие. 

Методы. Бинарность в мировой мифологии тесно связана с близнечной темой. Близнецы 

почитались у древних греков, римлян, индейцев, индусов, египтян, африканских племен. Известны 

многочисленные мифы о чудесных близнецах, которые часто выступают в качестве родоначальников 

племени или героев.  

К примеру, большинство мифов индейцев Северной Америки связаны с двумя типами 

близнецов: близнецы-созидатели, близнецы-антагонисты. Если близнецы-антагонисты представляют, 

как правило, добро и зло, положительные и отрицательные стороны человеческой натуры, то 

близнецы-созидатели воплощали различные начала, например, солнце и воду, мужское и женское. 

В древнегреческой мифологии – это дети Зевса и Леды Диоскуры, Кастор и Полидевк. Их 

считали покровителями мореплавателей во время бури и воинов в битве. 

В римской мифологии самые известные близнецы – Ромул и Рем. 

Древние римляне почитали близнецов и связывали их с символикой плодородия, в частности со 

священными мировыми деревьями. Примером может служить священное дерево RuminalisFicus в 

Древнем Риме, где изображены близнецы Ромул и Рем. 

У древних египтян почитались брат и сестра Осирис и Изида. Осирис - бог возрождения, царь 

загробного мира, научивший людей земледелию и виноделию. Изида – сестра и жена Осириса - одна 

из величайших богинь древности, ставшая идеалом женственности и материнства.  
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В индийской мифологии – это близнецы Ашвины. Они - мост от тьмы к свету, спасители 

человека, возвращают жизнь умирающим, излечивают больных, совершают разные чудесные 

поступки. 

У африканских народов сохранились обряды, связанные с близнечными мифами, в частности, 

принято раскрашивать одну сторону лица и тела в белый цвет, а другую - в черный. Эта цветовая 

оппозиция символизирует оппозиция символизирует смену тѐмного и белого времени. 

Таким образом, близнецы и другие герои мифов демонстрируют дуальность человеческой 

природы и восприятия бытия. 

В казахской мифологии бинарные оппозиции отражают суть древних народных представлений о 

мироустройстве. Это разделение на человеческое и нечеловеческое (див, албасты, марту, медный 

коготь, чугунное ухо, одноглазый великан и др.), пространство делится соответственно на наше 

(ногайское, кыпчакское, казахское и др.) и не наше (калмыцкое, персидское, индусское) [6, c.137]. 

В казахской мифологии выявляются также и другие важные бинарные оппозиции: 

- Мифическое пространство построено по принципу оппозиции ―верх-низ‖, ―верх-низ‖. 

- Вселенная состоит из двух миров: ―фэни ‖(тленность) и ―баки‖ баки (вечность). 

- Тенгри (небо) – Умай (земля); мужское - женское. 

- Солнце – Луна.  

Результаты. В мифологии древних славян одна из ключевых оппозиций ―земля – вода‖, ‖земля – 

вода‖ была связана с оппозициями ―жизнь – смерть‖, ―мужское – женское‖. Смерть, например, 

представляли в образе старой женщины. Данные архаические ассоциации находят отражение в 

современном русском языке в следующих образных обозначениях: безносая, старуха с косой, старуха 

с клюкой, костлявая. Оппозиционные пары обнаруживаются и в фольклоре, которым они были 

унаследованы из мифологии. Научному анализу подвергались бинарные оппозиции как в целом в 

фольклоре [7; 8; 9], так и конкретные, такие как ―живой-мертвый‖ [10, с. 87], ―свой-чужой‖ [11, с. 21], 

―успех-упадок‖ и др. 

На механизме бинарности строятся многие фольклорные жанры, особенно ярко это проявляется 

в пословицах. Язык пословиц, отражающий архаические фрагменты мировоззрения, один из самых 

богатых источников древних форм человеческой культуры. 

Представления людей о бинарности мироустройства отражены в сказках, пословицах, загадках, 

эпосе. Так, в фольклоре принцип бинарной оппозиции репрезентируется парами: хорошо – плохо, 

жизнь - смерть, свет – тьма, счастье – несчастье, небо - земля и т.д.  

К примеру, в мировосприятии казахов центральное место занимала бинарная оппозиция ―аспан – 

жер‖ (―небо – земля‖), что ярко прослеживается на примере древних казахских загадок: 

- Біртҥктікілем, біртҥксізкілем.  

(Аспан, жер). 

- Екітері, 

Екеуі де кеңтері. 

(Аспан, жер). 

Тең,теңтеңкиіз, 

Екіортасыкеңкиіз. 

(Аспан, жер). 

Аналогичная бинарность характерна и для мировоззрения русского народа: небесный отец – 

земля-матушка, земля родит, земля-кормилица, мать сыра земля. Как видно из данных 

словосочетаний, небо ассоциируется с мужским началом, земля – с женским.  

Кроме того, существует оппозиция ―божественное – земное (смертное, грешное‖): небесный рай, 

небесные силы, чувствовать себя (быть) на седьмом небе и отрываться от земли, не чувствовать 

земли, земные страсти[12, c.137]. 

Активно функционируют пространственные, временные и морально-нравственные оппозиции 

―феминность-маскулинность‖, ―жизнь-смерть‖, ―богатство-бедность‖, ―добро-зло‖, ―будущее-

прошедшее‖, ―впереди-сзади‖, ―долго-недолго‖, ―внутри-снаружи‖, ―свое-чужое‖, ―ответственность-

безответственность‖, ―старость-молодость‖, ―муж-жена‖ и др.  

К примеру, оппозиция ―старость-молодость‖ в русских пословицах раскрывает качества и 

возможности противопоставленных возрастных групп: 

- Молодому жениться рано, а старому поздно.  

- Молод - на битву/службу, стар - на совет.  
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- Старую лисицу не травят молодыми собаками.  

- Молодость плечами покрепче, а старость – головою.  

- Молодой работает, старый - ум дает.  

- У молодых - дерзанье, у стариков – опыт.  

В казахской паремиологии акцентируется внимание на взаимоотношениях поколений: 

- Старость почитать – молодости долг.  

В оппозиции ―муж-жена‖ доминирует обозначение противопоставленности статусов: 

- Жена как на хате труба, а муж как на церкви глава. (русская пословица); 

- Муж - голова, жена – душа. (русская пословица); 

- Муж голова, жена – шея. (Еркек – бас, әйел – мойын) (казахская пословица). 

Анализ бинарной оппозиции ―мужчина - женщина‖ в пословицах показывает ущербность 

женщины в сравнении с мужчиной: 

- ―Курице не быть петухом, а бабе мужиком‖ (русская пословица). 

Оппозиция ―добро-зло‖ в русских пословицах транслирует следующие нравственные 

доминанты: 

1) несовместимость понятий, их противоположный характер: 

- Кто за худым пойдет, тот добра не найдет. 

- Ты его добром, а он тебя колом. 

- Злой человек не проживет в добре век. 

- Худо до добра не доведет. 

- Тьма свету не любит - злой доброго не терпит. 

- Добрая слава злому ненавистна. 

- Злой не верит, что есть добрые люди. 

- Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 

- Доброе слово не уймѐт злого. 

- Тьма свету не любит - злой доброго не терпит. 

- Делая зло, на добро не надейся. 

2) силу добра: 

- Добро не умрѐт, а зло пропадѐт. 

- Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок. 

- Доброе слово лечит, а злое калечит.  

- Доброму человеку весь мир – свой дом, злому – и своя хата чужая. 

- Кто доброе творит, тому зло не вредит. 

- Добрый человек здоровее злого. 

3) слабость добра: 

- Добро скоро забывается, а худое в памяти сохраняется. 

4) призыв к почитанию добра и сдерживанию зла: 

- Добро помни, а зло забывай. 

- Доброго держись, а от худого удались. 

- На лихо жди лихо, на добро - добро. 

- Доброго чти, а злого не жалей. 

- Добро поощряй, а зло порицай. 

5) связь добра и зла, их своеобразное единство:  

- От добра до худа один шаток.  

- Без худа добра не бывает. 

- Во всяком худе не без добра.  

Единство противоположностей ―добро-зло‖ находит отражение и в казахской пословице: ―Без 

зла нет добра, без добра нет зла, зло хранит доброе, доброе хранит зло‖. 

Сама семантика некоторых пословиц носит двойственный характер, так как демонстрирует 

противопоставленные качества, например, как силу, так и слабость добра (Добро не умрѐт, а зло 

пропадѐт./ Добро скоро забывается, а худое в памяти сохраняется). 

Единство противоположностей, их взаимосвязь представлены также в пословичной бинарной 

оппозиции ―счастье-горе ‖. О чем гласят русские пословицы: 

- Кто, горя не видал, тот и счастья не знавал. 

- Горя бояться - счастья не видать. 
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- Иной смех плачем отзывается. 

- В большом горе и маленькая радость велика. 

- Кто в горе руки опускает, тот счастья никогда не узнает. 

- Не было бы счастья, да несчастье помогло. 

В пословичном противопоставлении счастье кратковременно и обладает меньшей силой, чем 

горе:‖ У счастья короткие ноги, у горя каждый шаг – семимильный‖ и его часто не замечают и не 

ценят: ―За счастьем человек бежит, а оно у его ног лежит‖. 

Противопоставленность понятий ―счастье-горе‖ обнаруживается в пословицах и на уровне их 

проявлений: 

- Разделѐнная радость - двойная радость, разделѐнное горе - полгоря. 

- Горе старит, а радость молодит. 

Оппозиция ―счастье-горе‖связана с другой парой противопоставленных в паре миологии 

понятий ―жизнь-смерть‖. Пословица ―В весѐлый час и смерть не страшна‖ указывает на ценность 

счастливой жизни. 

В отношениях противопоставления оказываются ―славная смерть‖ и ―позорная жизнь‖: 

- Лучше смерть славная, чем жизнь позорная. 

- Смерти бояться - на свете не жить. 

- Важно знать не то, каким ты родился, а каким умрѐшь. 

Бинарная оппозиция ―богатство-бедность‖ представлена противопоставлением: 

1) нравственных качеств: 

- Богат, да крив; беден, да прям. 

- Богатый бедного не разумеет. 

2) состояния и возможностей: 

- Бедность плачет, богатство скачет. 

- Богат творит как хочет, а убог - как может. 

3) отношения окружающих: 

- Богатого по отчеству, убогого по прозвищу. 

- Богатому ни правды, ни дружбы не знавать. 

Главная бинарная оппозиция в устном народном творчестве – ―добро-зло‖ воплощается в сказках 

в противостоянии светлых и темных потусторонних сил. 

Самым популярным персонажем, представляющим тѐмные силы, является черт. В легендах и 

сказках он является человеку в антропоморфном образе (странника, соседа, женщины и т.д.), реже в 

образе животного: змеи, собаки, свиньи и т.д.  

Н.Н. Дурново в труде ―Легенда о заключѐнном бесе в византийской и старинной русской 

литературе‖ Легенда о заключѐнном бесе в византийской и старинной русской литературе‖отмечает, 

что данная легенда в различных вариантах была распространена в христианских странах Востока и 

Запада. По его мнению, источник – еврейские талмудические сказания о власти Соломона над 

бесами, на Русь легенда проникла из двух источников: из Византии и с Запада [12, с. 71]. 

Широко распространены русские сказки и с другими отрицательными мистическими 

персонажами: Баба-яга, леший, Кощей Бессмертный и др. 

Темным силам противостоят обычные люди, обладающие духовной силой. Она заключается в их 

доброте, щедрости, способности любить и сострадать, искренности и простоте.  

Одним из таких персонажей является популярный герой русских сказок Иванушка-дурачок. В 

самом имени героя заложена двойственность. Ивана называют дураком, потому что он прост: не 

жаден, не хитѐр, не корыстолюбив. Иван-дурак в глазах окружающих, жадных, трусливых и 

неблагодарных людей. Его светлая человеческая сущность противостоит человеческой и 

потусторонней темноте и злобе. В этой борьбе он выходит победителем, ему помогают те качества, 

из-за которых его называют дурачком.  

Герои казахских волшебных сказок также умны и обладают высокими моральными качествами, 

но, кроме того, они наделены необычайной силой, необыкновенным слухом и зрением.  

Наряду с умом у казахов ценилось красноречие, о чѐм свидетельствуют такие известные герои 

казахских сказок, как Алдар-Косе, Жиреншешешен, Кожанасыр, Тазша бала. 

Остроумие и смекалка этих персонажей направлены на изобличение и высмеивание их 

антиподов: самодуров-ханов и жадных баев.  
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В народных сказках плохие и злые персонажи оказываются побеждѐнными. Мораль сказок: зло 

обязательно будет наказано, а добро будет вознаграждено и добьѐтсясвоей цели. Добрым героям 

помогает мир живой природы: птицы и звери, а в русских сказках и неживой: печь, река, перстень, 

клубок, гусли и др.  

Сами волшебные помощники также могут иметь бинарную природу. К примеру, ярко выражен 

дуализм в одном из волшебных предметов русских сказок – живой и мѐртвой воде. Различие мѐртвой 

и живой воды наблюдается только в славянских сказках и не повторяется нигде [13]. 

Вода – это одновременно и грозная, сильная стихия, которая может наказать, и добрая сила, 

помогающая героям произведения. 

Так, в сказке ―Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка‖ вода наказывает героя: ―Не послушался 

Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козлѐночком‖. 

В сказке ―Гуси-лебеди‖ героине помогает молочная река: ―- Речка-матушка, спрячь меня! - 

Выпей моего молочка! Нечего делать, выпила. Речка ее посадила под бережок, гуси пролетели‖.  

Живая и мѐртвая вода ―взаимодополняют‖ друг друга. О чѐм свидетельствует следующий 

фрагмент из сказки: ―Спрыснул Ивана- царевича мѐртвою водою - его тело срослося, спрыснул 

живою водою - Иван-царевич встал‖. Такова формула применения этой воды. 

Злые персонажи, как правило, безобразны (например, в русских сказках: Кощей Бессмертный, 

Баба Яга, Змей Горыныч; в казахских – ЖалмауызКемпир, Жезтырнак), добрые – красивы (например, 

в русских сказках: Елена Прекрасная, Василиса Премудрая; в казахских – Кҥнсулу, красавица 

Қарашаш). Сами имена женских персонажей указывают на их красоту. Например, сулу в переводе с 

казахского означает ―красавица‖.  

Кроме того, зло, как правило, представляют фантастические существа, в то время как добро 

олицетворяют обычные люди. Их сила заключается в проявлении доброты, милосердия, 

находчивости и ума. Таким образом, прослеживается ещѐ одна сказочная оппозиция ―земные силы - 

потусторонние силы‖. 

В сказках ярко выражена оппозиция ―мужское-женское ‖. Так, в русских сказках только женские 

персонажи владеют волшебной силой (Елена Прекрасная, Василиса Премудрая, Марья Моревна). В 

казахских сказках также прослеживается связь женского начала с мистикой и необычными способ-

ностями, но образы в основном отрицательные и волшебные: ЖалмауызКемпир, Жезтырнак, пери.  

Своеобразна роль пери в восточных сказках. Это существо с двойственным характером. В 

―Авесте ‖ они выступали как носители тѐмных сил. Позднее, в сказках, пери стали служительницами 

как добра, так и зла. 

На принципе бинарности строятся религиозные теории. Религиоведческая наука доказывает, что 

любая религия обозначает борьбу двух начал (добро-зло, бог-дьявол) и существование двух миров 

(земного и потустороннего), в связи с чем в ней прослеживаются различные оппозиции, 

основополагающие и частные.  

Так, в тенгрианстве представлена базовая центральная оппозиция Тенгри-Умай (небо-земля; 

мужское-женское).  

В индуизме Брахма есть сущий и не сущий, реальность и нереальность.  

На противопоставленности и борьбе двух вечных божественных начал, благого и злого 

базируется зороастризм. Благо олицетворяет бог АхураМазда - Господь мудрый. Ему противостоит 

Анхра-Майнью - Злой дух. Своеобразие дуализма зороастрийской религии заключается в том, что он 

не противопоставляет материальное духовному, а как бы делит надвое каждую из сфер бытия. В 

природе одни объекты сотворены Ахура Маздой, другие - Анхра-Майнью. В духовной области также 

различаются, с одной стороны, праведность и добрые помыслы, идущие от Ахура Мазды и его 

божеств, с другой - греховность и злые помыслы, внушенныеАнхра-Майнью и его демонами [19, с 

21]. На этом основан этический дуализм зороастризма.  

Двуликого Януса в древнеримской мифологии - божество времени, всякого начала и конца, 

входов и выходов - можно также считать воплощением бинарной системы. 

Антиподов представляют языческие боги славян - Белбог и Чернобог. ―…у восточных славян 

известна противоположность между двумя мирами - добра и зла, светлым и мрачным, белым и 

черным, представительствуемыми двумя владыками: Белбогом и Чернобогом...‖ [14, с. 145]. 

В манихействе существуют 2 равновеликих начала: свет (божественное, духовное) и мрак 

(материальное, демоническое). Материальный мир – результат смешения мрака со светом. 

Человеческое тело - творение демонов зла, а душа - частица светлого начала, похищенная и 
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помещѐнная в плоть. Конечная цель существования мира, по манихейству, - разделение смешанной 

субстанции на 2 исходных элемента, светлый и тѐмный [2, с 31].  

Фундаментальными понятиями для большинства религий являются бинарные оппозиции: добро 

– зло; жизнь - смерть; свет – тьма и др. 

В монотеистических религиях дуализм проявляется в концепции ада и рая. Кроме того, 

наблюдается оппозиция ―небесное – земное‖. Бог противопоставлен всему земному, в том числе и 

человеку. Бог вечен, земное преходяще, бог - сила и добродетель, человек - слабость и греховность.  

Существует и своеобразный антипод бога - сверхъестественная сила зла (сатана). 

Противопоставляются также духовное и телесное в человеке. Еще одним фактом проявления 

дуализма в религиозных представлениях является вера в жизнь после смерти, то есть в 

существование вечной души. Возможность замены ума на бессмертную душу является во многих 

религиях основой для веры людей в дуализм вещества. 

Обсуждение. В языческих представлениях одним из способов защиты человека, слабого 

существа, от природных стихий и темных сил служили амулеты. Эти мистические средства 

представляли собой твердые вещества (камни, кости) в противоположность мягкости человеческой 

плоти, то есть наблюдалась оппозиция ―мягкое-твѐрдое‖, ―нестабильное-стабильное‖. Амулет должен 

был обеспечить ―твѐрдость‖ и относительную стабильность жизни человека и его телу. К примеру, у 

одного из индейских племѐн в Центральной Бразилии жизнь характеризуется движением и 

твѐрдостью, а смерть – размягчением и неподвижностью.  

В религиозных архаических воззрениях индейцев дуальность является доминантой. Индейцы 

Северной Америки верили в существование двух душ, телесной и свободной, которые должны 

соединиться. 

Религиозные взгляды казахского народа представляют собой синкретизм тенгрианства и ислама. 

Это своеобразное взаимодействие носит бинарный характер. 

К примеру, одна из главных нравственных бинарных оппозиций представлена понятиями 

―обал‖(злодеяние, воздаянием за которое служит кара Всевышнего) и―сауап‖ (благодеяние, 

воздаянием за которое служит милость Всевышнего). 

Обал восходит к древним казахским верованиям. Это табу. Изначально оно выражалось в 

формуле: ―Обалболады, тиме!‖- ―Не трогай, будет худо!‖. Затем трансформировалось в 

―Обалболады!‖ - ―Не делай так!‖, например, у казахов к обал относятся такие действия, как: бросать 

на землю хлеб, бить скот по голове, пинать ногой, стоять на пороге и т.д. 

Понятие ―сауап‖ связано с исламом и само слово арабского происхождения. 

Бинарная оппозиция ―небо-земля/вода‖ связана также с тенгрианством. Небо – это бог Тенгри. 

В.В. Бартольд писал: ―Для понимания психологии народа было бы важно знать его религиозные 

верования… Говорится о культе неба и земли, причѐм иногда употребляется выражение ―турецкое 

небо‖ и ―турецкая земля и вода‖. Одно и то же слово ―тәңір‖ обозначает небо и в материальном 

смысле, и небо как божество. Из тех мест, где говорится о земле и воде, тоже можно вывести 

заключение, что имеются в виду земля и вода как единое божество, а не как собрание духов земли‖ 

[15, с 11]. 

Для жизни тюрок-скотоводов важны были знания о предстоящей погоде, о природных явлениях, 

поэтому они постоянно наблюдали за небом. Благодаря чему выработали оптимальные маршруты 

своих кочѐвок. Исходя из чего, Тенгри являлся для тюрков-кочевников одновременно и божеством, и 

реальностью. 

Бинарность человеческого восприятия действительности своеобразно проявляется в цветовой 

символике.  

Цвета в любой культуре, согласно культурологическим исследованиям, выполняют три 

основные функции: коммуникативную (устанавливают те или иные связи между элементами), 

символическую (указывают на явление, его сущность) и выразительную (передают эмоции). 

В цветовой символике задействованы основные цвета.  

Почти у всех народов отчѐтливо прослеживается бинарная оппозиция ―белый-чѐрный‖, которая 

связана с более глобальным противопоставлением - ―свет-тьма‖. 

Эта оппозиция сформировалась на ранних стадиях формирования символических функций цвета, 

так как у примитивных культур наблюдалась трѐхцветная символика (белый, красный, чѐрный). 

Подобная архаическая символизация до сих пор существует у африканских племѐн (догонов, йоруба), 

у австралийских аборигенов и у североамериканских индейцев – чероки и у других. ―Во всех этих 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

224 

культурах белое ассоциируется с Водой, Воздухом, Чистотой, Счастьем; чѐрное ассоциируется с 

Землѐй, Нечистотами, Злом, Смертью; красное имеет промежуточное значение: примыкая к белому, 

обозначает добрые силы, а примыкая к чѐрному – злые. Таковы Огонь и Солнце, которые могут 

согреть и сжечь, такова Кровь, ибо кровь здорового человека ―Чистая‖, а больного – ―нечистая‖, 

―чѐрная‖(Кошеренкова Ольга Владимировна Символика цвета в культуре). 

Данные цвета, к тому же, относятся к ―сильным‖цветовым символам. 

Культуролог О.В. Кошеренкова предполагает, что включение в цветовую символику красного 

цвета – это уже вторая стадия диалектического развития [16]. На первой стадии, вероятно, 

использовались только два цвета (белый и чѐрный), которые отражали самые простые бинарные 

отношения: Небо и Землю, Свет и Тьму, Счастье и Несчастье, Мужчину и Женщину, Добро и Зло, 

Жизнь и Смерть. Позднее, когда усложнился хозяйственный уклад людей и развились общественные 

отношения, понадобился третий цвет. Им стал красный. Ещѐ позднее, когда общественное сознание 

потребовало системного языка, стала использоваться широкая палитра цветовых символов. 

Следовательно, белый и чѐрный цвета были ассоциативно противопоставлены по ряду 

основополагающих, наиболее важных для жизни человека понятий:  

белый: свет, небо, день, жизнь, добро, счастье; 

чѐрный: тьма, земля, ночь, смерть, зло, несчастье. 

Из приведѐнных рядов ассоциаций видно, что цветоваяоппозиция ―белый-чѐрный‖ представлена 

бинарными базовыми нравственными оппозициями. 

Весьма интересную культурологическую информацию о цветовом символизме и бинарности 

предоставляет казахский язык. Кочевой образ жизни сформировал уникальный, бинарный по 

эмоционалу, цветовой код. Основные цвета имеют как положительное символическое значение, так и 

отрицательное, наблюдается аксиологическая биполярность. 

Рассмотрим проявления бинарности в основной цветовой гамме. Чѐрный (қара) в казахском 

языке имеет несколько положительных значений, конкретизируемых контекстуально: 

- қарақаған - великий каган;  

- қарашанырақ – святое жилище;  

- қарасӛздер – важные, мудрые слова; 

- қарақанат болу - помочь подняться, утвердиться; 

-қаракҥш - сокрушительная сила, сила, способная защитить. 

Ещѐ одно значение связывают с красотой: қарақас (черные брови, чернобровая), кара кӛздер 

(черные глаза, черноглазая). 

Наряду с мелиоративным значением цвет связан и с отрицательными явлениями: 

- қаралау – очернить, оклеветать; 

- қарабас – одинокий. 

В казахской картине мира слово ―чѐрный‖ связанотакже со смертью, страданиями. Белый (ақ) 

цвет в казахской культуре в отличие от других цветов имеет в основном положительное 

символическое значение. Он является сакральным и обозначает чистоту, справедливость, истину, 

доброту, достаток, святость, красоту, родовитость: ақжҥрек (доброе сердце), ақниет (добрые 

пожелания), ақжан (чистая душа); ананыңақcҥтi (материнское молоко), ақдидар (белолицая, 

светлолицая); ақcҥйек (аристократ), ақсақал (белобородый мудрец). 

При значительном преобладании мелиоративной коннотации белый цвет у казахов, наряду с 

черным и красным, выражал и символику смерти, являлся цветом траура. 

―Казахи после захоронения покойного устанавливают чѐрное‖. ―Чѐрное‖ значило - привязать к 

концу длинной пики знак, если покойный был молод - красный, взрослому - белый, среднего возраста 

- с одной стороны чѐрный, с другой - красный или шили из белой ткани» [17, с.180]. Белый цвет в 

качестве цвета траура, следовательно, был связан с людьми старшего возраста. 

Синий (кӛк) также имеет бинарную коннотативную полярность. С одной стороны, в 

миропонимании казахов синее небо ассоциируется с божественным началом и с цветом 

происхождения тюрков. С другой - в казахских фразеологизмах наблюдается негативное значение, 

связанное с синим цветом, например: кӛкесек (синий осел) - упрямый, легкоуправляемый человек; 

кӛкауыз (синий болтун) - говорун; кӛк ми (синий мозг) - глупый. Этот цвет используется для 

обозначения проклятия: кӛктейсолғыр (высохни синим) – бран. завянуть тебе несозревшим! (т.е. 

умри молодым!). 
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Желтый (сары) цвет у казахского народа обозначал движение и бесконечные просторы: Сары 

Арқа, сары дала (сары – широкий). В данном значении заложен положительный эмоционал, так как 

бесконечные степные просторы – это родина, ее природа, символ свободы. 

Желтый цвет является признаком разума, опыта, качества, например: сарықымыз (желтый 

кумыс) – вкусный кумыс; сарытабанаңшы (охотник с желтыми подошвами) - опытный охотник. 

В то же время желтый (сары) цвет служил и для выражения чувства тоски и длительности 

ожидания: сарыуайым (желтая печаль) – постоянно гнетущая печаль; сарылакҥттi (ожидать до 

пожелтения) – долго ждать.  

Красный цвет в казахском мировидении также образует бинарную эмоциональную оппозицию 

коннотативов. Он связан с рождением и употребляется в значении ―юный, неокрепший‖: 

қызылборбай, қызылқарын. 

Красный (қызыл) цвет также означал остроумный, мудрый: красивое лицо; остроумие – 

қызылсӛз (красное слово) – мудрое слово; қызылтіл (красный язык) – острый язык.  

Противоположная эмоциональность наблюдается во фразеологизмах, обозначающих жестокость: 

қызылқырғын (красная бойня) - война; резня; қызылшеке (красный висок) - спорить до драки; 

қызылтабан болу (стать красной подошвой) - набить ноги (от ходьбы и др. 

Бинарная проблематика актуальна и для музыковедческих исследований. Бинарным 

закономерностям и оппозициям в музыкальном искусстве посвящены труды российских музыковедов 

Б.В. Асафьева, Т.Н. Ливановой, В.А. Цуккермана, В.П. Бобровского, М.Г. Арановского, С.С. 

Гончаренко, И.В. Рыбкова, Е.С. Гусевой и др. 

В современном мире понятие ―бинарные оппозиции‖ также активно применяется в различных 

сферах: филологии, психологии, политологии, социологии, кибернетике и естественных науках.  

Заключение. Таким образом, универсальный принцип двоемирия пронизывает мифологию и 

фольклор, определяет характер художественного конфликта в литературе; бинарность выступает 

фундаментом национальных культур и основой человеческого мировосприятия и бытия. 

История изучения принципа бинарности в философии, культурологии, этнологии и других 

гуманитарных науках демонстрирует его основополагающую роль в трѐх мировоззренческих 

ипостасях: мифологической, религиозной и философской.  
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ҚЫТАЙ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ЖАЙ СӚЙЛЕМНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада синтаксистің негізгі нысаны болып табылатын жай сӛйлемнің басты грамматикалық 

белгілері қарастырылды. Атап айтқанда, қытай тіліндегі синтаксистік қҧрылымды сӛйлем деп 

танудағы қиындықтар және оның себептері кӛрсетіліп, тілдік деректермен дәйектелді. Қажетті 

тҧстарында қытай тілінің ерекшеліктерін кӛрсету мақсатында қазақ тіл біліміндегі сӛйлем 

теориясына қатысты тҧжырымдар талданды.  

Жалпы тіл білімінде сӛйлемнің негізгі грамматикалық белгілері предикативтілік, модалділік 

және интонацияға қатысты ғалымдардың ой-тҧжырымдары талданып, қытай тіліндегі синтаксистік 

қҧрылымдарды осы белгілер тҧрғысынан талдау барысында туындаған мәселелер айқындалған. 

Қытай тіліндегі синтаксистік қҧрылымның ӛзіндік ерекшеліктерін кӛрсету мақсатында тілдік 

деректер қазақ тілімен салғастыра беріліп, қытай тілінде бастауыш-баяндауыш қҧрылымды сӛйлем 

деп танудағы негізгі грамматикалық белгінің интонация болып табылатындығы негізделіп, бҧл қытай 

тілінің грамматикалық формаларға тапшылығымен тҥсіндірілген. 

Тҥйін сӛздер: қытай тіл білімі, қазақ тіл білімі, синтаксистік бірлік, сӛйлем, сӛз тіркесі, 

предикативтілік, интонация, коммуникативтік 
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FEATURES OF SIMPLE SENTENCES IN CHINESE LANGUAGE 

 

Abstract 

The article discusses the basic grammatical features of simple sentences, which are the main object of 

syntax. In particular, the article reveals the difficulties in recognizing the syntactic structures in Chinese as 

sentences and the reasons, the language data. The conclusions concerning the sentence theory in Kazakh 

linguistics are analyzed in order to demonstrate the features of the Chinese language when it is needed.  

The views of scientists regarding the predicativity, modality, and intonation of the main grammatical 

features of sentences in general linguistics, as well as the problems, syntactic structures in Chinese with 

respect to these features are specified in the given research article. In order to demonstrate the features of the 

syntactic structure in Chinese language, linguistic data were compared with the Kazakh language, it was 
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substantiated that the main grammatical feature for determining the predicative structure in Chinese as a 

sentence is intonation, which is explained by the lack of a grammatical form of the Chinese language. 

Keywords:Chinese linguistics, Kazakh linguistics, syntactic unit, sentence, phrase, predicativity, 

intonation, communicative 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КИТАЙСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные грамматические знаки простого предложения, которые 

являются основной формой синтаксиса. В частности, трудности с распознаванием синтаксической 

структуры в китайском языке как предложения, раскрываются причины и подтверждаются 

языковыми факторами. При необходимости, в целях иллюстрации особенностей китайского языка, 

проанализированы выводы, связанные с теорией предложений в казахской лингвистике. 

Анализируются взгляды ученых относительно предикативности, модальности и интонации 

основных грамматических знаков предложения в общей лингвистике, а такжеопределены проблемы, 

возникающие при анализе синтаксических структур в китайском языке с точки зрения 

грамматических знаков. В целях демонстрации особенностей синтаксической структуры в китайском 

языке, лингвистические данные были сопоставлены с казахским языком; было обосновано, что 

основным грамматическим признаком для определения предикативной структуры в китайском языке 

как предложения является интонация, что объясняется недостатком грамматической формы 

китайского языка. 

Ключевые слова: китайская лингвистика, казахская лингвистика, синтаксическая единица, 

предложение, фраза, предикативность, интонация, коммуникативность 

 

Кіріспе.Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы 

дипломатиялық қарым-қатынас экономикалық, сауда-саттық, мәдени және басқа да бағыттарда 

дамуда. Екі ел арасындағы қарым-қатынастар бірінші кезекте қазақ және қытай тілдерін жетік 

меңгерген кәсіби мамандардың болуын қажет етеді. Тіл ӛзінің қатынас қҧралы болу қызметін 

сӛйлемдер арқылы іске асырады. Синтаксистің ең басты нысаны сӛйлем – коммуникативтік қызметі 

бар синтаксистік бірлік. Сӛйлемге дейінгі тілдік бірліктер, яғни фонема, морфема, сӛз тіркесі 

коммуникативтік қызмет атқара алмайды. Адамдар ӛз ойын, кӛңіл кҥйін басқаларға сӛйлем арқылы 

білдіреді, басқалардың ойын сӛйлем арқылы ғана тҥсінеді алады.  

Қытай тілін меңгеруде немесе меңгертуде қиындық тудыратын мәселелердің бірі – сӛйлем 

табиғатын тану мәселесі, бҧл қытай тілінің ӛзіндік ерекшеліктерімен байланысты болып келеді. Тіл 

білімінде сӛйлемге беріліп жҥрген анықтама аз емес және олардан бәрі бірізді деуге болмайды. Бҧл 

негізгі синтаксистік бірліктің табиғатын тҥсіндіруге, яғни нысанның – сӛйлемнің қай аспектіден 

қарастырылуына байланысты болып келеді. Бір анықтамада сӛйлемнің мәні логикамен байланысты 

айқындалса, келесі анықтамада сӛйлемнің табиғаты лингвистиканың шеңберінде қарастырылу 

арқылы тҥсіндіріледі. 

Әдістеме.Мақалада жай сӛйлем синтаксисіне қатысты ғылыми зерттеулер, оқулықтар, 

монографиялардағы ғылыми теориялар басшылыққа алынды. Атап айтқанда, Қытай ғалымдары Lu 

Shuxiang, Zhu Dexi, Zhao Yuanren, Huang Borong, Liao Xudong, Fan Xiao және т.б. қазақ ғалымдары 

А.Байтҧрсынҧлы, М.Балақаев, К.Аханов, Т.Қордабаев, Р.Әміров, Т.Сайрамбаев т.б. кӛзқарастары мен 

тҧжырымдары жҧмысымызға негіз болды. 

Қытай және қазақ тілдеріндегі сӛйлемнің қҧрылымдық жҥйелеріндегі ҧқсастықтары мен 

айырмашылықтарын, әр тілдің ӛздеріне ғана тән ерекшеліктерін анықтау жҧмыстың басты мақсаты 

болып табылады. Қытай тіліндегі синтаксистік қҧрылымның ӛзіндік ерекшеліктерін кӛрсету 

мақсатында тілдік деректер қазақ тілімен салғастыра беріліп, қытай тілінде бастауыш-баяндауыш 

қҧрылымды сӛйлем деп танудағы негізгі грамматикалық белгінің интонация болып табылатындығы 

негізделіп, бҧл қытай тілінің грамматикалық формаларға тапшылығымен тҥсіндірілді. 
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Зерттеудің мақсатына сәйкес, тіл білімінде қалыптасқан сипаттамалы, салғастырмалы әдіс, 

синтаксистік талдау әдістері пайдаланылды. 

Мақалада қытай тіліндегі сӛйлемнің анықтамасы, ерекшеліктері, жасалу жолдары мен тҥрлеріне 

қатысты теориялық мәселелерге тоқталамыз. 

Нәтижелер мен талқылау.Қытай тіл білімінде сӛйлемнің анықтамасы, оған тән негізгі 

грамматикалық белгілер, оның қҧрылымдық-мағыналық тҥрлері және оларды топтастыруда 

қойылатын ӛлшемдер тҧрғысынан алғанда ӛзіндік ерекшеліктерге ие болып келеді.  

Қытай тіліндегі жай сӛйлемдерге қатысты тҧжырымдарға тоқталмас бҧрын жалпы тіл біліміндегі 

сӛйлем теориясына қысқаша шолу жасайық.  

Сӛйлемнің зерттелу тарихына кӛз жіберсек, олардың әр қырынан қарастырылғанын байқау 

қиынға соқпайды. Бірінші – сӛйлемді қатынас қҧралы болу тҧрғысынан қарастыру. Сӛйлемді мҧндай 

қатысымдық (коммуникативтік) қҧрылым ыңғайында зерттеушілер актуалды мҥшелер, яғни тема мен 

реманың арақатынасына назар аударады. Екінші – сӛйлемді қҧрылымдық аспектіден қарастыру. 

Ҥшінші – сӛйлемді мағыналық қҧрылысы жағынан сипаттау. Дәлірек айтқанда, сӛйлемнің қҧрылымы 

мен мағынасын бірлікте алып қарастыру [1, 7 б.].  

Сӛйлемді зерттеудің бҧл аспектілері жайында басқа еңбектерден де осы мазмҧндас ой-

тҧжырымдарды кездестіруге болады. Мәселен:  

1) сӛйлемнің формалық жағынан ҧйымдасуы, яғни предикативтік орталық ыңғайындағы 

қҧрылым, оны формалды немесе структуралық деп те атайды;  

2) мазмҧндық жағынан ҧйымдасуы, яғни белгілі бір объективті шындықты білдіру ыңғайындағы 

қҧрылым болып табылуы;  

3) сӛйлем арқылы берілген хабардың белгілі бір қарым-қатынас мақсатына лайық қҧрылуы, бҧл 

коммуникативтік қҧрылым деп аталады [2, 13–14 бб.]. 

Тілдің басты қызметінің бірі – адамдар арасында ӛзара пікір алмасу, қарым-қатынас жасаудың 

қҧралы болу қызметін атқаруы. Қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының негізін салушы ғалым 

Ахмет Байтҧрсынҧлының сӛзімен айтқанда, ―Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың 

меңзеуін меңзегенінше, кӛңілдің тҥюін тҥйгенінше айтуға жарау‖. Тілдің бҧл қызметі сӛйлеуден 

кӛрінеді, ал сӛйлеудегі басты коммуникативтік бірлік сӛйлем болып табылады.  

Қазақ тіл білімінде сӛйлем табиғатын анықтауға байланысты айтылған ғылыми пайымдауларға 

келер болсақ, А.Байтҧрсынҧлы ―Сӛйлем дегеніміз – сӛздің басын қҧрастырып, біреу айтқан ой‖ деген 

анықтама беріп, ой-тҧжырымын ары қарай былайша жалғастырады: ―... ауыздан шыққан сӛздің бәрі 

сӛйлем бола бермейді, айтушының ойын тыңдаушы ҧғарлық даражада тҥсінікті болып айтылған 

сӛздер ғана сӛйлем болады‖ [3, 157 б.]. А.Байтҧрсынҧлының сӛйлемге берген анықтамасында 

сӛйлемге тән және сӛйлемнің атқаратын қызметіне қатысты мынандай белгілер негізге алынған: 

1) сӛйлем ойды жеткізу қҧралы;  

2) сӛйлем коммуникативтік бірлік болып табылады, яғни сӛйлем ―айтушының ойы‖ және 

―тыңдаушының ҧғуы‖ тҧрғысынан анықталады;  

3) сӛйлемнің мазмҧнының кӛлемі коммуникативтік мақсатқа қатысты анықталады, яғни 

тыңдаушы ҧғарлық дәрежеде болуы.  

Сӛйлемді сӛйлем деп танытатын негізгі грамматикалық белгілері ретінде предикативтілік, 

модалділік және интонация аталып жҥр. Предикативтілік сӛйлемнің негізгі ҧйымдастырушы тірегі 

бастауыш пен баяндауыштың арасындағы синтаксистік байланыс ретінде тҥсініледі. Профессор 

Т.Сайрамбаев предикативтілікке жақ, шақ мәселесі негіз болып, осы екеуі арқылы предикативтік 

жҥзеге асырылатындығын кӛрсетсе, модальділік белгісінің рай категориясы, модаль сӛздер, 

демеуліктермен іске асырылатындығына тоқталады [2, 5–6 бб.]. 

Профессор Т.Қордабаев сӛйлемге тән белгілер мен категориялар ретінде коммуникативтік, 

модалдық және предикаттықты атайды да, интонацияны коммуникативтік пен модалдық 

категорияның сыртқы материалдық кӛрсеткіші ретінде қарастырады [4, 6 б.].  

Профессор Р.Әміров ―Жай сӛйлем синтаксисі‖ атты еңбегінде бастауыш пен баяндауыштың 

арасындағы қатынасты предикативтілік қатынас деп атайды. Тілде осы предикативтілік қатынасты 

танытатын грамматикалық формалардың болатындығына тоқталады, олардың бәрі де кӛбіне 

баяндауыш мҥшенің қҧрамынан орын алатындығын атай отырып, шақтық тҧлға мен жақтық тҧлғаға 

қоса, рай тҧлғасын да кӛрсеткен [5, 50–51 бб.].  
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Егер предикативтілікті бастауыш пен баяндауыштың қатынасы ден тҥсінсек, онда ол сӛйлемнің 

барлық типтік тҥрлерін толық қамти алмайтыны сӛзсіз. Предикативтілік екі қҧрамды сӛйлемдерде 

толық, бір қҧрамды сӛйлемдерде жартылай кӛрінеді.  

Жалпы тілтанымда сӛйлемнің негізгі белгісі ретінде кӛрсетілетін предикативтілік жақ, шақ 

арқылы жҥзеге асса, модальділік белгісі ретінде – рай категориясы, модаль сӛздер, демеуліктер 

арқылы беріледі. Ал қытай тілінде бастауыш-баяндауышты тізбектің қҧрамындағы баяндауыштардың 

жақтық, шақтық және рай сияқты грамматикалық формалары болмайды. Бастауыш-баяндауышты 

тізбек сӛйлемге тән тиянақты интонациямен айтылса (соңынан тыныс белгілері қойылса) немесе 

сӛйлемнің соңынан келетін демеуліктер қосылып айтылса ғана, бастауыш-баяндауыш қҧрылымды 

сӛйлемге айналады.  

Американдық ғалым Жау Юанрын (Zhao Yuanren) ―A Grammar of Spoken Chinese‖ (Қытай сӛйлеу 

тілінің грамматикасы) атты еңбегінде қытайдың ауызекі сӛйлеу тілінде сӛйлемдердің тең 

жартысының бастауышсыз сӛйлемдер болып келетіндігін айтады. Мҧны қытай тілінің ӛзіндік 

ерекшеліктерімен байланысты қарастыру керек сияқты.  

Ал қытай тілінінің грамматикасына тән басты ерекшеліктер мыналар: 

1) қытай тілінде сӛз тҥрлендіруші грамматикалық формалардың аз болуы; 2) сӛйлемде сӛздердің 

орын тәртібі мен кӛмекші сӛздер грамматикалық мағыналарды білдіретін басты тәсілдер болып 

табылуы.  

Қытай тілінде сӛйлемнің қҧрамындағы бастауыш пен баяндауыш тек орын тәртібі арқылы 

байланысады. Предикативтілік демеуліктер мен интонация арқылы іске асады. Қытай тілінде 

сӛйлемге тән ең басты белгі – интонация.  

Қытайда және елімізде жарық кӛрген еңбектерде сӛйлемге әрқилы анықтама беріліп жҥр.  

Қытайдың кӛрнекті тілші ғалымдары Хуаң Боруң (Huang Borong) мен Ляу Шуйдоң (Liao 

Xudong) сӛйлемге мынадай анықтама береді: ―Сӛйлем – тиянақты интонациямен айтылатын, біршама 

тиянақты ойды білдіретін тілдік бірлік‖ [6, 5 б.].  

―Қазіргі қытай тілінің практикалық грамматикасы‖ атты еңбекте сӛйлем былай анықталған: 

―Сӛйлем – біршама тиянақты ойды білдіретін, оның алдында немесе артында айтарлықтай кідіріс 

болатын, тиянақты интонациямен айтылатын тілдік бірлік‖ [7, 3 б.].  

Шетелдік студенттерге арналған ―A Practical Chinese Grammar for Foreigners‖ атты оқулықта 

сӛйлемге берілген анықтамада сӛйлемнің мынадай белгілерді негізге алынған: ―Сӛйлем белгілі бір 

синтаксистік заңдылықтар арқылы сӛз немесе сӛз тіркестерінен қҧралады; бір біршама толық ойды 

білдіреді; модалдықты білдіреді; белгілі бір тиянақты интонациямен айтылады; сӛйлем мен сӛйлем 

арасында айтарлықтай кідіріс жасалады, жазуда нҥкте ( 。) қойылады‖ [8, 350 б.]. 

Қытай тілін оқытуға арналған ―Shiyong Duiwai Hanyu Yufa‖ атты педагогикалық грамматикада 

сӛйлемге берілген анықтамада мынадай мазмҧндар қамтылған: ―Сӛйлемнің алдында немесе артында 

айтарлықтай кідіріс болады, сӛйлем тиянақты интонациямен айтылады, біршама толық мағынаны 

білдіретін дыбыс пен мағынаның бірлігінен тҥратын тіркесім, ең ҥлкен грамматикалық бірлік, бір 

сӛйлем аяқталған соң айтарлықтай кідіріс жасалады, жазуда нҥкте ( 。), сҧрақ белгісі (?) немесе леп 

белгісі (!) қойылады.‖ [9, 4 б.].  

Лу Фубоның қытай тілінде жазылып, қазақ тіліндегі аудармасы қоса берілген ―Қытай тілі 

грамматикасының оқытулық қолданбасы‖ деген оқулығында (немесе ―Қытай тілінің педагогикалық 

грамматикасында‖) берілген анықтама: ―Дербес, тиянақты ойды білдіретін тілдік бірлік сӛйлем деп 

аталады‖ [10, 12 б.]. 

Шыңжаң оқу-ағарту баспасынан шыққан ―Қазіргі заман қытай тілі грамматикасы‖ деген 

оқулықта сӛйлем былай анықталған: ―句子是由词或词组构成〃能够表达一个相对完整的意思〃并且

有一个特定语调的语言单位。Сӛйлем – сӛзден немесе сӛз тіркесінен қҧралып, едәуір толық мағына 

білдіре алатын, сондай-ақ белгілі интонацияға ие тілдік бірлік‖ [11, 262 б.]. Аталмыш оқулықтың 

ерекшелігі – қытай тілінде жазылып, қазақ тіліндегі аудармасы беріліп отырған. 

―Қазақ университеті‖ баспасынан шыққан ―Базалық шығыс тілі: Қазіргі қытай тілінің 

грамматикасы‖ атты қос тілде, яғни қытай және қазақ тілдерінде жазылған оқулықта сӛйлемге 

мынадай анықтама берілген: ―句子是由词或词组构成〃能够表达一个相对完整的意思〃并且有一个
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特定语调的语言单位。Сӛйлем – сӛзден не сӛз тіркесінен қҧралып, толық мағына беретін, сондай-ақ 

белгілі интонацияға ие тілдік бірлік‖ [12, 103 б.]. Автор жоғарыдағы ―Қазіргі заман қытай тілі 

грамматикасында‖ берілген анықтаманы ӛзгеріссіз, бастапқы қалпын сақтап кӛшіріп берген. 

Жоғарыдағы Шыңжаң оқу-ағарту баспасы мен ―Қазақ университеті‖ баспасынан шыққан 

оқулықтарда сӛйлемге берілген анықтамада авторлар 意思 сӛзін қазақ тіліне ―мағына‖ деп аударған. 

意思 сӛзі әдетте қазақ тіліне ―мағына‖ деп аударылатыны рас. Бірақ анықтамадағы 意思 сӛзін қазақ 

тіліне ―ой‖ деп аударған дҧрыс. Сӛйлем мағынаны емес, тиянақты ойды білдіреді. Сонымен 

жоғарыдағы анықтаманы қазақ тіліне ―Сӛйлем – сӛз немесе сӛз тіркестерінен қҧралатын, біршама 

аяқталған ойды білдіретін, белгілі бір интонацияға ие тілдік бірлік ‖ деп аударған жӛн. 

―Қытай филологиясына кіріспе‖ атты оқу қҧралында сӛйлемге анықтама былай берілген: 

―Сӛйлем – сӛзден немесе сӛз тіркесінен қҧралатын, белгілі бір толық ойды білдіре алатын және 

ӛзіндік интонацияға ие тілдік бірлік‖ [13, 102 б.]. 

Сонымен, қытай тіл білімінде сӛйлемге берілген анықтамаларда сӛйлемге тән белгілер ретінде 

мыналарды атайды: 

1) сӛйлем біршама тиянақты ойды білдіреді; 

2) әрбір сӛйлем белгілі бір интонациямен айтылады; 

3) сӛйлемнің алдында немесе артында кідіріс болады (яғни сӛйлем дауыс ырғағы жағынан 

тҧтастанып, айналасындағы басқа сӛйлемдерден кідіріс арқылы оқшауланып тҧрады); 

4) сӛйлем белгілі бір синтаксистік заңдылықтар арқылы қҧралған сӛздер тобы. 

Фу Юйшян (Fu Yuxian) сӛйлемнің белгілеріне ―сӛйлем белгілі бір синтаксистік заңдылықтар 

арқылы қҧралған сӛздер тобы‖, ―сӛйлемнің алдында немесе артында кідіріс болады‖, ―сӛйлемде 

айтылу интонациясының болуы‖ сынды ҥш белгіні ғана атайды да, сӛйлемнің анықтамасын мынадай 

формуламен кӛрсетеді: S = / 
  
  

/ немесе / nW / + St 

Бҧл формуланы былай тҥсіндіруге болады: S – сӛйлем, W – сӛздер, n – сӛздің кез келген саны, екі 

кӛлбек сызық ( / ) – сӛйлемнің алдыдағы немесе соңындағы болатын кідірісті білдіреді, St – 

интонацияны білдіреді [14, 70 – 71 бб.].  

Сӛз тҥрлендіруші формаларға тапшы қытай тілінде орын тәртібінің мәні ерекше. Атап айтқанда:  

1) сӛз тіркестері қҧрамындағы сӛздердің орнын ауыстырса, олардан туындайтын грамматикалық 

қатынастар мен грамматикалық мағыналар бҥтіндей ӛзгеріп кетеді: 意义重大[yiyi zhongda] мағынасы 

зор – бастауыш-баяндауышты сӛз тіркесі (бастауыш-баяндауышты сӛз тіркесінің қҧрамындағы 

сыңарлар тек орын тәртібі арқылы байланысады). 重 大 意 义 [zhong da yiyi] зор мағына – 

анықтауыштық қатынастағы сӛз тіркесі;  

2) сӛйлемдегі зат есім немесе есімдіктен жасалған бастауыш пен толықтауыштың орнын 

ауыстырса, бҥтіндей сӛйлемнің мағынасы ӛзгеріп кетеді. Мысалы, 他相信你 [Ta xiang xin ni] Ол саған 

сенеді деген сӛйлемнің қҧрамындағы他 (ол) сӛзі – бастауыш, 你相信他 [Ni xiangxin ta] Сен оған сенесің 

деген сӛйлемнің қҧрамындағы 他 (ол) сӛзі толықтауыш мҥше болып тҧр. Мҧның себебі – қытай тілінде 

зат есім мен есімдіктерді тҥрлендіретін формалар, яғни септік жалғауларының болмауынан болса керек. 

Сондықтан қытай тілінде орын тәртібінің маңызы ерекше. Ал қазақ тілінде Ол саған сенеді деген 

сӛйлемді Саған ол сенеді деп орнын ауыстыруға болады, Сен оған сенесің деген сӛйлемді Оған сен 

сенесің деп орнын ауыстырғанмен мағынаға айтарлықтай нҧқсан келмейді [15, 56 – 57 бб.].  

Қытай тілінде баяндауышы бастауыш-баяндауышты сӛз тіркесінен жасалған сӛйлемнің болуы 

қазақ тілімен салыстырғанда, ӛте маңызды ерекшеліктердің бірі болып саналады.  

Қытай тілінде бастауыш-баяндауыштық қҧрылымды емес сӛйлемдер кӛп кездеседі. Сондай-ақ, 

мҧндай сӛйлемдердің болуы – қытай тілінің грамматикалық қҧрылысына тән ӛзгеше қҧбылыс. Жай 

сӛйлемнің ішінде бастауыш пен баяндауышты тауып алуға болмайтын сӛйлемдер бастауыш-

баяндауыш қҧрылымды емес сӛйлемдер деп аталады. Бҧл сӛйлемдер бастауыш-баяндауышты 

тіркестерден басқа сӛз тіркестерінен немесе жалаң сӛздерден жасалады. Қытай тілінің дәстҥрлі 

грамматикасында бҧл сӛйлемдер екі тҥрге бӛлінеді. Бірі – жақсыз сӛйлем, екіншісі – атаулы сӛйлем. 
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Жақсыз сӛйлем – бастауышы жоқ сӛйлемдер. Мысалы, 出太阳了[chu taiyang le] Күн шықты. 上课了

[shangke le] Сабақ басталды. Ілгерідегі жақсыз сӛйлемдерге бастауышты қосуға мҥлде болмайды. 

Ескеретін бір жай, олар қазақ тіліне аударылғанда, бастауыш-баяндауыштық қҧрылымды сӛйлемге 

ӛзгеріп кетеді. Атаулы сӛйлем бір ғана сӛзден (басым кӛпшілігі зат есімдерден) немесе зат есімді 

сабақтаса байланысқан сӛз тіркесінен жасалады. Атаулы сӛйлем контекст пен ситуацияға қатысты 

қолданылғанда, кенеттен пайда болған заттар мен қҧбылыстарды т. б. білдіреді. Мысалы: 飞机! [feiji] 

Ұшақ! (кенеттен кӛрінген затты білдіреді). 多么美丽的山啊! [duome meili de shan a] Қандай кҿркем 

тау десеңізші! (эмоцияны білдіреді). 什么?[shenme] Немене? (сҧрақты білдіреді), 先生！[xiansheng] 

Мырза! (дербес қаратпа), 喂! [wei] Алло! 谢谢! [xiexie] Рақмет! т.б. Орыс тіл білімінде жоғарыдағы 

Немене? Алло! Рақмет! Мырза! деген мысалдарды сӛйлемнің қатарына емес, айтылымдардың 

(высказывания) тҥрлеріне жатқызады.  

Қытай тіліндегі атаулы сӛйлемдер бастауыш-баяндауышты тіркестерден басқа, сӛз тіркестерінен 

не жалаң сӛздерден жасалады. Олар контекст пен ситуацияға қатысты қолданылғанда, атаулы сӛйлем 

бола алады. Атаулы сӛйлем болу ҥшін оның айтылар оқиғаға қатысы болуы керек және ӛзінен кейін 

тҧрған атаулы емес сӛйлеммен сабақтас, мәндес болуы қажет. Атаулы сӛйлемдердің сӛйлем ретінде 

танылуына бірден-бір фактор интонация болып табылады, ӛйткені олар міндетті тҥрде сӛйлемге тән 

тиянақты интонациямен айтылады. Сонымен қатар, толық мағыналы сӛздер мен сӛз тіркестері 

сӛйлем тҥрінде жҧмсалғанда міндетті тҥрде сӛйлемне тән тиянақты интонациямен айтылуы шарт. 

Бастауыш-баяндауышты сӛз тіркесі қытай тілі сияқты сӛз тҥрлендіруші формаларға тапшы 

қытай тілінің табиғатына тән. Ал сӛз тҥрлендіруші формаларға бай тілдерде, мысалы, қазақ тілінде 

бастауыш-баяндауышты тізбектің қҧрамындағы баяндауыштардың (әсіресе, етістіктердің) жақтық, 

шақтық, кӛптік және рай сияқты грамматикалық формалары болатындықтан, тҧтас конструкция 

сӛйлемдік қасиетке ие болады да, сӛз тіркесі болмайды. Сондай-ақ, бастауыш пен баяндауыш жіктік 

жалғаулары негізінде қҧралып, субьектілік-предикаттық қатынаста жҧмсалатындықтан, сӛз тіркесінің 

емес, сӛйлемнің нысанына жатады.  

Қорытынды. Қытай тілінің грамматикасында сӛйлемнің мәні логикамен байланысты 

айқындалған. Анықтамада сӛйлемнің мынадай басты белгілері негізге алынған: 

1) сӛйлем біршама тиянақты ойды білдіреді;  

2) сӛйлем белгілі бір интонациямен айтылады; 3) сӛйлем – белгілі бір синтаксистік заңдылықтар 

арқылы қҧралған сӛздер тобы; 

4) сӛйлемнің алдында немесе артында кідіріс болады, яғни сӛйлем дауыс ырғағы жағынан 

тҧтастанып, айналасындағы басқа сӛйлемдерден кідіріс арқылы оқшауланып тҧрады. 

Қытай тілінде сӛз тҥрлендіруші формалар тапшы, сӛз бен сӛзді байланыстыратын септік 

жалғаулары болмайды, сондықтан қытай тілінде орын тәртібі тәсілі айрықша мәнге ие. Қытай тілінде 

синтаксистік қҧрылымдағы сӛздердің орындарын ауыстырса, оның білдіретін грамматикалық 

мағынасы бҥтіндей ӛзгереді.  

Қытай тілінде сӛйлемнің қҧрамындағы баяндауыштың жақтық, шақтық және рай сияқты 

грамматикалық формалары болмайды, сондықтан бастауыш пен баяндауыш тек орын тәртібі арқылы 

байланысады. Бастауыш-баяндауышты тізбек сӛйлемге тән тиянақты интонациямен айтылса немесе 

сӛйлемнің соңынан келетін демеулік шылаулар қосылып айтылса, бастауыш-баяндауыш қҧрылымды 

сӛйлемге айналады. Кез келген сӛйлем белгілі бір интонациямен айтылады. Сондықтан да сӛйлем 

еркін сӛз тіркесінен қҧрылымдық жағынан ғана емес, интонациясы жағынан да ажыратылады. Қытай 

тілінде сӛйлемді сӛйлем деп танытатын негізгі грамматикалық белгі – интонация.  

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі: 

1 Арват Н.Н. Семантическая структура простого предложения в современном русском языке. –

Киев: Вища школа, 1984. –160 с. –книна.  

2 Сайрамбаев Т. Сҿйлемнің тұрлаулы мүшелері. –Алматы: Қазақ университеті, 1991. –168 б. 

3 Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мҽселелері. –Алматы: Абзал-Ай, 2013. –640 б. –кітап. 

4 Қордабаев Т. Қазақ тіліндегі құрмалас сҿйлемдер синтаксисі. –Алматы: Санат, 1995. –176 б. 

5 Ҽміров Р. Жай сҿйлем синтаксисі. –Алматы: Мектеп, 1983. – 168 б. –кітап. 

6 Huang Borong, Liao Xudong. Xiandai Hanyu (2). – Beijing: Gaodeng Jiaoyu Chubanshe, 1997 - 309 p. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

232 

7 Liu Yuehua, Pan Wenyu, Gu Wei. Shiyong Xiandai Hanyu Yufa. – Beijing: Shangwu Yinshuguan, 

2004. – 1005 p. –кітап. 

8 Li Dejin, Cheng Meizhen. A Practical Chinese Grammar for Foreigners. –Beijing: Sinolingua, 2007. 

–742 p. –кітап. 

9 Hu Peian. Shiyong Duiwai Hanyu Yufa. –Wuhan: Huazhong Keji Daxue, 2011. –263 p. 

10 Лу Фубо. Қытай тілі грамматикасының оқытулық қолданбасы. – Бейжің: Бейжің тіл жҽне 

мҽдениет университеті, 2001. –411 б. – кітап. 

11 Лю Баушун, Шуй Шужын. Қазіргі қытай тілі. –Үрімжі: Шыңжаң оқу-ағарту баспасы, 1987. 

–468 б. –кітап. 

12 Абдырақын Н. Базалық шығыс тілі: Қазіргі қытай тілінің грамматикасы. –Алматы: Қазақ 

университеті, 2015, –166 б. –кітап. 

13 Мҽсімханұлы Д., Ҽбиденқызы, А. Қытай филологиясына кіріспе. –Астана: Күлтегін, 2004. –

237 б. –кітап. 

14 Fu Yuxian. Xiandai Hanyu Yufaxue. –Guangzhou: Guangdong Jiaoyu Chubanshe, 2003. –340 p. 

15 Қалибекұлы Т. Қытай жҽне қазақ тілдеріндегі сҿз тіркесінің құрылымы мен семантикалық 

ерекшеліктері. Филология ғылымдарының кандидаты дҽрежесін алу үшін дайындалған диссертация. 

– Алматы, 2004. – 142 б. –диссертация. 

 

 

 

МРНТИ 16.21.33 

 

Галиева К.,
1 
Исакова С. 

2
 

 

1,2 
Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова,  

г. Актобе, Казахстан 

 

КОНЦЕПТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена определению понятия концепт в современной лингвистике. Рассматриваются 

различные точки зрения и определения основных понятий: " концепт"," понятийная сфера", 

"содержание". Целью статьи является описание и объяснение такой сложной единицы как концепт с 

точки зрения лингвистики. Объект исследования изучается в различных его проявлениях, выявляется 

сочетание вербальных и невербальных средств выражения информации в понятийной сфере. 

актуальность данной темы обусловлена необходимостью детального рассмотрения понятия концепт 

на основе работ выдающихся ученых и лингвистов. Исследователи трактуют концепт как 

когнитивный, психолингвистический, лингвокультурный, культурно-языковой феномен. Понятие 

является зонтичным термином, поскольку оно "охватывает" предметные области нескольких 

научных направлений: прежде всего когнитивной психологии и когнитивной лингвистики. Язык 

необходим не для формирования понятий, а для обмена понятиями и обсуждения в процессе 

общения. Понятия существуют в реальной ментальности людей, поэтому для общения их 

необходимо вербализовать, т. е. выразить языковыми средствами. В языке концепт может быть 

вербализован отдельными словами, фразами, предложениями или целыми текстами, это зависит от 

самого концепта.  

Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, когнитивный анализ, содержание, форма, 

понятие, термин 
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THE CONCEPT AS THE OBJECT OF STUDY OF LINGUISTICS 

 

Abstract 

The article is devoted to the definition of concept in modern linguistics. Various points of view and 

definitions of the basic concepts are considered: "concept", "conceptual sphere", "content". The aim of the 

article is to describe and explain such a complex unit as a concept from the point of view of linguistics. The 

object of research is studied in its various manifestations, the combination of verbal and nonverbal means of 

information expression in the conceptual sphere is revealed. the relevance of this topic is due to the need for 

a detailed consideration of the concept of concept based on the works of prominent scientists and linguists. 

Researchers treat the concept as a cognitive, psycholinguistic, linguocultural, cultural and linguistic 

phenomenon. The concept is an umbrella term because it "covers" the subject areas of several scientific 

fields: primarily cognitive psychology and cognitive linguistics.  

Keywords: concept, linguo-cultural studies, cognitive analysis, content, form, concept, term 
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КОНЦЕПТ ЛИНГВИСТИКАНЫҢ ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ 

 

Аңдатпа 

Мақала қазіргі лингвистикадағы концепт ҧғымын анықтауға арналған. "Концепт"," ҧғымдық 

сала", "мазмҧны"негізгі ҧғымдардың әртҥрлі кӛзқарастары мен анықтамалары қарастырылады. 

Мақаланың мақсаты лингвистика тҧрғысынан концепт сияқты кҥрделі бірлікті сипаттау және 

тҥсіндіру болып табылады. Зерттеу объектісі оның әр тҥрлі кӛріністерінде зерттеледі, тҥсінік 

саласында ақпарат берудің вербалды және вербалды емес қҧралдарының ҥйлесімі анықталады. бҧл 

тақырыптың ӛзектілігі белгілі ғалымдар мен лингвистердің жҧмыстары негізінде концепт ҧғымын 

егжей-тегжейлі қарастыру қажеттілігімен байланысты. Зерттеушілер тҧжырымдаманы когнитивті, 

психолингвистік, лингвомәдени, мәдени-тілдік феномен ретінде тҥсіндіреді. Ҧғым қолшатыр термин 

болып табылады, ӛйткені ол бірнеше ғылыми бағыттың пәндік салаларын қамтиды: ең алдымен 

когнитивті психология және когнитивті лингвистика. Тіл тҥсініктерді қалыптастыру ҥшін емес, 

тҥсініктерді алмасу және қарым-қатынас процесінде талқылау ҥшін қажет. Адамдардың нақты 

ментальдігінде ҧғымдар бар, сондықтан қарым-қатынас жасау ҥшін оларды вербализациялау, яғни тіл 

қҧралдарымен білдіру қажет. Тілде концепт жеке сӛздермен, фразалармен, ҧсыныстармен немесе 

тҧтас мәтіндермен тҥйеленуі мҥмкін, бҧл тҧжырымдаманың ӛзіне байланысты.  

Тҥйін сӛздер: концепт, лингвомәдениеттану, когнитивті талдау, мазмҧны, нысаны, тҥсінігі, 

термині 
 

Введение. Развитие гуманитарного знания поставило перед нами дилемму выработки нового 

термина, который адекватно обозначал бы содержание языкового знака, снимал бы функциональные 

ограничения традиционного смысла и значения и органично соединял бы логико-психологические и 

лингвистические категории. Каждая область науки имеет понятия, которые, с одной стороны, не 

имеют четкого, точного и общепринятого определения; с другой стороны, этот термин 

"приблизительно" понятен всем специалистам в той или иной области исследований. Это связано с 

тем, что каждый исследователь обеспечивает свое понимание конечных элементов, на основе 

которых разрабатывается теория; однако ряд терминов, вводимых отдельными специалистами, с 

некоторых пор становятся очень популярными, а частота их употребления создает определенную 

"видимость" ясности и прозрачности их смысла.  

Растущий спрос на единицу привел к появлению ряда конкурирующих номинативных единиц. 

Однако эта единица не имеет ни одного обобщенного определения, ни единого термина, по крайней 
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мере в некоторых странах. В русском языкознании, например, термин концепт не моносемантичен и 

конкуренция терминов, таких как концепт (Лихачев, Степанов, Ляпин, Нерознак и др. 

лингвокультурология (Воробьев), мифологема (Базылев), логоэпистема (Верещагин, Костомаров, 

Бурвикова) продолжается с начала 90-х гг. Однако в последние годы становится очевидным, что 

термин концепт по частоте употребления значительно опережает все остальные [14; 32-45].  

Методика. Понятие концепта было заимствовано лингвистами из математической логики. 

Значение понятия исследуется в когнитивной науке, метафизике и философии разума. Определение 

термина концепт восходит к работе Аристотеля "классическая теория понятий" [2; 45].  

Слово conceptus является латинским средневековым образованием, производным от глагола 

concipere-concapere, что означает "постигать". В классической латыни слово conceptus имело 

значение "пруд", "воспаление", "оплодотворение" и "зародыш" [10; 696]. Слово концепт вместе со 

своими производными вошло во все романские и германские языки (французский концепт-concevoir, 

итальянский concetto - concepire, испанский concepto - concebir, португальский conceito - conceber, 

английский concept - conceive). Сегодня термин концепт широко используется в различных областях 

лингвистики. Он вошел в понятийную систему когнитивной, семантической и культурной 

лингвистики [3; 10].  

Термин "концепт" широко используется в различных научных дисциплинах. Часто «понятие 

"употребляется как синоним «понятия", хотя термин "понятие «употребляется в логике и философии, 

а» понятие", как термин математической логики, как укоренившийся в науке о культуре, 

культурологии [7; 267-279]. Например, в работах Э. С. Кубрякова пишет, что термин "концепт" 

охватывает области нескольких направлений исследований, определяет и уточняет границы теории, 

формирует основные постулаты и категории: в когнитивной психологии и когнитивной лингвистике, 

связанной с мышлением и обучением, хранением и обработкой информации, а также в 

лингвистике[5; 35]. 

Изучение этого понятия в современной лингвистике имеет первостепенное значение. Понятие 

можно понимать как связку культуры в сознании людей; это нечто, в виде чего культура входит в 

ментальный мир. И, более того, люди через понятие входят в культуру и влияют на нее. Понятия не 

только созерцаются, они переживаются. Они являются предметом эмоций, симпатий и антипатий, а 

иногда и столкновений. Концепт также является дискретной единицей коллективного сознания, 

которая хранится в национальной памяти носителей языка в вербально детерминированной форме 

[13; 95-137].  

Как когнитивная единица значения, концепт – это абстрактная идея или ментальный символ, 

определяемый как "единица знания", построенная из других единиц, выступающих в качестве 

характеристики концепта. Понятие обычно ассоциируется с соответствующим представлением в 

языке, таким как единственное значение термина.  

Когнитивная лингвистика - это научная сфера, изучающая знания о мире, сформированные в 

человеческом сознании, его внутренние структуры, репрезентативные методы и закономерности. 

Когнитивная лингвистика также нацелена на моделирование мира и структуры языкового познания. 

Мировое представление формируется у человека через чувства (тактильные, зрительные, вкусовые) 

на уровне понятия (знаки, мировоззрение) или организации мыслей. Когда эти понятия формируются 

в сознании человека, они представляют собой информацию отражающую уже известные факты о 

мире. [1]  

В лингвистике, понятие, в отличие от слова, имеет более сложную структуру. Содержание 

понятия делится на лингвистический смысл и культурный смысл. Вот почему его часто называют 

единицей знания, абстрактной идеей или ментальным символом [3; 10]. Концепты как элементы 

сознания вполне самостоятельны в языке. Согласно Эвансу, понятия являются посредниками между 

словами и экстралингвистической реальностью [4;40].  

На современном этапе лингвистики можно выделить несколько подходов к пониманию 

концепта. Исследователи разных стран трактуют концепт как лингвокогнитивный / 

психолингвистический / лингвокультурный / культурологический / или лингвистический феномен. 

Каждый подход, исходя из определенных особенностей, выделяет определенную грань понятия.  

В.А. Маслова считает, что «понятие», которое является синонимом слова «значение» - это 

предмет, к которому может применяться какое-либо слово, а «концепт» - это смысл этого слова 

[15;95-137 ]. Таким образом, «концепт» и «понятие» - это два разных термина, так как они 

употребляются в разных науках. Понятие – это термин логики и философии, а концепт – 
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культурологии и лингвистики. Понятие представляет собой только часть концепта, в то время как 

концепт связан с миром более прямо, чем значение. В отличие от понятия, концепт переживается 

человеком [9]. 

Говоря об изучении понятия концепт в лингвистике Казахстана, хочется привести слова 

лингвиста Абакан E.: "Концепт (понятие) понимается как значение слова. Но это понятие, 

означающее наивысший уровень обобщения (абстракции) - не концепт – а понятие «процесса 

события». Поэтому в «концептуальном анализе» слова или предложения должны быть определены 

относительно контекста, то есть конкретного значения‖, - именно таким образом различают термины: 

«концепт» в лингвистике и «понятие» в логике. Проблема концепта в казахском языкознании 

полностью вошла в научный аппарат исследований когнитивной лингвистики, лингвокультурологии 

и этнолингвистики. Полноценное теоретическое закрепление лингвистического термина все еще 

находиться на незавершенной стадии [6; 184].  

Результаты. В настоящее время проблема антропоцентристской парадигмы казахского языка 

рассматривается в трудах таких исследователей как: Смагулова Г., Манкеева Ж., Уалиулы Н.,. 

Сулейменова Э, Алдашева А., Сатенова С., Оразбаева Ф., Сагидолда Г., Момынова Б., Косымова Г., 

Салкынбай А., Касым Б., Ислам А. и др. В трудах: Жаманбаева К., Акбердиева Б., 

СнасаповаГ.,.Сеилхан А, Сейсенова А., Жапаков С., Куштаева М., Сыбанбаева А., Елемесова Ш., 

Алмауытова А., Акимишева Ж, Куркебаев К., Тлеубердиев Б., Оразалиева Э., Каирбаева К., 

Амирбекова А. и др [8]. Наряду с этим, Оразалиева Э. рассматривает формирование когнитивной 

лингвистики на уровне пяти парадигм что является одной из признанных многими учеными 

концепций в казахском языкознании [17].  

Ученый Уалиулы Н. высказал свое мнение об особенностях исследования казахского 

языкознания антропоцентрической направленности: "концепт в сознании индивида в основном 

возникает в качестве чувственно-предметного образа (перцевтивный модуль). В основе концепта 

лежит чувственный опыт. Чувственно-материальный образ (код) является ядром концепции. Этот 

предметный код подразумевает определенный объект который в процессе развития и обогащения 

различными значениями обрастает новыми смысловыми признаками. Как результат, содержание 

концепта увеличивается и расширяется. Всесторонне изучая природу концептов, через концептивный 

анализ, слово приобретает широкий смысл, в процессе чего можно получить новые сведения об 

объектах. Отсутствие достаточного количества исследований в данном направлении свидетельствует 

о том что вопрос все еще актуален и требует решения. В связи с чем изучение особенностей 

мысленного материализма языка является одной из первоочередных проблем [17]. 

Изучением лингвокультурологического аспекта понятия концепт в Казахстане занимались такие 

ученые как Калиулы Б., Исакова С.. В своем труде ―Танымдыққазақтіл‖ они раскрывают сущность 

языковой картины мира на основе концептуального анализа. 

Концепт является одним из ключевых и ключевых понятий в языковом знании, как и в других 

областях. Изучение его предполагает что языкознание является не одним или двумя отдельно 

стоящими понятиями, а одним целым сложным понятием, объединяющим несколько понятий, 

связанных друг с другом [11; 57-77]. 

Ученые отмечают такую целостную систему языкознания как познавательное (когнитивное) 

языкознание. Познавательное языкознание - это система языковых единиц (терминов), 

сформированная в сознании человека на основе теории познания; совокупность знаний, отражающих 

языковое образование на основе когнитивных структур (концептов, фреймов, гештальт и др.), 

обнаруженных с помощью этих языковых единиц; изображение объективного (реального) мира в 

сознании. Он–средство систематизации языковой науки. Метод изучения познавательного 

языкознания–когнитивный анализ. Целью когнитивного анализа является сбор понятий, накопленных 

в сфере одного лишь концепта, например, концепта «знание казахского языка», а также определение 

структуры понятий (концептов), сущности [11; 77-86].  

Согласно лингвокогнитивному пониманию, концепт связан с вербальными средствами 

выражения. Язык не формирует понятий, а служит средством обмена и обсуждения в процессе 

общения. Понятия существуют в реальной психике индивида, поэтому для общения они должны 

быть вербализованы, то есть выражены посредством языка. В языке понятие может быть 

вербализовано как отдельными словами и фразами, так и предложениями и целыми текстами, что 

определяет само понятие. Выбор глагольной формы зависит от личностного смысла, ментального 

представления и внутреннего лексикона говорящего, которые взаимосвязаны. Понимание понятия 
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как операционной единицы мышления есть способ и результат квантификации и категоризации 

знания. Это объясняется тем, что объектом понятия является ментальная сущность, формирование 

которой определяется формой абстракции, а модель которой задается понятием, которое не только 

описывает объект, но и создает его. Таким образом, очевидно, что изучение концептов во всех его 

аспектах является одним из важных направлений исследований в лингвистике последних лет. Особый 

интерес представляет анализ структуры понятия [13; 280-288]. 

Обсуждение. По мнению Степанова, концепт имеет "слоистую" структуру, его пласты являются 

результатом культурной жизни разных эпох. Особая структура понятия включает в себя основной 

признак, дополнительный (пассивный, исторический) признак плюс внутреннюю форму. Внутренняя 

форма, этимологический критерий, рассматривается как фундамент, на котором строятся все 

остальные слои значения [18; 248]. Существуют и другие точки зрения на структуру понятия. 

Слышкин и Карасик предлагают рассматривать культурологический концепт как многомерную 

конструкцию, в которой выделяются смысловая, образная и ценностная стороны.  

Понятийный аспект концепта - это языковая фиксация концепта, его названия, определения, 

структуры признаков, определения и сравнительных характеристик концепта по отношению к другим 

группам концептов. Образная сторона понятия - это его зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые 

характеристики предметов, событий, которые в той или иной форме отражаются в нашем сознании. 

Ценностная сторона концепции определяет значимость образовательного процесса, как для личности, 

так и для коллектива. Ученые рассматривают концепт как многомерную ментальную единицу, в 

которой преобладает оценочный элемент. Концепт группируется вокруг некоторой "сильной" точки 

сознания, от которой расходятся ассоциативные векторы. Наиболее значимые ассоциации для 

носителей языка составляют ядро концепта, менее значимые - периферию. Ядро языка или речевая 

единица называется понятием. Понятие проявляется в сознании с помощью языковых единиц. Входы 

в понятие могут принадлежать к разным уровням языка. Для обращения к одному и тому же понятию 

можно использовать лексемы, идиомы, словосочетания, предложения и тексты [16; 80-85]. 

 Ученые выделяют в структуре понятия четыре зоны-основную (внутризонную, внезонную) и 

дополнительные зоны, то есть квази - внутризонную и квази-экстра-зону. Внутризона – это признаки 

концепта, отражающие его собственный денотат; внезона включает признаки, производные от 

прямых и косвенных значений. Квази– внутризоновая и квази-внезоновая зоны связаны 

формальными ассоциациями, возникающими в результате согласования названия понятия с другими 

словами, использования эвфемизмов и т. д. [12; 75-80].  

Информационное содержание концепта состоит из минимального количества когнитивных 

признаков, определяющих наиболее важные и отличительные признаки объекта или явления. 

Интерпретативное поле включает когнитивные признаки, которые интерпретируют информационное 

содержание понятия. Отличительной особенностью интерпретационного поля является наличие 

когнитивных симптомов конфликтующих друг с другом. Структура понятия может быть описана 

только тогда, когда определено и описано его содержание, то есть выявлены когнитивные 

особенности понятия. В более широком смысле структуру понятия можно представить в виде круга. 

Основное понятие-ядро понятия - находится в центре структуры, а на периферии остается все, что 

добавляется культурой, традициями и личным опытом людей. Лингвокультурологический концепт 

как предмет изучения лингвокультуры предстает (лингвокультурология) перед исследователями как 

культурное, ментальное и лингвистическое образование. 

 Согласно определению Степанова, лингвокультурный концепт - это ментальная единица, 

направленная на всестороннее изучение языка, сознания и культуры. Лингвокультурологическое 

понятие отличается от других единиц своей ментальной природой. Ментальность воспринимается 

как управляемая совокупность образов и восприятий [18; 248].  

Лингво-концепт состоит из различных оценочных, образных и концептуальных компонентов. 

Смысловая составляющая концепта сохраняется в вербальной форме. Образный компонент является 

невербальным и может быть описан или интерпретирован. Концепт включает в себя такие 

семиотические категории, как образ, понятие и представление в редуцированном виде, как своего 

рода сверхординатный (родовой термин) и характеризуется как гетерогенный и многокомпонентный.  

Вывод. На основе изученных работ можно сделать вывод что концепт приобретает 

дискурсивную метафорическую репрезентацию от понятия, от образа, которому он присвоил 

метафору и эмотивность, и от значения, которое он приобрел, от включения имени (концепта). 

Понятия как интерпретаторы смысла постоянно уточняются и видоизменяются. Будучи частью 
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системы, они подвергаются влиянию и модификации других концепций. Сама возможность 

интерпретации предполагает, что многие понятия подвержены изменениям, так как мир вокруг нас 

постоянно меняется и предоставляет нам возможность узнать что-то новое. Понятия имеют 

определенную структуру, которая не является жесткой; это необходимое условие существования 

понятия и его вхождения в концептуальную сферу. Понятие включает в себя все ментальные 

характеристики явления и обеспечивает понимание действительности, упорядоченная совокупность 

понятий в сознании человека формирует его концептуальную сферу.  
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Abstract 

The article emphasizes that at the turn of the second and third millennia, the development of humanity 

along the path of expanding the relationship and interdependence of various countries, peoples and their 

cultures is becoming more and more obvious. This process has covered various spheres of public life in all 

countries of the world. The article also refers to ethnic societies that have been affected by the cultures of 

other peoples, as well as by the wider social environment. This fact also affects the educational environment, 

which has seen a rapid growth of cultural exchanges and direct contacts between state institutions, social 

groups, social movements and individuals from different countries and cultures. The increased interaction 

between cultures and peoples makes the issue of cultural identity and cultural differences particularly 

relevant. 
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ТІЛДІК ЕМЕС МАМАНДЫҚТАРДА БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ШАРТТАРЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада екінші және ҥшінші мыңжылдықтар тоғысында адамзат әр тҥрлі елдердің, 

халықтардың және олардың мәдениеттерінің ӛзара байланысы мен ӛзара тәуелділігін кеңейту 

жолындағы дамуы айқындалды. Бҧл процесс әлемнің барлық елдерінің қоғамдық ӛмірінің тҥрлі 

салаларын қамтыды. Сондай-ақ мақалада басқа халықтардың мәдениеті жағынан да, неғҧрлым кең 

қоғамдық орта жағынан да әсер еткен этникалық қоғамдар туралы айтылады. Атап айтқанда 

мемлекеттік институттар, әлеуметтік топтар, Қоғамдық қозғалыстар мен әр тҥрлі елдер мен 

мәдениеттің жекелеген тҧлға арасындағы мәдени алмасулар мен тікелей байланыстардың қарқынды 

ӛсуінен кӛрініс тапқан, сонымен қатар білім беру ортасыда осы мәселені шешу жолындарын ҧсынған. 

Мақалада мәдениет пен халықтардың ӛзара қарым-қатынас кеңейту мәдени ӛзіндік ерекшелігі мен 

мәдени айырмашылықтары туралы ерекше ӛзекті мәселе екені айтылған. 

Тҥйін сӛздер: мәдениетаралық қарым-қатынас, жеке тҧлға, бейвербалды қарым-қатынас, шетел 

тілі, этноцентризм, лингвистикалық қҧзыреттілік, дағдылар 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НЕ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Аннотация 

В статье подчеркивается, что на рубеже второго и третьего тысячелетий становится все более 

очевидным, развитие человечество по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных 
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стран, народов и их культур. Этот процесс охватил различные сферы общественной жизни всех стран 

мира. Также в статье говорится об этнических обществ, которые испытали на себе воздействие как со 

стороны культур других народов, так и более широкой общественной среды. Данный факт 

затрагивает и среду образования, где выразилось в бурном росте культурных обменов и прямых 

контактов между государственными институтами, социальными группами, общественными 

движениями и отдельными индивидами разных стран и культур. Расширение взаимодействия 

культур и народов делает особенно актуальным вопрос о культурной самобытности и культурных 

различиях. 

Ключевые слова:межкультурная коммуникация, личность, невербальная коммуникация, 

иностранный язык, этноцентризм, лингвистическая компетенция, навыки 
 
Intoduction.Intercultural communication is a set oflanguage personalities belonging to different 

linguistic and cultural communities. All relations are interpreted as cross-cultural relations where the 

participants, using their own language code, customs, traditions and cultural attitudes, simultaneously try to 

take into account other language code, other traditions, and rules of communication. Knowing only the 

language and the rules of its use is not enough for successful communication with native speakers of other 

languages: you need to have background knowledge that will help you avoid mistakes when communicating 

and translating. It is studied at two levels: groups and individuals. 

There are several goals in intercultural communication: systematic presentation of the main problems 

and topics of intercultural communication, mastering the basic concepts and terminology; development of 

cultural sensitivity, the ability to correctly interpret specific manifestations of communicative behavior in 

different cultures; the formation of practical skills and abilities in communicating with representatives of 

other cultures[1]. 

The specificity of intercultural communication is most clearly seen in the analysis of communication 

failures, which not only hinder communication, but also provoke cross-cultural conflicts. From a linguistic 

point of view, there are three reasons for communication failures: insufficient knowledge of the system of 

vocabulary, grammar, phonetics of a foreign language, individual differences of speakers, and pragmatic 

factors. Verbal failures are difficult to separate from nonverbal failures. In order to avoid communication 

failures, successful acquisition of a foreign language and culture requires acculturation "the assimilation of 

essential facts, norms and values of another culture by a person who grew up in one national culture". And 

while preserving national and cultural identity-respect for other cultures, tolerance [2]. 

Method.Currently, there are a large number of definitions of the term "communication". Referring to 

the encyclopedic dictionary under communication, understand: 

- message path, connection of one place to another; 

- communication, transfer of information from person to person; 

- a specific form of interaction of people in the processes of their cognitive and labor activity, carried 

out mainly using language. 

Intercultural communication refers to various forms of interaction between individuals, groups, or 

organizations belonging to different cultures [3]. The crucial issue is the significance of cultural differences, 

their ability to understand, understand and adequately take into account in the process of communication. 

The main goal and meaning of the communication process is to be understood by the partner, which implies 

the need to fully and accurately convey information, knowledge and experience to the interlocutor. The 

effectiveness of communication is directly proportional to the level of mutual understanding between 

communicants. 

However, it requires a certain set of knowledge, skills and abilities that are common to all participants in 

the process, which in the theory of communication is called intercultural competence or competence. 

Etymologically, the term "competence "is derived from the word" competent ", which in Latin literally 

means" appropriate, capable", although more often used in the meanings of having competence or 

knowledgeable, knowledgeable in a particular field. In Latin, there is a related concept of "competence" 

(competentia - belonging by law), which is defined as the scope of authority, knowledge and experience of a 

body or official [4]. 

Issues of professional competence and its special types are dealt with by acmeology, which considers 

competence from a systemic perspective, highlighting subsystems of professional activity, regulatory 

regulation, behavior and others. 

Under the communicative competence in a foreign language it is meant the ability and willingness of 

students to use a foreign language in different communication situations in accordance with the rules of the 
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language, when working with foreign language information in the body of knowledge socio-linguistic and 

socio-cultural plans; the ability to conduct a dialogue of cultures, which is impossible without knowledge of 

their own culture and the culture of the country of the target language. 

And "every foreign language lesson is a crossroads of cultures, it is a practice of cross-cultural 

communication, because every foreign word reflects a foreign world and a foreign culture: behind every 

word is a view of the world determined by the national consciousness" [5]. 

There are many examples where participants in a dialogue utter phrases and exchange information, but 

there is no understanding in the process of communication. The main reason for this is the lack of 

sociocultural communicative competence. 

Each culture expresses its norms through communication. As everyone knows, cultures exist through 

the creation and preservation of common systems of symbols, in which participants in communication put 

certain meanings and through which they can exchange information. Cultures are alien because of 

differences in meaning, and translating a word does not solve a conceptual problem. 

Results and discussions.Since the formation of foreign language communicative competence has 

become one of the important components of social mobility, as well as a criterion for the education of 

University graduates, colleges need to look for new forms of teaching foreign languages and control the level 

of formation of foreign language communicative competence, corresponding to the current stage of 

development of the language education system in the framework of a person-oriented and communicative-

active approach to teaching foreign languages. The role of oral speech as a means of communication is 

constantly increasing. 

Among the component structure of communicative competence the following should be distinguished: 

- linguistic competence, which implies knowledge of vocabulary units and grammatical rules that 

transform lexical units into meaningful utterances; 

- sociolinguistic competence, i.e. the ability to choose and use adequate language forms and means 

depending on the purpose and situation of communication, social roles of communication participants; 

- discursive competence, namely the ability to understand various types of communicative utterances, to 

build integral, coherent and logical utterances of various functional styles; 

- strategic competence, i.e. verbal and non-verbal means that a person uses if communication has not 

taken place; 

- socio-cultural competence, including cultural knowledge of native speakers, their habits, traditions, 

norms of behavior and etiquette, ability to understand and adequately use them during the communication, 

remaining other culture carrier; 

- social competence, namely the ability and desire to interact with others, self-confidence for 

communication. 

To solve the problem of achieving the formation of communicative competence, it is necessary to 

master the socio-cultural aspects of communication in the studied language, which entails the study of the 

mentality, attitudes, behavior, values relevant to the culture of the studied language.The definition of culture 

can be formulated through the following categories of elements: 

- artifacts, i.e. absolutely all physical objects and substances (units of material culture); 

- all concepts, including the system of beliefs, values and ethical concepts (spiritual culture); 

- social culture, or behavioral models considered as the implementation of a category of concepts. 

Designing a language environment (Greek. raga (near, near) as a system-forming element of 

communication-oriented foreign language teaching implies modeling of these three elements of culture. 

Since skills and abilities are formed in activities using the necessary tools and in a certain environment, 

the activity on the formation of communicative competence is implemented in the educational environment, 

and the surrounding subject environment is the material base for learning a foreign language. 

Learning in a natural language environment, without which there can be no formation of skills for 

effective communication in a foreign language, is the best option for mastering a foreign language. 

Therefore, in foreign language classes, it is necessary to model the language environment, create a 

language parasred, saturating the educational space with units of material culture, foreign-language life, thus 

forming a socio-cultural competence. Creating a language environment in the educational process is a crucial 

condition for the formation of communicative competence.  

The cultural diversity of modern humanity is increasing, and its constituent peoples are finding more 

and more means to preserve and develop their integrity and cultural image. This tendency to preserve the 

cultural identity confirms a common pattern, consisting in the fact that humanity is becoming more 
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interconnected and unified, does not lose its cultural diversity. In the context of these trends in social 

development, it becomes extremely important to be able to identify the cultural characteristics of peoples in 

order to understand each other and achieve mutual recognition. 

The process of interaction between cultures, leading to their unification, causes some Nations to strive 

for cultural self-affirmation and the desire to preserve their own cultural values. A number of States and 

cultures demonstrate their categorical rejection of ongoing cultural changes. They contrast the process of 

opening cultural borders with the impenetrability of their own and an exaggerated sense of pride in their 

national identity. Different societies respond to external influences in different ways. The range of resistance 

to the process of merging cultures is quite wide: from passive rejection of the values of other cultures to 

active opposition to their dissemination and approval. Therefore, we are witnesses and contemporaries of 

numerous ethnic and religious conflicts, the growth of nationalist sentiments, and regional fundamentalist 

movements. cross cultural communication globalization ethnic. 

These processes have also found their expression in Russia to a greater or lesser extent. The reforms of 

society have led to serious changes in the cultural image of Russia. Over the last few years a completely new 

social groups: entrepreneurs, bankers, political leaders of different movements, Russian employees of foreign 

firms, etc. is the establishment of an entirely new type of business culture, formed a new idea of social 

responsibility of business to the client and society, changing the society as a whole. The process is extremely 

difficult and painful, because it faces a huge number of obstacles and restrictions from the state, distrust of 

the authorities, incompetence and voluntarism. 

One of the ways to overcome the existing difficulties is to establish an effective system of 

communication between various social groups and the authorities. This system should be based on the 

principles of equal access to the necessary information, direct communication between each other, collective 

decision-making and effective work of employees. It should be added that the diverse international contacts 

of managers and entrepreneurs at all levels have shown that success in any kind of international activity 

largely depends on the degree of training of Russian representatives in the field of intercultural 

communication. Finally, the end of the cold war between East and West significantly expanded trade and 

economic relations between them. In every country, the number of people who have economic contacts 

outside of their own culture is growing year by year. 

As a result of the new economic relations, direct contacts with cultures that had previously seemed 

mysterious and strange became widely available. In direct contact with such cultures, differences are 

recognized not only at the level of kitchen utensils, clothing, and food rations, but also in the different 

attitudes to women, children, and the elderly, and in the ways and means of doing business. 

When people become participants in any type of cross-cultural contact, they interact with 

representatives of other cultures, which often differ significantly from each other. 

Differences in languages, national cuisine, clothing, social norms, and attitudes to work often make 

these contacts difficult or even impossible. But these are only particular problems of cross-cultural contacts. 

The main reasons for their failures lie beyond the obvious differences. They are in differences in 

attitude, that is, a different attitude to the world and to other people. The main obstacle to successful solution 

of this problem is that we perceive other cultures through the prism of our own culture, so our observations 

and conclusions are limited to its framework. With great difficulty, we understand the meaning of words, 

actions, and actions that are not characteristic of ourselves. 

Our ethnocentrism not only interferes with cross-cultural communication, but it is also difficult to 

recognize, since it is an unconscious process. 

This leads to the conclusion that effective intercultural communication cannot arise on its own, it needs 

to be purposefully learned.  

In the process of cross-cultural communication, each person simultaneously solves two major problems-

seeks to preserve their cultural identity and integrate into someone else's culture. The combination of 

possible solutions to these problems defines four main forms of intercultural communication: direct, indirect, 

mediated and non-mediated. In direct communication, information is addressed directly from the sender to 

the recipient. It can be performed both orally and in writing. In direct communication, the greatest effect is 

achieved through oral speech, which combines verbal and non-verbal means. In indirect communication, 

which is mostly one-sided, information sources are works of literature and art, radio messages, television 

broadcasts, publications in Newspapers and magazines, etc. 

Direct and indirect forms of communication differ in the presence or absence of an intermediary who 

acts as an intermediary between partners. An intermediary can be a person or a technical means. 
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Communication mediated by technical means can remain direct (talking on the phone). This only reduces the 

possibility of using nonverbal means. 

Varna identified six main obstacles, or" stumbling blocks", that hinder effective cross-cultural 

communication. 

1. Assumption of similarities. One of the reasons for the lack of understanding in cross-cultural 

communication is that people naively assume that they are all the same, or at least similar enough to 

communicate easily with each other. Of course, all people share a number of basic similarities in their 

biological and social needs. However, communication is a unique human trait that is shaped by specific 

cultures and societies. Indeed, communication is a product of culture. In addition, people from some cultures 

make more assumptions about similarities than people from others; that is, the degree to which people 

assume that others are similar varies across cultures. Thus, the very assumption of similarities is a cultural 

variable. 

2. Language difference. When people try to communicate in a language they don't know perfectly, they 

often assume that a word, phrase, or sentence has one and only one meaning - the one they intend to convey. 

To make this assumption is to ignore all other possible sources of signals and messages discussed in the 

previous two chapters, including nonverbal expression, voice intonation, posture, gestures, and actions. 

Because people cling to single, simple interpretations of what is essentially a complex process, there will be 

problems in communication. 

3. Incorrect nonverbal interpretations. As we have seen, in any culture, nonverbal behavior forms a large 

part of communication messages. But it is very difficult to fully understand the nonverbal language of a 

culture that is not your own. Misinterpretation of nonverbal behavior can easily lead to conflicts or 

confrontations that disrupt the communication process. 

4. Biases and stereotypes. As mentioned earlier, stereotypes and biases against people are natural and 

inevitable psychological processes that affect all our perceptions and communication contacts. Too much 

reliance on stereotypes can prevent us from looking objectively at other people and their messages and 

finding clues that will help us interpret these messages in the way they were intended to convey them to us. 

Stereotypes are supported by a variety of psychological processes (including selective attention) that can 

negatively affect communication. 

5. The desire to evaluate. Cultural values also influence our attributions to other people and the world 

around us. Different values can cause negative assessments, which become another stumbling block on the 

way to effective intercultural communication. 

6. Increased anxiety or tension. Episodes of cross-cultural communication are often associated with 

more anxiety and stress than familiar situations of intra-cultural communication.  

The modern world is characterized by the intensive development of globalization, accompanied by the 

expansion of ties between different countries and peoples. The process of globalization has encompassed all 

spheres of human life, including culture. And if until recently the history of mankind was the history of 

individual countries, peoples and cultures, today it turns into a single history: everything that happens in the 

life of individual countries, in one way or another, affects life in other parts of the world. At the same time, 

modern cultures lose their originality and isolation, and the boundaries between them are increasingly 

blurred. New living conditions have radically changed the tasks of training specialists in this field. Today, we 

need not just teachers and translators, but specialists in international and intercultural communication. Thus, 

it is appropriate to consider the formation of intercultural communication among students of non-linguistic 

specialties in foreign language lessons. At its core, intercultural communication is interpersonal 

communication in a special context, when one participant discovers the cultural difference of another. And 

these differences can lead to any difficulties in communication. Representatives of different cultures have a 

different way of decrypting the received message. Inadequate understanding of non-linguistic information by 

different parties leads to tension, difficulty or inability to communicate. The study and analysis of scientific, 

theoretical and methodological literature has led to the conclusion that the process of forming such a concept 

as intercultural communication is insufficiently studied, and this, in turn, makes it difficult to improve the 

process of forming intercultural communication among students of non-linguistic specialties [7]. This is 

evidenced by the results of our research: a significant part of future specialists are characterized by a lack of 

attitude to the perception of a different way of thinking, tolerance and respect for foreign cultures, and lack 

of developed communication skills to overcome language barriers. Low level of proficiency intercultural 

communication of University graduates does not allow them to adapt and integrate socially into the 

professional society of their country, as well as into the world community. In these conditions, there is a need 
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for more careful and detailed consideration of the problem of communication and mutual understanding of 

different peoples and cultures. 

Conclusion.Having analyzed the scientific and methodological literature on the topic "the Role of a 

foreign language in intercultural communication", we can conclude that knowledge of foreign languages is 

one of the means of intercultural communication and adequate interaction with representatives of other 

cultures. This is due to at least three reasons. First, a foreign language, as an academic discipline, performs a 

humanistic function of developing creative and logical qualities of a person; secondly, knowledge of the 

language at a sufficient level of communication in today's interconnected and interdependent world allows 

you to establish business contacts between specialists; and, third, the removal of language barriers 

significantly expands the range of opportunities for both employment and education abroad. 

To achieve understanding in intercultural communication, the participants must not only master the 

grammar and vocabulary of a language, but also to know the cultural component of word meaning, the 

realities of foreign culture because the concept of intercultural communication inherent equitable cultural 

cooperation of representatives of different linguocultural communities, given their uniqueness and 

originality. 

Therefore, foreign languages as a means of communication between representatives of different peoples 

can be very important feature.  
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ҚАЗІРГІ ЗЕРТТЕУ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЕТІСТІКТІ ЛЕКСИКАСЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада етістік – ҧлттық болмыстың ерекшелігін кӛрсететін ең ҥлкен категория екені, 

семантикалық табиғаты сӛз болады. Бҧл сӛз табы ӛзінің лексика-семантикалық жҥйесі мен, 

грамматикалық қҧрылымы тҧрғысынан әртҥрлі реңкке ең бай, кӛлемді және әртҥрлі кҥрделі тілдік 

бірліктер қызмет етеді. Етістік сӛздің сапалық белгісісін анықтай отырып, оның қалпын, әрекетін, 

семантикалық ӛрісінің кеңдігімен, сонымен қатар функционалды-прагматикалық қызметінің жан-

жақтылығымен ӛлшенеді, семантикасымен айқындалады. Бҧл ерекшелік тілдік категория ретінде оның 

мағыналық, функционалдық мҥмкіндігін кҥшейте тҥседі. Осы тҧрғыдан етістіктің жеке семантикалық 

топтарының семантика-функционалды мҥмкіндігін зерттеу, қарастыру маңызды болып 

саналады.Мақалада сҿйлеу – адам санасының басты белгісі ретінде зерделенеді. Сӛйлеу мен сананың 

пайда болып, біртін деп қалыптасуын тек биологиялық жағдайлардан емес, ең бастысы қоғамдық-

әлеуметтік, тарихи факторлармен байланысты қарастырылады. Когнитивті лингвстиканың негізгі 

ҧғымдары ―ғалам бейнесі‖ ―ғаламның тілдік бейнесі‖ ―когнитивтік модель немесе ғалам моделі‖ 

талданады.Ҧлттық дҥниетаным қҧндылықтарын жинақтаушы тірек ҧғымдар: сӛйле- етістігінен 

кӛрінеді. Сӛйлеу етістіктері – тілдің лексикалық қорын байытатын тілдік бірліктер, оның мағыналық 

қҧрылымын, семантикалық дамуын когнитивтік және семантикалық аспектіден зерттеудің маңызы зор. 

Тҥйін сӛздер: Етістік, мағына, сӛздің ішкі мағыналық қҧрылымы, лексика-семантикалық топ, 

тҥбірлес сӛздер, сӛзжасамдық ҧя 
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Abstract 

The article deals with the study of linguistic means of expressing verbs on the material of the modern 

Kazakh language. The verb is the largest category reflecting the national peculiarities of the language both in 

terms of the lexical-semantic system and grammatical structure; it acts as the richest and most diverse unit of 

language. Verbs differ in their lexico-semantic diversity, functional richness and denoting state, actions, their 

lexical-semantic distribution is more varied. From this point of view, the study of the semantic and 

functional capabilities of individual lexical and semantic groups of the verb becomes important.In this paper, 

we study approaches to the definition of verbs of speech, we propose our own working definition: all verbs 

are called verbs of speech. The article considers it as a lexical-semantic group, studies verb semantics and 

offers a theoretical justification for a systemic cognitive approach to describing the meaning of a verb of 

speech. Describe the ways of categorizing reality in the intra-word and inter-word verb paradigms. The 

authors analyze existing classifications of verbs of speech and propose their own classification based on the 

difference in semantics. 

Keywords: Verb, meaning, internal form of the word, lexico-semantic group, single-root word, word-

formation nest 
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ГЛАГОЛЬНАЯ ЛЕКСИКА КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается исследования языковых средств выражения глаголовна материале 

современного казахского языка. Глагол является самой большой категорией, отражающей 

национальные особенности языка как с точки зрения лексико-семантической системы, так и 

грамматического строя, выступает в роли самой богатой и различной единицы языка.Глаголы по 

своему лексико-семантическому многообразию, функциональному богатству отличаются и 

обозначающих состояние, действия, их лексико-семантическое распределение более различна. И с 

этой точки зрения, изучения семантико-функциональных возможностей отдельных лексико-

семантических групп глагола приобретает важное значение. В данной работе изучаются подходы к 

определению глаголов речи, предлагается собственное рабочее определение: глаголами речи 

называются все глаголы, В статье рассматривается как лексико-семантическая группа,изучению 

глагольной семантики и предложитьтеоретическое обоснование системному когнитивному подходу к 

описанию значения глагола речи. Охарактеризовать способы категоризации действительности во 

внутрисловных и межсловных глагольных парадигмах. Авторы анализируют существующие 

классификации глаголов речи и предлагают собственную классификацию, основанную на различии 

семантики 

Ключевые слова: Глагол, значение, внутренняя форма слова, лексико-семантическая группа, 

однокоренное слова, словообразовательное гнездо 
 
Кіріспе.Етістік –ҧлттық болмыстың ерекшелігін кӛрсететін ең ҥлкен категория. Бҧл сӛз табы 

ӛзінің лексика-семантикалық жҥйесі мен, грамматикалық қҧрылымытҧрғысынан әртҥрлі реңкке ең 

бай, кӛлемді және әртҥрлі кҥрделі тілдік бірліктер қызмет етеді. Етістік сӛздің сапалық белгісісін 

анықтай отырып, оның қалпын, әрекетін, семантикалық ӛрісініңкеңдігімен, сонымен қатар 

функционалды-прагматикалық қызметінің жан-жақтылығымен ӛлшенеді, семантикасымен 

айқындалады. Бҧл ерекшелік тілдік категория ретінде оның функционалдық мҥмкіндігін кҥшейте 

тҥседі. Осы тҧрғыдан етістіктің жеке семантикалық топтарының семантика-функционалды 

мҥмкіндігін зерттеу, қарастыру маңызды болып саналады. Етістік парадигмалық және синтагмалық 

тҧрғыдан әртҥрлі моделдер мен функцияны білдіреді, осы тҧрғыдан олардың бір-бірімен байланысын 

анықтау ӛте маңызды. Осы қатарда сҿйлеу етістіктері ӛзінің ерекшелігімен назар аударады. Сӛйлеу 

етістіктері ӛзінің мағыналық қҧрылымының кҥрделігмен, лексика-семантикалық кӛпқырлығымен, 

функционалдық қызмет байлығымен басқа етістерден ерекшеленеді. 

Әдістеме.Тҥркі тілдеріндегі етістікті функционалды, коммуникативті-прагматикалық, 

когнитивтік аспектіден қарастыру бҥгінгі кҥн талабынан туындайды. Қоғамдық сҧраныспен сәйкес 

міндеттердің бірі – тілдік таңбаның емантикалық-мағыналық, семантикалық ӛріс жағына қатысты 

мәселелер. Тілдік бірліктердің мағыналық семантикалық табиғатын зерттеу оның мағынасы мен 

функционалды-прагматикалық қызметі, қолданыс заңдылықтарын тереңірек тануға мҥмкіндік береді 

және тілдік бірліктердің негізгі қызметімен байланысты заңдылықтарды ашуға жол ашады. 

Нәтиже. Жалпы сӛзжасам, оның ішінде етістік морфологиялық, қҧрылымдық тҧрғыдан 

зерттелгені белгілі. Осымен байланысты жалпытҥркілік қабатқа жататын ортақ ескерткіштері тілінде 

етістік негізгі сӛз табы ретінде ӛзіндік морфологиялық қҧрылымымен, семантикалық белгілерімен 

ерекшеленеді. Себебі, сол кезеңдердің ӛзінде етістік дамыған функциялық тҧлғалар жҥйесі бар сӛз 

табы болды.Кӛне тҥркі жазба ескерткіштеріқазіргі тҥркі халықтарына ортақ мҧра екендігін 

тҥркітанушылар мойындайды. Қазақ тілінің тарихын тҥркі тілдері тарихынан бӛліп алып қарастыруға 

болмайды. ӛйткені ортақ тҥркілік дереккӛздер – орхон-енисей, кӛне және ортағасырлық жазба 

ескерткіштеріжәне тҥркі ғалымдарының еңбектері,сол сияқты XYIII-ХІХ ғғ. Еуропа мен орыс 

ғалымдарының зерттеулері туралы академик А.Н. Кононовтың ―История изучения тюркских языков в 

России‖ атты кітабында толық мағлҧмат беріледі [1, 215-242]. Тҥркологтардың грамматикалары 

туралы Т. Қордабаев ―Тҥркология және қазақ тіл білімі‖ атты еңбегінде де баяндалады.[2, 114-117]. 
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Туынды сӛздер, етістіктер туралы ғылыми деректер мен мағлҧматтар М.Қашқари зерттеулерінен 

бастау алады. Тілші ―Диуанилҧғат ит-тҥрк‖атты еңбегінде тҥркі тілдерінің грамматикалық 

ерекшеліктерін салыстырып, мағыналық белгілерін анықтап, ерекшелігі туралы қҧнды пікір 

қалдырған. М.Қашқари тҥбір мен туынды сӛздердің ерекшеліктерін бӛліп кӛрсетіп, олардың 

мағыналық және тҧлғалық қҧрылымын анықтап, тҥбір мағынасының кеңдігін саралайды[3]. Себебі 

Кӛнетҥркі сӛздігі (ДТС), Э.Севорянның кӛптомтық этимологиялық тҥркі тілдеоінің сӛздігі де осы 

М.Қашқари сӛздігінің негізі жатыр. 

Белгілі тҥркітанушылар Н.К.Дмитриев [4, 132-201], Н.А.Баскаков етістіктің лексика-

семанткалық топтарын анықтап, олардың сӛзжасам ҥдерісіндегі қызметін сипаттады [5, 352-387]. 

Сӛйлеу етістіктерінің орыс тіл білімінде,тҥркітануда, сонымен қатар ғалымдардың назарында 

болды. Тҥркітануда етістіктердің мағыналық жіктелуі жайлы бастапқы сипаттама мағлҧмат берген 

Н.К. Дмитриев башқҧрт тіліндегі етістіктерді тӛрт мағыналық топқа бӛледі: қозғалу, іс-ҽрекет, сҿйлеу 

және ойлау етістіктері [4].  

Тілдің семантикалық табиғатын зерттеу оның мәні мен жасалу заңдылықтарын, прагматикалық 

қызметін тереңірек тануға жол ашады,сонымен қатар бҧл тілдің негізгі функционалдық қызметімен 

тікелей байланысты. Кез келген тілдік бірлікті (сӛйлеу етістіктері) зерттеу – тілдің лексикалық 

қабаты, грамматикалық қҧрылысы, тілдік категорияларға қатысты грамматикалық мағынасын 

айналып ӛте алмайды.  

Етістікті лексиканының тілдік жҥйедегі орны оның жасалуына негізгі тірек ретінде 

қолданылатын тҥбірлердің қызметімен айқындалады. Тҥркі тілдеріне ортақ етістікті тҥбір сӛздік 

қордың негізі саналатындықтан, барлық тҥріктанушылар мен тілші зерттеушілердің тҥбірдің 

дыбыстық қҧрамы, мағыналық қҧрылымы, сӛзжасамдық қасиет, даму мҥмкіншілігі, семантикалық 

ӛрісі туралы айтқан пікірлеріне талдау жасай келе, тҥркі тҥбірі туралы ҧғымды толық әрі дәл беретін 

ғылыми еңбектер дәлел. Туынды сӛздің семантикалық қҧрылымын білу ҥшін міндетті тҥрде оның 

сӛзжасамдық ҧяға қатысты екені белгілі және оның ішкі мән-мазмҧнын ашады. Бҧл жӛнінде белгілі 

ғалым Вайсгербер бірінші кезекте тілдің когнитивті қызметін кӛре білді. Сӛздің сандық және сапалық 

мәнін білдіретін сӛздің ішкі формасы (ВФ) екенін атайды [6].Кез келген тәсілмен жасалған туынды 

сӛздің мағынасы себебепші негіз, уҽж арқылы жасалады. Осымен байланысты профессор Б.Қасым 

ғылыми тҧжырымдарында туынды сӛздің семантикалық қҧрылымын анықтауда сӛздің ішкі 

мағыналық қҧрылымның қызметі зор екенін кӛрсетеді.Тілші―Кҥрделі аталым жасалымы: когнитвті-

дискурстық ҧстаным атты монографиясында «...аталым ҥрдісі табиғатында ҥш текті (ҥштік жҥйе) 

мәннің, яғни тҥрлі фактордың ӛзара жиынтығынан қҧралады: біріншісі – аталатын шындық болмыс 

(денотаттық ӛріс), екіншісі – таңбалаудың гносеологиялық белгісі –танымдық бейне, қоршаған 

дҥниенің таным ҥрдісі арқылы тілдік кӛрінісі (сигнификаттық ӛріс), үшіншісі – атау (таңбалау, 

ҥлгілеу, графикалық тҧлға) [7]. Бҧл тҧжырым сӛйлеу етістігінің семантикалық қҧрылымын ашуға, 

одан тараған сӛзжасамдық тҥбірлес сӛздердің ӛрісін анықтауға мҥмкіндік береді 

 Н.З.Гаджиева мен А.А.Коклянованың ―Глаголы речи в тюркских языках‖атты зерттеуінде 

етістіктердің сӛйлеу ҥдерісіндегі мағыналық ерекшеліктер лексика-семантикалық және лексика-

грамматикалық тҧрғысынан сиапатын тҥсіндіреді [8].  

Талқылау. Қазақ тіл білімінде семантика мәселесі ғылыми негізде кеш зерттелді десек те, қазақ 

ғалымдарының еңбектерінде бҧл мәселе мҥлде ескерусіз қалды деуге болмайды. Қандай да бір тіл 

бірлігінің қызметі мағыналық ӛлшемге сҥйенетіні белгілі. Мағына барлық тіл бірліктеріне бірдей 

қызмет етеді. Сол себепті де қазақ тіл білімінде морфология, лексикология (лексикография, 

диалектология, фразеология, этимология т.б.), синтаксис салалары бойынша жазылған еңбектерде 

семантика мәселесі қарастырылмады дей алмаймыз. Қазақ тіл біліміндегі жоғарыда аталған алдыңғы 

буын ғалымдарынан басқа да ғалымдар семантика мәселелеріне кӛңіл аударып жҥр. Семантика 

теориясы мен тарихи семасиология мәселелері Ә. Қайдар, Е. Қажыбек, М. Оразов, Ж. Манкеева, А. 

Салқынбай, Б. Қасым, Ш. Жалмаханов еңбектерімен байланысты. Б. Сағындықҧлы ―Қазақ тілі 

лексикасы дамуының этимологиялық негіздері‖атты еңбегінде сӛздердің мағыналық дамуын 

диахронды әдіспен зерттей отырып, силлобофонема (тҥбіртек) теориясының негізін салды [9, 295]. Б. 

Қалиев пен А. Жылқыбаева ―Сӛз мағыналарының негіздері‖ атты еңбектерінде мағынаға қатысты 

жалпы ҧғымдардың барлығын санамалап кӛрсетіп, жеке-жеке нақты тҥсініктер береді. Сӛз бен ҧғым, 

сӛз бен мағына, ҥғым мен мағына сияқты тҥсініктердің арақатынасын ашып кӛрсетеді. Сондай-ақ сӛз 

мағыналарының тҥрлерін және қҧрылымын анықтайды [10, 109]. А.Салқынбай тарихи сӛзжасам 

мәселесін семантикалық аспектіден қарастырады. Еңбекте атау, мағына, ҧғым категорияларының 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%20%D0%9B.%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80&qurl=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F2145630%2Fliteratura%2Fyazykovaya_kartina_mira_kontseptsii_vaysgerbera&c=14-1%3A206-2&r=1493995&frm=webhsm
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табиғатына талдау жасалады, сондай-ақ тҥбірлес сӛздердің семантикалық қҧрылымы, архисема, 

ӛзексема, негізгі сема, ортақ сема, арнайы сема деңгейлері анықталады [11]. Ғ. Хасанов ―Сӛздің 

лексикалық мағынасының қҧрылымы‖ деп аталатын кандидаттық диссертациясында қазақ тіл 

біліміндегі сӛз мағынасының зерттелуін шартты тҥрде ҥш кезеңге бӛліп кӛрсеткен. Бҧл жҧмыста 

лексикалық мағынаның денотаттық, сигнификаттық, коннотаттық, эмоциялы бӛліктерінің табиғаты 

арнайы зерттеледі [12]. 

М.Д.Чертыкова:―Рассмотрение семантических особенностей и системных отношений в лексике 

целесообразнее вести на примере глагола, что обусловлено его сложностью, значимостью, 

центральной ролью в предложении и тексте. Лексика представляется сложной структурно- 

организованной системой, многосторонним и в то же время целостным объектом, проявляющимся в 

форме таких лексических объединений, как поле, лексико-семантическая группа‖ - дей келе, 

―Человеческая речь представляет собой психолингвистический процесс, форму существования 

человеческого языка. Речевыми средствами субъект передает свои мысли, эмоции, восприятие 

окружающей действительности. ...Они обозначают важную сторону человеческой деятельности – 

речевой акт, характеризуя его разные аспекты.‖деп тҧжырымдайды[13, 249]. Осы пікірден тілдік 

бірліктердің ішіндегі етістіктің ӛрісі, семантикалық ерекшелігі мен жҥйелік арақатынасын қарастыру 

арқылы олардың кҥрделі, мәніжағынан мәтінде негізгі басты рӛлді атқаратындығы айтылады. 

Сонымен қатар ол адам баласы тілініңӛмір сҥру формасы. Сӛйлеу қҧралы арқылы субъекті ӛзінің 

ойын, эмоциясын, шындық болмысты қабылдауын білдіреді.  

Сӛйлеу етістіктерінің қҧрамындағы ӛлі тҥбірі бар туынды етістіктер жатады: айт- ай+т 

сказать, ағыт-ақ+ыт развязывать т.б. бҧл мысалдарда жеке дербес қолданылмайтын ӛлі тҥбір 

етістіктерден жҧрнақ арқылы туынды тҥбір етістіктер жасалған. Ол жҧрнақ салт, сабақтыға бейтарап 

тҥбірден сабақты етістік жасау қызметін атқарған. Бҧл тілдік деректер етістіктің мағынасын 

қалыптастыру қызметінде жҧмсалған жҧрнақтар болғанын кӛрсетті. Жалпы тілдік деректерде 

жҧрнақтар салт етістіктерді сабақтыға я керісінше айналдырыпотырған. Бірақ олар бҧрын ӛте кӛне 

болып, тілдің кейінгі дамуымен байланысты олардың кӛбі тҥбірге сіңісіп, қазір байқалмайтйн 

дәрежеге жетуі мҥмкін.Ӛлі тҥбір етістіктерден тараған туынды етістіктердің ӛзі бір жҥйелікті 

аңғартады. Жалпы тіл атаулыға ортақ даму жолдарының болатыны, Жоғарыда келтірілген тілдік 

деректерде осыны дәлелдейді. Бірақ етістіктің бәрі тек алғашқы тҥбір етістіктерден ҥнемі жоғарыда 

келтірілген ҥлгімен жасалған деген қорытынды жасауға болмайды.  

Сӛйле=ет.1.тіл қату, айту; Қозғалып, сҿйлеп, ойнап, тірі жатып, Ӛлем деп жас ӛмірден кҥдер 

ҥзу(М.Жҧмабаев).2.пікір білдіру. Мен орыс халқы атынан сҿйлеп тұрмын. 3.әңгімелеу. – Сҿйле, Петя 

!-деп қойды Жәнібек(Қ.Жҧмабаев. Кӛкейкесті.)4.ойды ауызша түрде баяндау. Адамзатқа не керек: 

Сҥймек, сезбек, кейімек, Харекет қылмақ, жҥгірмек, Ақылмен ойлап сҿйлемек (Абай,Тол.жин.). 

5.ҿлең-жырға айналдырып, шешен тілмен ағытыла баяндау.Алдарыңда аянбай, Шыныменен 

сҿйлесем, Сіздерге, жҧртым, ҧнармын(Базар жырау.Шығ.) [ҚӘТС]. 

Сҿйлеңкіре = ет. сӛйлей түсу, айтыңқырау, сҿз алды, жиында сҿйледі; сҿйлесу, пікір алысып, 

ҽңгімелесу; сҿйлес қылу(жӛн сҧрау, ақылдасу), сҿйлесіп кҿрді(әңгімелесіп, пікірін байқады, тіл 

тартты); сҿйлестіру(кездестіріп, жолықтырып, пікір алыстыру, әңгімелестіру). 

Сӛйлесу, әңгімелесу, кеңесу, тілдесу, пікірлесу, жауаптасу, мәслихаттасу, сҧхбаттасу. 
Отырыс жасап, ҿзара пікір алысу, ой бҿлісу. Ендігі жайды басты бір адаммен сҿйлесіп шешу керек 

(М.Әуезов). Нҧрқасым, бар, атаңды шақырып кел, кісілермен ҽңгімелесіп отырсын (С.Бегалин). 

Бірігіп бас қосып шешетін бір мәселе бар, соны ақылдасуға, кеңесуге шақырып отырмын 

(Б.Тілегенов). Хакім қалайда қызбен жолығып, тілдесіп, неге ренжігенін ӛз аузынан білгісі келді 

(Х.Есенжанов). Осы бір алғашқы аз ғана пікірлесуден бҧлар бірін-бірі шын тҥсінгендей болды 

(Д.Әбілев). Осы аз кҥн ішінде оязбен менің жауаптасуым мҥмкін (М.Әуезов). Малшылармен 

мҽслихаттасуда Байжан ӛз есебін де ҧмытпайды (С.Мҧқанов). Сізбен бір сырласып, сұхбаттасудың 

еш жӛнін таба алмай-ақ қойдым (И.Жақанов). 

Сӛйлеу, айту, деу, ҥндеу, тіл қату. Кҿнілге келген ойды, пікірді, хабарды басқа біреуге жеткізу. 

Келеді ӛлең еселеп, Ҥлгере жазып жатамын. Бір емделіп, бір сҿйлеп, Мол рахатқа батамын (Қасым 

Аманжолов). Алдына тура бара алмай, Барып жауап ала алмай, айтаалмадық зарынды (Жамбыл). 

Ол осы кезде ―есті әйел ер жігіттін гҥлі мен кӛркі‖деген ҧстаз сӛзін ішінен қайталап тҧрған сияқты 

(С.Бақбергенов). Үндеп―мен істедім‖ деп тану деген ала қойшынын ойына да келмеді (І.Жансҥгіров). 

Тәнірберген бірер рет тіл қатып еді, Еламан үндемеді (Ә.Нҧрпейісов).  
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Сӛйле-етістігінің сҿзжасамдық ұясының құрылымы: 

Кесте-1 

 

Сӛйле- сӛйле/гіш 

 

сӛйле/м 

 

сӛйле/н 

 

 

сӛйле/- 

 

сӛйле/с 

 

 

 

 

сӛйле/т 

 

 

 

сӛйле/у 

 

 

7сӛз 

 

 

 

сӛйлем/паз 

 

сӛйлен/іс 

сӛйлен/у 

 

сӛйлең/кіре 

 

сӛйлес/у 

сӛйлес/тір 

сӛйлес/кіш 

сӛйлес/у 

сӛйлес/іл 

сӛйлет/кіз 

сӛйлет/тір 

сӛйлет/у 

 

сӛйлеу/ші 

сӛйлеу/ік 

 

14сӛз 

 

 

 

 

 

 

 

сӛйлеңкіре/у 

 

 

сӛйлестір/у 

сӛйлескіш/тік 

сӛйлесу/ші 

сӛйлесіл/у 

сӛйлеткіз/у 

сӛйлеттір/у 

 

 

 

 

 

7сӛз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

барлығы: 28 сӛз 

Жанжал жанжал/дас 

 

 

жанжал/қой 

жанжал/сыз 

жанжал/сыз 

жанжал/шы 

жанжал/шыл 

 

6сӛз 

 

жанжалдас/тыр 

жанжалдас/у 

 

 

 

 

 

жанжалшыл/ды 

 

3сӛз 

жанжалдастыр/у 

жанжалдасу/шы 

 

 

 

 

 

 

 

 

4сӛз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

барлығы: 13сӛз 

Керіс- керіс/те 

керіс/тір 

керіс/у 

керіс/ін 

 

 

4сӛз 

 

керісте/н 

керістір/у 

 

керісін/ше 

 

 

3сӛз 

керістен/дір 

 

 

 

 

 

1сӛз 

керістендір/у 

 

 

 

 

 

1сӛз 

барлығы: 9сӛз 

 

Қорытынды.Ҧлттық болмыстың басты ерекшелігі Етістікті лексиканының тілдік жҥйедегі орны 

оның жасалуына негізгі тірек ретінде қолданылатын тҥбірлердің қызметімен айқындалды. Ҧлттық 

дҥниетаным қҧндылықтарын жинақтаушы тірек ҧғымдар: сӛйле- етістігінен кӛрінеді. Олар: 

1. Сӛйлеу етістіктері ӛзінің мағыналық қҧрылымының кҥрделігмен, лексика-семантикалық 

кӛпқырлығымен, функционалдық қызмет байлығымен басқа етістерден ерекшеленеді.  

2. Тҥркі тілдеріне ортақ етістікті тҥбір сӛздік қордың негізі саналады. 
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3. Етістіктердің бейнелілігі: оқиғаны не әрекетті сӛзбен әсерлі, бейнелі беру. Бейнеліетістіктер 

ассоциациялық байланыстар орнату арқылы кӛзге елестету, адамның сезім дҥниесіне әсер ете оты-

рып, жеткізу қазақ ҧлтына тән ойлау моделінің негізгі ереушелігі болып табылады[Қасым Б., 2010].  

4. Етістіктің семантикасын саралауда ғылыми тҧжырымдар сӛйлеу етістігінің семантикалық 

қҧрылымын ашуға, одан тараған сӛзжасамдық тҥбірлес сӛздердің ӛрісін анықтауға мҥмкіндік 

береді.Бҧл етістік семантикасына байланысты халықтың таным-тҥсінігіарқылы ҧлттың дҥниетаным 

ерекшелігін анықтауға мҥмкіндік береді.  

5. Етістік мазмҧнында ҧлттық менталитетке тән ерекше ойлау модельдерін жеткізетін тілдік 

бірліктер қолданатын аясына қарай семантикалық топқа байланысты.  
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Назарбаев Университеті,  

Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

 

ТІЛДІК ЖАДЫ – ЭТНОТАНЫМДЫҚ ФЕНОМЕН, ҦЛАҒАТТЫ ЖАДЫГЕРЛІК ҦҒЫМ 

(Ә. ҚАЙДАР ЕҢБЕКТЕРІ НЕГІЗІНДЕ) 

 

Аңдатпа 

Уақыт пен заман талабына сай, тілді жоғары адамзаттық қҧндылық ретінде бағалау, оны 

антропологиялық танымның, этникалық жадының қҧралы деп сипаттау Ә. Қайдар зерттеулеріне негіз 

болар ӛзгешеліктер қатарын қҧрайды. Ғалым ―тіл әлемін‖, ―Адамтану», ―Қоғамтану‖, ―Табиғаттану‖ 

салаларының қалыптасуына негіз ете отырып, тілдік қҧралдар арқылы жасалатын―бағалы 

мағлҧматтар мен қҧнды деректерді тҥгел сӛйлету‖керек деп. есептеді. Нәтижесінде тілдік жадының 

негізінде, білім мен тәжірибе арқылы жиналған қор глоттогенез бен етногенез мәселелерін шешуге 

кӛмектесетін ―этностың ӛзін танып-білуінің қайнар кӛзі‖ деп қабылданды. Тарихи, салыстырмалы, 

экстралингвистикалық зерттеулердің негізінде ғалым жеке ҧлттық қҧндылықтарды жалпыадамзаттық 

аксиология ҧғымдарымен шебер ҧштастыра отырып, тіл тарихын тереңнен зерделеді. Тілші 

қабылдауында тілдік бірліктер жалқы мен жалпының ҥйлесімді жалғасы, этногенездік әрі жаһандық 

пәлсапаның нәтижесі деп танылды. 

Тҥйін сӛздер: тілдік жады, антропологиялық таным, тіл әлемі, лексикалық жҥйе, морфологиялық 

қҧрылым, глоттогенез, этногенез 
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Abstract 

A feature of A. Kaydar‘s research is the ability to analyze language from the perspective of high human 

values, as an instrument of anthropological cognition and ethnic memory. Studying the ―world of language‖ 

through the principles of ―human studies‖, ―social studies‖, and ―natural studies‖, the scientist emphasizes 

the importance and necessity of using ―valuable sources‖. As a result, it is believed that the basis for solving 

problems of glottogenesis and ethnogenesis is the linguistic foundation, the product of language memory, a 

set of knowledge and experience. Based on historical, comparative, and extralinguistic factors, the linguist 

skillfully combined national and cultural values with universal axiological norms. In the scientist‘s 

perception, linguistic units are considered as a logical continuation from the particular to the general, as a 

result of ethnogenesis and the global philosophy of being. 

Keywords: linguistic memory, anthropological cognition, the world of language, lexical system, 
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Аннотация 

Особенностью исследований А. Кайдар является возможность анализа языка с позиции високих 

человеческих ценностей, как инструмента антропологической когниции и этнической памяти. Изучая 

«мир языка» сквозь принципы―человековедения‖, ―обществоведения‖, ―природоведения‖, ученый 

подчеркивает важностьи необходимостьи спользования ―ценных источников‖. В результате 

полагается, что в основерешения проблем по глоттогенезу и этногенезулежитлингвистический фонд, 

продукт языковой памяти, объема знаний и опыта. На основеисторических, сравнительно-

сопоставительных и экстралингвистических факторов лингвист умело сочетает национально-

культурные ценности с общечеловеческими аксиологическими нормами. В восприятии ученого 

языковые единицы рассматриваются как логическое продолжение от частного к общему, как 

результат этногенезиса и глобальной философии бытия. 

Ключевые слова: языковая память, антропологическое познание, мир языка, лексическая 

система, морфологический строй, глоттогенез, этногенез 

 

Кіріспе. Жады – адамның ӛзі мен ӛзін қоршаған әлем туралы хабарларды есінде сақтауының, 

танымдық және ментальды кӛзқарастарға негізделген тәжірибе мен білімді жинақтауының әрі жан-

жақтан келіп тҥсетін мәліметтерді реттеп жҥйелеуінің когнитивті қабілеті. Адамның санасы мен 

ақыл-ойының функциялары осы кӛрген-білген, естіген-сезінген деректерді дер кезінде қолданып 

отыру арқылы жҥзеге асатындықтан, аталмыш термин оның сӛйлеу әрекеті кезіндегі алуан тҥрлі 

әсерлері мен білімдерін қайта жаңғыртар, оларды тілдік қатынаста не болмаса ойлау әрекетінде 

қолдана білер әрі хабар ӛңдеуге қатысар аса керек қорларын жинақтауға кӛмектесетін қабілеттерді 

сипаттауға мҥмкіндік берді. 1969 ж. когнитивтік ғылым енді дҥниеге келе бастағанда, Дж. Миллер 

жадының алты тҥрлі моделін айқындай отырып, олардың психология мен психолингвистика 

негіздерін саралаудағы маңызына тоқталды. Дәл сол жылы А.А.Леонтьев жады табиғатын толық 

ашып кӛрсету мҥмкін емес деген тҧжырым жасай отырып, оның себебін екі мәселемен тҥсіндірді: 1) 

деректердің молдығымен; 2) теориялық жақтан бірізділіктің жоқтығымен [1; 177]. Нәтижесінде жады 

болмысын анықтауға бағыттылған талпыныстардың кӛптігі және қҧрылымдық фактордың тың 

ізденістерге жол ашқандығы байқалып, хабар мен оларды ӛңдеу жҥйелері алғашқы шепке шыға 

бастады. Ғылыми ізденістерде жадының когнитивтік ӛзгешелігін зерттеу қажеттігіне мән беру 

кӛзделді. Осыған орай, жады туралы толық мәлімет алу ҥшін, жалпы когнитивтік ғылым хақындағы 

жҧмыстармен, адамзат санасының танымдық ерекшелігін қарастырар әдебиеттермен әрі когнитивтік 

және эксперименталды психология саласында жарық кӛрген басылымдармен танысу керектігі де 

назардан тыс қалған жоқ. Уақыт пен заман талабына сай, тілді жоғары адамзаттық қҧндылық ретінде 

бағалау, оны антропологиялық танымның, этникалық жадының қҧралы деп сипаттау Ә. Қайдар 

зерттеулеріне негіз болар ӛзгешеліктер қатарын қҧрайды. Тарихи, салыстырмалы, 

экстралингвистикалық зерттеулердің негізінде ғалым жеке ҧлттық қҧндылықтарды жалпыадамзаттық 

аксиология ҧғымдарымен шебер ҧштастырған. Тіл тарихын тереңнен зерделеген тілші қабылдауында 

тілдік бірліктер жалқы мен жалпының ҥйлесімді жалғасы, этногенездік әрі жаһандық пәлсапаның 

нәтижесі деп танылуда. Осыған орай, ғалымның ―ҧлт – тіл – таным‖мәселелерінің сабақтастығынан 

бастау алған ғылыми идеясы, шын мәнінде, тіл ғылымының, оның теориялық ілімдерінің басты 

ӛзегін қҧрап отыр. 

Әдістеме. Бҥгінде баланың танымдық дамуын, тҥсінік пен пайым ҧғымдарын, хабарды ӛңдеу 

амалдарын, когнитивтік психология мен лингвистика мәселелерін қарастырар ғылыми-теориялық 

аспектілердің барлығы дерлік жады ҧғымымен байланыстырылады, себебі зерттеушілер жадының 

алуан тҥрлі типтерін анықтау барысында қайшылықтар жҥйесінің де орын алатынын талдау нысаны 

етті. Айталық, Ч.Осгуд ортақ жҥйке жҥйесінің қҧрылғысын айқындай отырып, лексикон, оператор, 
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буфер ҧғымдарына тоқталып, оларды жадының тҥрлері деп сипаттады. Ғалым лексиконды жадының 

―қор жинау‖бӛлімін қҧрайтын кӛрсеткіш ретінде емес, динамикалық дамуын айғақтайтын қҧрал 

есебінде бағалады, ӛйткені лексикон сӛйлесімді қабылдау барысындағы хабарды ӛңдеуді және оның 

бір кодтан екіншісіне ауысуын қамтамасыз етеді. Оператор мен буфер де қысқа мерзімде жҧмыс істей 

отырып, жады арқылы сақталған мәліметті ҧзақ уақыт ҧмытпау қабілетіне ие болады. Кез келген 

жағдайды тҥсініп бағалай білу қасиеті оны ӛткен тәжірибемен салыстыру арқылы, яғни жадыда 

орныққан мәліметтерді жандандырудың кӛмегімен жҥзеге асатындықтан, А.Р.Лурия: ―Жады арқылы 

біз ӛткен тәжірибенің ізімен жаңа қҧбылыстарды сақтауға, керек кезінде қайта жаңғыртуға және 

адамға әсер етуден қалған сигналдар жҥйесіне кӛңіл бӛлуге мҥмкіндік аламыз‖[2; 7] деп есептеді. 

Демек, жады негізінде адамның сақтау қабілеті іске асатындықтан, оның табиғатын анықтау 

мақсатында ғалымдар екі тҥрлі кӛзқарасты қолдап келеді. Біріншіден, жады қызметі мидың жоғарыда 

келтірілген қабылдау, сақтау, әртҥрлі әсерлер мен сезімдерді қайталау әрекеттерімен тығыз 

байланысты болса; екіншіден, жады негізінде бейнелерді салыстыратын, нақтылау арқылы 

қабылдайтын қасиеттер шоғырланатыны анықталды [3; 351]. Аталған екі тҧжырым да жадының кез 

келген ақпаратты есте сақтар және қажет кезінде сыртқа шығарар қызметіне негізделе жасалған. 

Осыған орай, В.Н.Крысько жадының негізгі тҥрлерін сипаттайтын ерекшеліктер қатарында келесі 

мәселелерге назар аударды: 

 кӛріп бейнелеуге негізделетін жады әрекеті; олар: адамның кӛру, есту, иіс сезу қабілеттері; 

 сӛзді-логикалық жады қызметі; ол баяндау мазмҧны мен логикасынан бастау алады; 

 адамның қимыл-әрекетіне негізделетін жадының қызметі; 

 эмоционалды жадының ӛзгешелігі немесе адамның кӛңіл-кҥйі мен ішкі толқуларын 

сипаттайтын ӛзгешеліктер жігі [4; 88]. 

Осы қатарда тіл мен оның қорын да танымдық жады қызметінің нәтижесі деп бағалау аса 

маңызды. Қазақ тіл білімінің қазіргі даму сипатын жан-жақты айқындау тіл ғылымын жаңа 

ізденістермен, теориялық ілімдермен, қайталанбас идеялық мазмҧнмен толықтырған ғалымдардың 

еңбектері арқасында мҥмкін болып отыр. ―...этностың дҥниеге келуіне ҧйытқы болған да – тіл, 

рухани-мәдени ӛмірінің ӛзегі де, ӛзін-ӛзі танып білудің ӛлшемі де – сол тіл т.т. Осының бәрі ―тіл 

әлемінен‖табылады. ―Адамтану‖, ―Қоғамтану‖, ―Табиғаттану‖деп аталатын ғылыми салалардың 

қалыптасуына негіз болатын да, біле білсек, осы ―тіл әлемі‖[5; 11] деген Ә. Қайдар пікірі соған дәлел. 

Тілдің қоғамдық функциясына жете назар аударып, оның заман талабына сай жаңа әлеуметтік 

уәкілеттілікпен қамтамасыз етілу қажеттігін негізге алған Ә.Қайдардың ―Языковое строительство в 

Казахстане и развитие национальных языков‖[1972], ―Қостілділікті ғылыми тҧрғыдан зерттеу 

мәселелері жайында‖[1979], ―Саяхатшы сӛз‖[1984], ―Терминология кӛкжиегі‖[1984], ―Тіл байлығы – 

рухани қазына‖[1991], ―Қазақ терминологиясына жаңаша кӛзқарас‖[1993], ―Халық та, тіл де 

мәңгілікті қалайды‖[1996] және т.б. ғылыми мақалалары мен зерттеулері Қазақстандағы тілдік 

жағдай мен тілдік реформаларға етене араласуынан дҥниеге келген. Тіл мен қоғам ҧғымдарының 

тығыз байланыста дамып отыратындығына жете мән берген ғалым тілдің әлеуметтік сипатын оның 

тарихи қалыптасуымен, әртҥрлі қоғамдық формациялардан ӛту ерекшелігімен сабақтастырған, 

осыған орай, тілдер байланысын немесе ―тілара контакт» мәселелерін Ә.Қайдар жалпы генезис 

проблемаларымен ҧштастыра зерттеу керектігін ӛзектеген. Тілші кез келген ассимиляция процесіне 

не болмаса қарым-қатынас нәтижелеріне « бір жақты, бір бағытта ғана болатын» емес, ―екі жаққа 

бірдей ықпал жасайтын‖ӛзгерістер деп қарау қажеттігін дәлелдейді. Автор тілімізде кездесетін кірме 

сӛздердің шығу тегі мен ауысу себебіне, табиғи ӛзгешелігіне тоқтала отырып, тілдің қоғамдық 

кеңістікте ӛмір сҥру принциптерін тҥсіндіреді. ―Түркі тілдерінің ішінде ҿзінің тұтастығын, 

монолиттігін, тазалығын, ҿзіне тҽн ұлттық ерекшелігін ҿз бойында кҿбірек сақтап келе жатқан 

қазақ тілінің лексикалық байлығында да шет тіл элементтері кҿптеп кездеседі‖[5; 55] дей келе, 

тілші қазақ тіліндегі араб-парсы сӛздеріне, қазақ-монғол, қазақ-орыс тілдерінің қарым-қатынасына 

талдау жасайды, сол арқылы тіл-тілде орын алған гомогенді ҧқсастықтарға яки гетерогенді 

айырмашылықтарға сипаттама береді. Айталық, қазақ-орыс тілдеріндегі айтылуы мен мағынасы бір-

біріне ҧқсас болып келетін бірліктер қатарында автор ―бҧр – бурить, шап беру – цапать, тасу – 

таскать, жҧму – сжимать, талқанда – толочь...‖сынды сӛздерді атайды. Бҧл тілдік ҧқсастықтардың 

себебін ғалым адамның универсалды дамуынан, жан-жағын танудағы ҧқсас әрекетінен әрі ―ҧлттық 

сана, ой-ӛрісінің кеңеюіне қажетті шарттардың бірі – алыс-жақын, кӛршілес елдермен жіті араласу, 

рухани-мәдени алмасу‖[6; 4] салдарынан ӛрбіте тҥсіндіреді. 
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Нәтижелер.Лингвистикалық тҧжырымдамалардың аса қҧнды желісін ғалымның тарихи және 

тарихи-салыстырмалы зерттеулері қҧрайды. Тарихи жады мен тілдік бірліктердің тҥптӛркінін, 

алғашқы тҥркілік элементтердің рухани болмыс-бітімін, ҧлттық танымның негізін сҧрыптаған 

еңбектерге ғалымның ―Қазіргі ҧйғыр әдеби тілінің дамуы‖[1969], ―Қазақ тілінің тарихи 

лексикологиясы: проблемалары мен міндеттері‖[1988], ―Структура односложных корней и основ в 

казахском языке‖[1986], ―Қаңлы: тарихи шежіре‖[2004], ―Халық даналығы. (қазақ мақал-мәтелдерінің 

тҥсіндірме сӛздігі және зерттеу)‖[2004] сияқты жҧмыстарын жатқызуға болады. Тіл білімінің 

тарихпен байланысын тілші халықтың ҧлттық қалыптасуымен, мәдени ӛркендеуімен, әлеуметтік 

саралануымен, уақытпен қалыптасқан жадының маңызды қызметімен ажырамас бірлікте қарастырды. 

Сол себепті Ә.Қайдар еңбектерінде тілдің лексикалық жҥйесі де, морфологиялық қҧрылымы да, 

синтаксистік қызметі де – бәрі ҧлттық сананың дамуымен қатарласа, қоғамдағы базис, қондырма 

ҧғымдарымен сабақтаса, кешегі мен бҥгінін тоғыстыра анықталады. ―...тарихи лексикология тіл 

тарихына, сол тілде сҿйлеуші этностың бастан кешірген қоғамдық формациялары мен басып ҿткен 

ұзақ ҿмірлік жолына қатысты тілдік фактілердің шығу тегін, қалыптасу кезеңдерін, туыстас 

тілдердің қатарынан алатын орнын, басқа тілдерге қатыстығын ғылыми-теориялық тұрғыдан 

зерттеуді мақсат етеді‖[5; 50] деп автордың ӛзі атап кӛрсеткендей, тіл ғылымының тарихи 

аспектісі бҥкіл этникалық сҧрыпталудың экстралингвистикалық болмысын дәйектеуге мҥмкіндік 

береді. Ең алдымен, кез келген тілді оның тарихымен, халықтық сипатымен, ӛсу-ӛркендеу жолымен 

айқындау қажеттігін ғалым ӛз зерттеулерінің негізгі нысаны етеді. Тілдің номинативті мағынаны 

білдіретін лексикалық бірліктерден қҧралатынын басшылыққа ала отырып, тілші сӛз тӛркінін гомо- 

және гетерогенді фактілерге сҥйене талдады. Ғалымның ғылыми-теориялық қорытындылары, 

тілтанымдық зерттеулері қазақ тілінің мәртебесін кӛтерер, әлемдік деңгейдегі ӛзіндік 

лингвистикалық мектебінің мақсат-міндеттерін айқындар, азаматтық-рухани болмыстың ҧлттық 

парызбен сабақтасатын ерекшеліктерін дәлелдейтін қҧнды еңбектер қатарын қҧраумен бірге, ―тарихи 

танымды‖сӛз етуге, оны ―ҧлағатты да, кҥрделі де, жауапты, жадыгерлік ҧғым‖[7; 4] ретінде бағалауға, 

сол арқылы тілтанымдық жадының ерекшелігін талдауға мҥмкіндік беретін терең пәлсапалы 

ізденістер болып табылады. 

Талқылау.―Әрбір халық ӛзін-ӛзі дана санайды. Бҧл – заңды да тҥсінікті қҧбылыс. Ӛйткені, 

этностың халық болып қалыптасуының ӛзі дамудың барлық деңгейінен ӛтіп, санасы ӛсіп, 

дҥниетанымы кеңейіп, рухани марқаюына, даналар мен білікті-білгірлердің талғам-танымына, ой-

ӛрісіне, даналығына тікелей байланысты‖[6; 4] деген тҧжырым арқылы тілші барша халықтардың 

этникалық ерекшеліктерін тоғыстыра отырып, қазақ тіл білімінде, шын мәнінде, ҧлттық әрі 

әлеуметтік танымның тілдік негіздерін дәйектеді. Зерттеулерін ―таным‖, ―кӛзқарас‖, ―қор‖, ―сана‖, 

―дҥниетану‖, ―жады‖, ―зерде‖ҧғымдарымен байланыстыра айғақтаған Ә.Қайдар қазақ 

лингвистикасын жаңа логика-философиялық арнаға бағыттаумен қатар, тіл ғылымында ерекше 

танымдық ҥрдістің негізделіп орнығуына тікелей әсер етті. ―Халық даналығының» түп мақсаты – 

зердемізді ашып, ұлттық санамызды саралау, ментальдық қасиетіміз бен ғасырлық салт-дҽстүр, 

ҽдет-ғұрпымызды терең біліп, дүниетанымызды кеңейте түсу‖[6; 5] болып табылатындықтан, 

авторлық ізденістердің маңызды бӛлігін мақал-мәтелдер табиғатын зерделеу, оның шығу тарихын 

анықтау, сол арқылы халықтық танымның қҧрамды бӛліктерін сҧрыптау, олардың ―даналық қорға‖, 

ҧрпақтан ҧрпаққа жетер ―бай қазынаға‖, ―рухани мирасқа‖айналу жолдарын айқындау мәселелері 

қҧрады. Ғалым оларды ―ӛзінің тҥп негізіне жеке бастың рухани табысы, әр замандағы даналардың 

қоғамдық ӛмірге деген кӛзқарасы, ӛзіндік танымы‖[6; 4] деп сипаттай келе, тіл мен тілдік деректердің 

қалыптасуындағы ―адам факторын‖[6; 41]ӛзектеді. Сӛйтіп, адамға тән танымдық, талғамдық 

қасиеттерді этникалық жады мен қоғамдық дамудың қайнар кӛзі, сарқылмас бастауы деп бағалады.  

Ә.Қайдар қазақ тіл біліміндегі танымдық бағыттың маңыздылығына мән бере келе, когнитивті 

ҧғымдардың ӛзгеше сабақтастығына негізделген пікірлер тізбегін ҧсынды. Айталық, мақал-

мәтелдердің пайда болу себептері қатарында ―саналы қауымның ӛзі ӛмір сҥрген табиғи ортаны, 

табиғат қҧбылыстарын танып білу‖[6; 6] мҥмкіндіктерін қарастырған тілші ―елдің жадысы‖, ―қоғам 

жадысы‖, ―халық жадысы‖сияқты тіркестерді пайдалану арқылы этнотанымдық феномен табиғатын 

дәйектеді, соның негізінде тілдің ӛзге қызметтері қатарында оның ―кумулятивті функциясын‖[6; 14] 

осы сирек кездесетін қҧбылыстан, оның жҥзеге асу заңдылықтарынан туындайтын ӛзгешелік деп 

анықтады. Нәтижесінде тілтанымдық зерделеудің келесі сатысы ―қор‖, ―қордаланған жиынтық‖, яғни 

―ҧлт тарихы мен менталитетіне, сана-сезіміне, ӛзіндік болмысына қажетті рухани қҧндылықтарын ӛз 

бойында сақтап, келесі ҧрпаққа асыл мҧра ретінде жеткізіп отыратын қасиеті‖сараланды. Ол жадыда 
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сақталатын деректер мен мәліметтердің жиынтығын қҧраумен шектеліп қана қоймайды, соған қоса 

адам механизмінде жҥзеге асатын тҥрлі қҧрылғылар мен тетіктердің автоматты әрекеттерін реттеуге 

әрі аса маңызды рухани міндеттерді шешуге ат салысты. Тілдік жады қызметінің нәтижесінде білім 

мен тәжірибе арқылы жиналған қор адамдардың ―ӛз халқының басынан кешірген барша ӛмірін, салт-

сна, қалыптасқан дәстҥр, дҥниетанымын елестете алуға‖, ―есте жоқ ескі замандардың сарынын 

аңғарып, тарихи дәуірлердің дҥбірін сезінуге‖[6; 23-24], ―болмыстағы қҧндылықтарды танып-біліп, 

заңдылықтарын ашып, олар туралы ой мен тҥсінігін тҧжырымдар айтуға...‖, ―...адамзат қауымына тән 

ортақ кӛзқарас пен қҧндылықты бағалауға‖[6; 31] кӛмектеседі деп есептелді. Осы орайда тілші 

―даналық қорды‖екі жақты процестердің ―ҧйытқысы‖деп айқындады. Оның бірін ―кӛненің кӛзіндей 

болған...ескі дҥние‖қҧраса, екіншісіне ―замана талабына сай жаңғыратын, жаңа ҧғым-тҥсініктермен 

толығатын‖жаңару процесі жатқызылды. 

―Этнос туралы осыншама мол деректер мен мағлҧматтарды тек тіл ғана ӛз бойына сыйғызып, 

сары майдай сақтап, шашпай-тӛкпей ҧрпағына жалғастыра алады. Осы қасиетіне байланысты тіл 

феноменін – ―тіл әлемін‖ этностың ӛзін танып-білудің қайнар кӛзі, біліктіліктің кәусар бҧлағы десек, 

артық айтқандық емес‖ [5; 11] деген Ә. Қайдар сӛзіне жҥгінер болсақ, тіл, шын мәнінде, барша 

адамзат атаулының маңызды қарым-қатынас қҧралы, ҧлттық табиғатын, ӛсу-ӛркендеу жолын 

танытушы қҧндылығы. Қазақ тіл білімінде алғаш рет ―этностық таным‖ мәселесін кӛтере отырып, 

ғалым халық пен тіл ҧғымдарының ортақ мҥддесін ―этностың шығу тегін, қауым ретінде қалыптасу 

процесін ғана емес, сонымен қатар оның тілінде қалыптасқан деректер арқылы болмысын (яғни 

рухани, мәдени ӛмірін, салт-дәстҥр, тіршілік-тірлік кӛздерін, ҧлттық дҥниетаным мен металитетін 

т.б.) паш ете‖ [5; 10] білумен сабақтастырды. Тілдік зерттеулерін ―тілтанудың‖[5; 117] ғылыми-

теориялық сипатын анықтауға бағыттаған ғалым халықтың ―тҧтас бейнесін‖―тіл қазынасы‖[5; 11] 

арқылы сомдау қажеттігіне ерекше назар аударды. Автор ―этнос болмысын‖ әрі ―этностың ҧлттық 

бейнесі, тарихи тҧлғасы және ол туралы реальды шындық‖ тҧрғысынан, әрі оның ―ӛмір-тіршілігінің 

айнасы... тілі арқылы қалыптасып, жадында сақталып, ҧрпақтан нәсілге мирас болып ауысып келе 

жатқан бай рухани-мәдени қазынасы‖ деп қарастырды, сол арқылы халық ҧғымын таным, қазына, 

қор, жады сияқты когнитивтік терминдер кӛмегімен тҥсіндіре келе, тілдік талдауларына образды 

суреттемелерді, танымдық ҧстанымдарды, экстралингвистикалық уәждерді арқау етті. Ә. Қайдар 

қабылдауындағы ―тіл әлемі‖ – бҧл ―этнос болмысына қатысты мыңдаған, тіпті миллиондаған 

мағыналық бірліктер жиынтығы, синтезі‖, сондықтан оны ғалым глоттогенез бен этногенез [5; 51] 

мәселелерін шешуге кӛмектесетін ―этностың ӛзін танып-білуінің қайнар кӛзі‖ деп ҧғынды. 

Халық тілін анықтау, оның қоршаған әлеммен сабақтастығын саралау, соның негізінде 

танымдық қордың тілдік табиғатын жҥйелеу ―этнос болмысының‖ қҧрамды бӛліктерін кең кӛлемде 

зерттеуге мҥмкіндік беретіні даусыз, ӛйткені ―әрбір халықтың болмысы мен дҥниетанымы, 

этникалық мәдениеті мен рухани ӛмірі қай кезде, қандай жағдайда болсын, белгілі бір географиялық 

кеңістікте кӛрініс табады, нақтылы тарихи дәуірлердің жемісі болып саналады‖[5; 140]. Тіл мен 

халық ҧғымдарының арақатынасын танымдық ҧстанымдарға сҥйене байланыстырған ғалым ―тіл 

әлемінің‖ қҧдыретін алдымен ―сол тілді жаратушы, сол тілде сӛйлеуші халықтың‖[5; 50] тыныс-

тіршілігімен, әдет-ғҧрпымен, салт-санасымен сабақтастыра дәйектеді, сол себепті ―этнос тілінде тек 

оның ӛзі туралы ғана емес, ӛзі жасап келе жатқан табиғи ортасы мен қоғамдағы қарым-қатынастары 

туралы жан дҥниесі, жҥрек сыры, қуануы мен сҥйінуі, ренжуі мен кҥлуі, тҥс кӛруі, ҧққаны мен 

тҥйгені, танымы мен талғамы, барлықтағы қҧбылысты ӛзінше бағалап-бағамдауы – бәрі-бәрі, біле 

білсек, ӛз тілінде ӛрнегін тауып, ӛзіне-ӛзі кӛрсететін айна іспеттес‖ [5; 11] деген қағиданы ҧстанды. 

Әр ҧрпақ ӛзіне жеткен мҧраны толықтырып, нығайту негізінде тілдің уақыт пен заман талабына 

сай келетін қоғам, ғылым, мәдениет, ӛндіріс қажеттіліктерін ӛтер қабілетін де назардан тыс 

қалдырмайтындықтан, ғалымдар тілді қоғамдық қҧбылыс ретінде, ал тіл білімін қоғамдық ғылым 

ретінде қарастыру керектігін дәлелдей тҥсті. ―Қазір ақпараттар заманы, ақпараттық қоғам ӛмірде 

жаңа ҥрдістерге жол ашты, шешендіктің жаңа тҥрін туғызды. Қазіргі шешендіктің басты міндеті – 

ҧлттың рухани мәдениетін бойына сіңірген, қоғамдағы ӛзгерістерді ақыл-ой зердесінен ӛткізіп, ой 

қорытындысын жасай білетін, ӛзіндік кӛзқарасы қалыптасқан, кӛпшілік алдына шығып шешіліп 

сӛйлеп, ӛз пікірін саналы қорғай алатын, жҧртшылыққа ой тастап, іске жҧмылдыра алатын қабілетті 

адамдарды қалыптастыру‖[8; 4] болып табылатындықтан, тілдің қоғамдық-әлеуметтік принциптерін 

анықтау, адам ойының әрекеті, ҥздіксіз тануы мен пайымдауының келбеті іспеттес 

психофизиологиялық, пәлсапалық ӛлшемдерін қалыптастыру қазіргі лингвистикалық ізденістердің 

ӛзгеше лебін қҧрау ҥстінде, сондықтан адам мен қоғам ҧғымдарынан туындайтын, олардың ӛмір 
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сҥру, әрекет ету тәсілі болып табылатын тіл лингвистердің еңбектерінде, ең алдымен, қоғамдық 

фактор ретінде және оның маңызды қҧрамды бӛлшегі есебінде әрі халықтық танымның ажырамас 

белгісі ретінде пайымдалып талданды. Сӛйтіп, дәстҥрлі жолдың жалғасын қҧраған бҧл зерттеулер 

заман талабына сай жаңарып та, жаңғырып та отырғандықтан, маңызды да ӛзекті 

тҧжырымдамаларды таза когнитивті тҥйіндерден гӛрі, тілтанымдық ―этюдтер‖қатарында зерделеген 

дҧрыс деп қорытындыладық, ӛйткені ғалым Ә.Қайдардың айтуына қарағанда, ―этюд‖дегеніміздің ӛзі 

―тҥсініктемелер, анықтамалар, мағлҧматтар, топшылаулар‖[5; 27] тізбегі болып табылады. Осы 

бағытта қазақ лингвистикасындағы тілтанымдық ҥдерістің айқын айғағын қҧраған маңызды 

шарттардың бірі – мәдениет константтарының, символдық ҧғымдардың тілдік талдауларға қатысуы. 

Бҧл ретте ғалым Ә.Қайдардың тарих пен таным негіздерін сабақтастырған ―Қаңлы‖зерттеуіне мән 

берген орынды. Қазақ халқының этнотанымдық, ҧлттық-мәдени, әлеуметтік, психологиялық 

ӛзгешеліктерін қатар талдауына арқау еткен бҧл ғылыми жҧмыстың, біріншіден, тілтанымның 

халықтық негіздерін сипттауда орны ерекше болса; екіншіден, мәдени бірліктердің ҧлттық табиғатын 

зерделеуде де атқарар қызметі айрықша. Тілші тарихтану мен мәдениет константтарын байланыстыра 

отырып, ру-тайпалық қалыптасудың, халықтық дәстҥрдің, ҧлттық ӛркендеудің, мәдени ӛрлеудің 

сатылы кӛрсеткіштерін тарту етті. Айталық, ―Рәміздер деп отырғанымыз – тҥркі, моңғол т.б. алтай 

тобына жататын кӛшпелі тайпалар мен ҧлыстардың тҧрмыс-салтында сонау кӛне замандардан бері 

келе жатқан, о баста кӛшпелі елдердің мал шаруашылығына қатысты меншіктілікке, одан дамып, 

аталық рулық, тайпалық ҧлыстық жіктелуге байланысты пайда болған сол меншіктілік пен ӛзара 

жіктелуді тҧрақты тҥрде айқындап, айыру ҥшін зеректікпен ойлап табылған символдық белгілер‖ [7; 

128] деп атап кӛрсете келе, Ә.Қайдар ҧлттық-мәдени белгілердің тҧрмыс-салт дәстҥрімен, халықтық 

сананың тарихи қалыптасуымен әрі танымдық қабылдаудың әлеуметтік- кәсіби ерекшеліктерге ҧласу 

сипатымен байланысқан табиғатын тілтанымдық факторлардың маңызды бӛлігі ретінде талдап 

айқындайды. Автор ҧранды сӛздер мен рулық-тайпалық символдардың, таңбалардың алғаш пайда 

болуын қоршаған дҥние заңдылықтарымен, этнотанымдық мҥдделермен, олардың жҥзеге асу 

қағидаттарымен сабақтастырады. ―Ру-тайпа, ҧлыстар арасында болып тҧратын ҧрыс-керіс, не 

жаугершілік кезінде ата-баба аруағын шақырып, ер намысын қоздырып, жҧртты ру-тайпа мҥддесіне 

жҧмылдыру ҥшін қолданылған ҧранды сӛздер пайда болған...‖[7; 128]. Демек, сӛз қҧдіретін жоғары 

бағалаған қазақ халқының зерде-пайымы қоғамдық қалыптасудың нормаларымен қатар, оның 

мифотанымдық ҥдеріспен ҧштасу негіздеріне, әлемді ӛзінше тану ҧстанымдарына және олардың 

жадыда сақталар мән-мағынасына зейін қою, ойлау, бейнелеу, балау әрекеттеріне байланысты дамып 

жетіліп отырды.  

Қорытынды. Тілдік қордың толығу жолдарын қҧрайтын мәселелер қатарында қазақ тіл 

білімінің кӛрнекті ғалымдары, тҥркітанудың беделді тҧлғалары сӛз мағынасының дамуына, кірме 

сӛздер табиғатына, деривациялық амалдарға, қосымшалар қызметіне ден қойып келеді. Қазақ тіл 

білімінде синкретизмнің, ХІІІ-ХІV ғасырлардағы ескі қыпшақ ескерткіштері тілінің сӛздік 

қҧрамының, ХІ-ХV ғасырлардағы ескерткіштер тілінің, тарихи грамматика негіздерінің, сӛз 

этимологиясының, тҥбір морфемалардың, жалпы тҥркітану мәселелерінің қалыптасып, ӛзектелуі 

М.Томанов, Қ.Ӛмірәлиев, Ә.Қҧрышжанов, Ә.Қайдар, Ә.Ибатов және т.б. кӛрнекті ғалымдардың 

есімдерімен тығыз байланысты. Бҥгінгі кҥні аталмыш проблема ―аффикстердің эволюциясы‖, 

―семантикалық деривация‖ секілді ӛзге де ҧғымдардың кең кӛлемде зерттелуімен сипатталады. 

Лингвистикалық уәждермен қатар, ―кӛптеген ішкі-сыртқы әсерлерге‖[9; 19] назар аударған 

зерттеушілер ―Сӛздің білдіретін мағынасының ӛзгеруінің басты себебі – экстралингвистикалық 

факторлар‖[10; 17] екенін қолдай отырып, сӛздік қҧрамның дамуын ―сӛз бен мағына бірлігінің 

гносеологиялық, семиотикалық және семантикалық аспектілерімен‖[10; 17] байланыстырды. Осыған 

орай, тілдік қҧралдардың қҧрамдық бірліктерін тарихи таным негіздеріне арқау еткен тілшілер тілдік 

жады арқылы ӛзектелетін маңызды тілтанымдық арнаның негізін қалады. 

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі: 

1 Леонтьев А. А.Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. – М.: 

«Наука», 1969. – 307 с. 

2 Лурия А.Р. Основные явления и виды памяти (Курс общей психологии, лекция 29-ая) - М., 1964. 

3 Гальперин П.Я. Лекции по психологии. – М.: КДУ, 2005. – 400с. 

4 Крысько В.Г. Психология и педагогика: курс лекций - М.: Издательство Омега-Л., 2006 - 368 с. 

5 Қайдар Ҽ. Қазақ тілінің ҿзекті мҽселелері. – Алматы: « Ана тілі», 1998. – 304 б.  



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

256 

6 Қайдар Ҽ. Халық даналығы (қазақ мақал-мҽтелдерінің түсіндірме сҿздігі жҽне зерттеу). – 

Алматы: Тоғанай Т., 2004. – 560 б. 

7 Қайдар Ҽ. Қаңлы. – Алматы: « Дайк-Пресс», 2004. – 610 б. 

8 Қосымова Г. Қазақ шешендік ҿнерінің негіздері жҽне тілдік танымы. // Филология 

ғылымдарының докторы ғылыми дҽрежесін алу үшін дайындалған диисертация авторефераты. – 

Алматы, 2004. – 53 б. 

9 Тектіғұл Ж. Қазақ тіліндегі түркі негізді аффикстердің эволюциясы. – Алматы: « Ғылым», 

2002. – 303 б. 

10 Жалмаханов Ш.Ш. Қазақ лексикасының семантикалық деривациясы: Түркі жазба 

ескерткіштері мен қазіргі түркі тілдерінің материалдары бойынша. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 

2003. – 212 б. 

 

 

ҒТАХР 16.01.11 

 

Досова А., 
1
 Испандиярова А.

 2
 

 

1,2
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, 

Қостанай Қазақстан 

 

«БАЛА» КОНЦЕПТІСІНІҢ ТІЛДЕГІ КӚРІНІСІ 

 

Аңдатпа 

Ғылымның дамуы жаңаша зерттеулерді ᴛалап етеді. Осы жаңаға деген ізденіс қазақ ᴛіл білімінде 

ᴋогнитивтік ᴫингвистиканың негізгі ᴋатегориясы концепті зерттеуге, ᴏны нақты дәлелдер негізінде 

ᴋӛрсетуге бағытталған еңбектердің ᴋӛбейіп ᴋеле жатқаны анық. Дегенмен халқымыздың дҥниені 

ᴛанып-білудегі біліміне ᴄәйкес Ⱪазақ ᴍәдениетіндегі «бала» ᴋонцептісін ᴛіл байлығы арқылы 

ᴋӛрсету, жаңа бағытта егжей-ᴛегжейлі зерттеу ᴍіндеті ᴛолық ᴏрындалмаған десек ᴛе болады. Осыған 

байланысты ҧлтымыздың болмысына, дҥниетанымына, рухани-ᴍәдени қҧндылықтарына ᴄәйкес 

баланың қоғамдағы, жанҧядағы әлеуметтік ᴍаңыздылығымен ᴄабақтас анықтау ᴨроблемасыын 

халқымыздың ᴛанымдық ᴏй-қорында ᴛіл арқылы жылдар ᴍен ғасырлар бойы жинақталған бала 

концептісі арқылы дәлелді зерттеудің ᴍәні ерекше. Мақалада қазақ ҧлтының дҥниетанымындағы 

«бала» семантикалық кеңістігінің мәні ашылып, қазақ жазушысы Т.Ахтановтың кӛркем 

шығармасына концептологиялық талдау жҥргізілген. «Бала» ᴄемантикалық ᴋеңістігін зерттеудің 

ᴛеориялық базасы ᴍен әдістері айқындалған. Ⱪазіргі қазақ әдеби ᴛілінде «бала» ᴋонцептісін 

репрезентациялаудың ᴫексикалық қҧралдарының қызметі анықталған. 

Тҥйін сӛздер: «бала» концептісі, лингвистика, лингвотаным, фразеология, ҧғым, дҥниетаным 
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THElINGUISTIC ASPECT OF THE CONCEPT OF «CHILD» 

 

Abstract 

The development of science requires new research. Obviously, the search for this innovation is growing 

in the Kazakh language, the main category of cognitive linguistics is the study of the concept, the 

presentation of which is based on specific facts. However, in accordance with the knowledge of our people 

about the world, we can say that the concept of ―child‖ in the Kazakh culture through the wealth of the 

country, a detailed study of the new direction was not fully implemented.In this regard, it is important to 

study the problem of determining the social significance of the child in society, in the family in accordance 

with the nature, worldview, spiritual and cultural values of our nation through the concept of the child, 

accumulated over the centuries. The article reveals the essence of the semantic space ―child‖ in the 

worldview of the Kazakh nation, a conceptual analysis of the works of the Kazakh writer T. Akhtanov is 
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carried out. The theoretical foundations and methods of studying the semantic space of the "child" are 

determined.  

In the modern Kazakh literary world, the function of lexical means of representing the concept of 

―child‖ is defined. 

Keywords:the concept of «child», linguistics, linguoculturology, phraseology, concepts, worldview 
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ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТА «РЕБЕНОК» 

 

Аннотация 

Развитие науки требует новых исследований. Очевидно, что поиск этого нововведения растет в 

казахском языке. Основной категорией когнитивной лингвистики является изучение концепции, 

представление которой основано на конкретных фактах. Однако, в соответствии со знаниями нашего 

народа о мире можно сказать, что понятие «ребенок» в казахской культуре через богатство страны, 

детальное изучение нового направления не было полностью реализовано. В связи с этим важно 

изучить проблему определения социальной значимости ребенка в обществе, в семье в соответствии с 

природой, мировоззрением, духовными и культурными ценностями нашей нации через концепцию 

ребенка, накопленную за века. В статье раскрывается сущность смыслового пространства «ребенок» 

в мировоззрении казахской нации, проводится концептуальный анализ произведений казахского 

писателя Т.Ахтанова. Определены теоретические основы и методы изучения семантического 

пространства «ребенка». В современном казахском литературном мире определена функция 

лексических средств репрезентации понятия «ребенок». 

Ключевые слова:концепт «ребенок», лингвистика, лингвокультурология, фразеология, концепт, 

мировоззрение 

 

Кіріспе.Бҧл мақала тақырыбының ҿзектілігі халқымыздың ᴛанымдық ᴏй-қорында ᴛіл арқылы 

жылдар ᴍен ғасырлар бойы жинақталған бала ұғымын ҧлтымыздың болмысына, дҥниетанымына, 

рухани-ᴍәдени қҧндылықтарына ᴄәйкес қарастыру және қазіргі қазақ қоғамындағы «бала» 

концептісінің даму динамикасын, жаңару ҥрдісін анықтау болып табылады. 

Ⱪазақ ᴛіліндегі «бала» ᴋонцептілерін репрезентациялау қҧралдарын ᴫексикалық және 

фразеологиялық бірліктер; ᴍақал-ᴍәтелдер; ᴍәтіндік бірліктер қҧрайды.  

Қазіргі қазақ әдеби ᴛіліндегі «бала» ᴄемантикалық ᴋеңістігінің ᴋӛлемін кӛрсету, «бала» 

ᴄемантикалық ᴋеңістігіне ᴋіретін бірліктерге ᴛалдау жҥргізу, «бала» ᴋонцептінің ᴍазмҧнын 

қалыптастырудағы рӛлін белгілеу, концептіні ᴄипаттау ᴋезінде ᴫингвомәдениеттану ᴛҧрғысынан 

зерттеу қазақ дҥниетанымынлағы «бала» ҧғымының тілдік суретін анықтайды. 

Ӛз ᴛіліміздегі «бала»концептісіне қатысты атауларды, ᴛілдік бірліктерді, ҧлттық ᴄанамызда 

қалыптасқан ᴛҥсініктерді, қазіргі ᴋӛркем ᴍәтіндердегі «бала» концептісін дәлелдейтін 

ᴍатериалдарды зерттеу ҧлтымыздың балаға деген ᴋӛзқарасын, дҥниетанымын ᴛануға, ҧлттық 

ᴍәдениетіміздегі бала ᴋонцептісінің алар ᴏрнын айқындауға ᴍҥмкіндік береді. 

Әдістеме.Теориялық – әдіснамалық негізі болып концептілерді ᴄипаттаудың ᴛеориялық және 

әдіснамалық базасын қалыптастырушы Ю.С.Степановтың [1], Н.Д.Арутюнованың[2] идеялары 

болып табылады және қазақ ғалымдары Ә.Ⱪайдар[3], Н.Уәли[4], Ж.Манкеева[5], Г.Смағҧлова[6], 

Ⱪ.Жаманбаева[7] т.б. жаңашыл зерттеулеріне сҥйеніп отырмыз. 

Зерттеу ҽдістері: бақылау, ᴛалдау, аналогия, ᴄалыстыру, жалпығылыми талдау.  

Нәтижелері.Жер бетіндегі ең жоғары ᴄананың ᴎесі – адам. Адам жер бетінде жаратылған ᴋҥннен 

бастап ᴛынымсыз даму ҥстінде. Оның бірден-бір дамуының ҥлкен жемісі – ᴛілі. Адамзат әлемде 

ᴋӛптеген ᴛілді жарата ᴏтырып, ӛзінің ӛткені ᴍен бҥгінін есте ᴄақтап, ӛзіндік ізін жалғауда. Тіл – 

белгілі бір нәсілдің, я елдің, я ҧлттың ӛзіндік ерекшелігін, ӛмірлік ᴛҥсінігін, ᴛарихын, ᴍәдениеті ᴍен 

ᴛҧрмысын, ᴛіпті ᴏның ӛз болмысын ᴛанытатын, ᴏны ᴄақтап қалатын, ӛзінен ᴋейінгілерге ᴛабыстайтын 

ҧлы қазынасы. Сондықтан ᴛілді зерттеу қай ᴋезеңде де ӛзекті болды, ал адамның ᴛілді зерттеудегі 

қызығушылығы, ᴏның ӛзін ᴛанып білуге деген ᴍҥмкіндіктерін аша ᴛҥсті. Ⱪазіргі ᴛаңда ᴏсы ᴛанып-
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білуге деген ҧмтылыс «адамның ᴛілі» немесе «ᴛілдегі адам» ᴍәселелерін қарастыруға бет алды. 

Адамның ᴛілге, ᴛілдің адамға ӛзара ықпал етуінен ᴛуындаған ᴄалалар ᴛілді ᴋогнитивті ᴫингвистикада 

қарастыруда.  

Адамды зерттеу ᴨроблемасын ᴫингвистикада қарастыруға болады, ᴏның негізгі ережелері біздің 

ᴏйымызша, Н.Д.Арутюнованың «Логический анализ языка. Образ человека в ᴋультуре и языке» 

(Тілдің ᴫогикалық ᴛалдауы. Мәдениет ᴨен ᴛілдегі адам бейнесі) атты ғылыми ᴍақалалар жинағының 

ᴋіріспесінде: «Адам феноменін ᴛануға деген жолды ᴦуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары, 

ӛнер және ᴛіл ᴄалады. Егер қҧдай адамды жаратса, ᴏнда адам ӛзінің ең ҧлы ᴛуындысы – ᴛілді жасап 

алды. Егер қҧдай ӛзінің бейнесін адамға ᴛҥсірсе, ᴏнда адам ӛз бейнесін ᴛілге ᴛҥсірді. Ол ӛзі жайында 

білгенін және басқаларға хабарлағысы ᴋелгеннің бәрін ᴛілде ᴋӛрсетті. Адам ӛзінің физикалық 

ᴋелбетін, ішкі жан-дҥниесін, эмоцияларын және ᴏй – ӛрісін, ӛзінің заттық және беймәлім әлемге, 

жердегі және ғарыштағы ᴛабиғатқа деген қарым-қатынасын, ӛзінің іс-қимылдарына, адамдардың 

ҧжымына және басқа адамға деген ᴋӛзқарасын ᴛілге ᴛҥсіре алды. Ол ᴛілге ӛзінің ᴏйының бастамасын 

және шығармашылыққа қабілетін берді. Адам ӛзін ᴛабиғи ᴏбъектілердің есімдерімен бейнелеп, 

ᴏларға утилитарлық және эстетикалық баға берді. Тіпті, әрбір ᴄӛзде адамның іздерін ᴛабуға болады» 

[2, 4 б.] – деп, баяндалады.  

Адам ӛзінің бар болмысын ҧрпақтан-ҧрпаққа ᴛіл арқылы жеткізіп ᴏтырады. Ҧрпақ – жеткізуші 

ᴏбъект болса, ᴛіл – жеткізуші қҧрал. Адам ӛмірінде ҧрпақтың, яғни баланың және ᴛілдің алатын ᴏрны 

ерекше. Соның ішінде, қазақ халқы ҥшін бала ᴍен ᴛіл басты назарда. Ⱪазақ шешендік ӛнерді қасиет 

ᴛҧтқан. Ата-бабаларымыз бір ᴄӛзбен-ақ бар дауды шешіп, ᴄӛзге ᴛоқтаған. Ал бала ᴛәрбиесі жар 

ᴛаңдаудан да әріде жатыр. Яғни, ҧлтымыз балаға ᴋӛп ᴋӛңіл бӛлген. Себебі жоғарыда айтылғандай 

ҧрпақ – ᴛілде ᴋӛрініс ᴛапқан бар білімді, ᴍәдениет ᴨен ᴛарихты, ᴄалт-дәстҥрді, ҧлттық қҧндылықты 

ᴄақтаушы. Мақаламызды ᴏсы ᴛақырып аясында алу ᴄебебіміз, «бала» ᴋонцептісін зерттеу ауқымы 

ᴋең, бір ᴋонцептіден екінші ᴋонцептінің ᴛуындауына әсер етуші. «Бала» ᴄӛзін жай ғана қарастыра 

ᴏтырғанның ӛзінде, «ҧрпақ, ата-ана, ᴏтбасы, ӛмір ᴍәні т.б.» ᴄияқты ассоцияциялар, адам ӛмірінің 

ᴍаңызды бӛліктері шыға ᴛҥседі. Ал ҧлтымыздың ᴄана-ᴄезімінде балаға қатысты берер ақпараты ӛте 

ᴋӛп. Оны зерттеп, ᴛану ҥшін ᴋогнитивті ᴫингвистиканың «ᴋонцепт» ҧғымына жҥгінеміз.  

Ⱪазақ ᴛілінің ᴛҥсіндірме ᴄӛздігінде «бала» ᴄӛзі:  

Бала І 1. Сәби, нәресте, бӛбек.  

2. Ата-ананың ᴨерзенті, ҧрпақ, ᴛҧқым.  

3. Жан-жануардың ᴋҥшігі,балапаны. 

4. Ауысп. Ержетіп, ысылмаған, балғын, жас. 

Бала ІІ тең кӛру, бірдей санау, жақсылыққа балау. 

Бала басты – ᴋӛпбалалы. Бала кҿкірек – баланың ᴋіршіксіз ᴨәк ᴏйы. Бала кҿтерді – екіқабат 

болды. Бала мінезді – аңқау, аңғырт. Бала ҿркеш – айыр ᴛҥйелердің әбден ᴄеміргендегі ᴛікірейген 

ӛркеші. Бала сүйді – балалы болды [8,103 б.]. 

Фразеологизмдер қатарында бала ᴄӛзі жалпылама ᴋӛптеген адамдар атауымен ҥйлеседі, белгілі 

бір бірлестікпен адамның ᴛығыз байланысты ᴍәнін білдіреді: адам баласы, Алаштың баласы, қазақ 

баласы, ҽйел баласы, мұсылман баласы. 

Бала ҧғымы әдет-ғҧрыпқа байланысты этнографиялық сипаттағы фразеологизмдер арқылы 

ашылады. 

баланын алымы – әлі ᴄӛйлеп ҥйренбеген балаға ең алғаш біреудің ҥйіне ᴋелгенде ᴄый-қҧрмет 

ᴋӛрсету әдет-ғҧрпы. Бҧл әдет-ғҧрып біздің уақытта да бар; 

қара домалақ бала – ᴛіл-ᴋӛзден ᴄақтау ᴍақсатында айтылатын байырғы әдет-ғҧрып; 

бала тышты – баланы бесікке бірінші рет бӛлеу ҥрдісінде жасалатын әдет-ғҧрып. Бесіктің 

шҥмегіне ӛткізу бала тышты ᴄӛзі арқылы ᴛәттілерді ᴄебеді, ᴄодан ᴋейін басқа балаларға ᴛарататын 

ғҧрып. Бҧл ᴎмитативті ᴍагия ᴛҥрінің бір бӛлігі ᴄияқты, ᴄебебі баланың асқазаны дҧрыс жҧмыс 

істеуіне әсер етеді. 

Әдетте, бала ᴋонцептісіне байланысты қандай да бір ᴍәдениеттің ӛмірлік жағдайын ᴋелтіру, 

ᴋӛптеген ᴍәселелерін шешу ᴍақал – ᴍәтелдерден ᴋӛрініс ᴛабады. Мысалы, Бала-артта қалған із, 

Бақыт – ұзатылған қыз. Бҧл ᴨаремияда бала ᴄӛзі «ҧл» дегенді білдіреді. «Әр адамға ᴏның ҧлы, ӛзі 

ӛсірген, ᴛәрбиелеген, аяққа ᴛҧрғызған, бҧл да ᴏның ізі. Ⱪызының арқасында ᴏл ᴛуған-ᴛуысқан-

дарының шеңберін ᴋеңейтті (Ⱪҧда, ᴋҥйеу, жиендер), ᴏл қҧрметке бӛленген, ᴄыйлы адам» [3, 232 б.]. 
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Талқылау. Т.Ахтанов романдарындағы ең ірі концептілік жҥйе қҧрай алатын концепт – бала 

концкпциясы. Ол эпитет, теңеу сияқты кӛріктеу қҧралдары арқылы, сондай-ақ еркін сӛз тіркестері 

мен тҧрақты тіркестер арқылы кӛрініс тапқан. Мысалы,  

Теңеулер: «балаша жайнаңдап мәз болу»; «дҧшпанымен қанжоса болып тӛбелесіп жатқан ҥлкен 

палуанның артында бҧғып тҧрған бала сияқты сезіну»; «баладай кҥту»; «жапанда жалғыз қалған 

қорғансыз мҥсәпір бала сияқты»; «балаша қапсыра қҧшақтау»; «оттан қҧтқарып алған баладай», 

«балаша мәз қылды», «баланың ҥлкенге айтқан сӛзіндей», «әкесінің қолынан бҧлқынып шыға 

алмаған жас баладай», «базардан шешесі қайтқан баладай», «ағасының мойнына асылған баладай», 

«шешесінің етегіне тығылған жас баладай», «қолына ӛткір пышақ ҧстаған есалаң бала тҧрғандай», 

«бейне ӛлік жатқан бӛлмеде ойнап жҥрген баладай» «намазға жығылған ҥлкендердің қасындағы 

баладай», «кенет бір нәрсені бҥлдіріп алған баладай»; «баланы мҥсіркегендей»; «тӛбелеске 

қҧныққан баладай»; «ең жақын адамына арқа сҥйейтін баланың кӛзқарасы». 

Мақалдар: Бала адамның бауыр еті;  

Кісі баласы кекшіл;  

Жетім бала кекшіл;  

Бала кӛңілі намысшыл;  

Сәбиді хайуан да аяйды 

Балалыҥйдеҧрлықжатпаст.б. 

Тҧрақты тіркестер: жас иіс; сәби кӛкірек; жастық шақ; шекесі торсықтай ҧл; балалық шақ; 

баламен бала болу; бір перзенттің зары; уылжыған нәресте т.б. 

Сӛздер:нәресте, перзент, балалық, сәби;  

Сӛз тіркестері: балалықпен қоштасу; балалық мекен; балалық шақтың тәтті елестері; жазығы 

жоқ балалық ҧғым; бала кездегі кҥнәсіз қиял т.б. 

Қанатты сӛздер: «Бала кезінде кісі қиялшыл болады»;  

«Жазығы жоқ балалық ұғым кейде арылмас ҿкінішке де ұрындырады» т.б. 

«Бала деген сезімтал ғой, кейде үлкенді алдап кететін жерден баланы алдай алмайсың» [9,41 

б.]. «Бала қасіреті тез ұмыт болады» [9,78 б.]. 

Бала концептісін мәтін деңгейінде қарастырар болсақ, ол әңгімелеу, сондай-ақ ойталқы 

формаларында беріліп отырады. Мысалы, әңгімелеу: 

«О, ғажап, осы аласапыранның арасында балалар ойнап жүр…балалар уайым-қайғыны 

ұмытқан: күліп, айғайлап, жұрт сапырылысқан перронда асыр салады, буып-түйіп қойған жүктің 

үстіне шығып, тҿмен қарай секіреді, жұрттың осы дүрліге кҿшуінің ҿзі оларға қызық думан 

сияқты. Томпаң-томпаң етіп, қызықтары басылар емес» [9,52 б.]. Жоғарыдағы мәтіндегі 

«аласапыранның арасында балалар ойнап жҥр» деген тіркесте автордың бала туралы негізгі ойы 

берілген. Бҧл «баланың аты бала, соғыста да, қандай қиын жағдайда да бала балалығын жасайды» 

деген тҧжырымдамаға саяды.  

Мына ойталқыда қазақ халқының бала туралы ҧлттық дҥниетанымы кӛрініс тапқан: «Қазақ 

баланы «періште» дейді, баланың аузынан жақсы сҿз шықса, оны аузына «құдай салды» деп 

қуанады, сҽбидің тілегі қабыл болатынына ешкім шек келтірмейді». Менің ҿзім орта білім алсам да 

қазақша тҽрбиелендім, құдайға сенбесем де, қазақтың кҿп ырымына сенемін, ҽсіресе бала туралы 

айтылғандарына күмҽнім жоқ. Мына ойнап жүрген балаларға қарап бойыма бір бейбіт тыныштық 

тарап келеді; осылардың мына алаңсыз бейқамдығын, сҽби қуанышын бұзуға…» [9,53 б.]. Баланы 

періште деп санаған ҧлттық дҥниетаным әңгімелеу формасында да берілген. Мысалы, диалогта: «– 

Анаңа жақсы тілек тіледің бе, қалқам? Сен періштесің ғой. Сенің тілегің қабыл болады, - деді 

менің маңдайымнан иіскеп» [9,46 б.].  

Жазушы романдарында ата-ананың балаға деген махаббаты нанымды баяндалған. Мысалы, 

кӛптен перзент кӛрмей, араға уақыт салып туылған ҧлына Кӛжектің елжіреуі тӛмендегі мәтінде 

айқын берілген: 

«Кҿжектің алақтап баласына қарай бергенін сезіп ескерімді қария оған рұқсат етті. 

– Шырағым, ана жұбайың келіп тұр. Балаңды алып келді. Нәресте ғой, бетінен сүй, - деді аз 

күйбеңдеп теріс айнала беріп. 

Қария сӛзінің аузынан шығуы-ақ мұң екен, Кҿжек ҽйелінің қолындағы баласын құшақтай 

алды. Інісінің асығыстығы ерсілеу бола ма деген Бейсен баласын сүйіп жатқан Кӛжек пен қарияға 

кезек қарап: 
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– Бала дегенді қойсайшы бұл, адамның бауыр еті ғой. Қайран, артындағы тұяғы емес пе? – 

деді елжіреп»[10,50 б.]. 

Ал мына мәтінде Кӛжектің баласын қаншалықты дәрежеде жақсы кӛруі баяндалады: «Баланы 

анасынан артық Кҿжек бақты. Бос уақытындағы бар ермегі сол болды. Бала ұйықтап жатқанда 

да бесігін ашып мейірлене қарап: «Ҿ-ҿй, ҽйнҽлайын, жатысын қарашы маңқиып, ӛзімнен 

аумапты» деп баланың маңайынан кете алмайтын. Бір-екі күн түзде болып қайтса, екі-үш ай 

кҿрмегендей баласын қолынан түсірмейтін. Ҽскерге алынған екі-үш айдың ішінде Кҿжектің 

Еркінін қаншалықты сағынғаны белгілі болар. 

Кӛжектің баласымен қоштасу сәті:Уылжыған нәрестеніқанша сүйсе де Кӛжектің мауқы 

басылмады. Тосырқап қалған бала алғашқыда аздап жатырқаса да үйрене келе ҽкесін таныды. Кіп-

кішкентай саусағымен жағын сипалап, мұртынан тартқан кезде Кҿжектің іші-бауыры елжіреп 

кетіп, бұрынғыдан да құшырлана сүйді. Монтиғанӛндірдей қара баланың том-томпақ үлбіреген 

беті бетіне тигенде Кҿжек оны ынтыға қысып, ұзақ уақыт тұрып қалды. Нәрестенің жас 

исінқолқасына сіңіре жұтады. Кҿжектің кҿзінен бір-екі тамшы жас үзіліп түсті. Балқия баланы 

алайын деп қолын созғанда Еркінді ұсына берді де, қайта тартып алып кҿкірегіне қысып ҿксіп-ҿксіп, 

ақыры солқылдап жылап қоя берді» [10, 54 б.]. 

Жоғарыдағы мәтінде ата-ананың балаға махаббаты «мауқы басылмау», «іші-бауыры елжіреу», 

«қҧшырлана сҥю», «ынтыға қысу», «нәрестенің жас иісін қолқасына сіңіре жҧту», «кӛкірегіне қысып, 

ӛксіп-ӛксіп, ақыры жылап қоя берді» тіркестерімен ашылып берілген. 

Т.Ахтанов шығармаларында «бала» концептісімен байланысты балапан сӛзімен келген теңеулер 

жиі кездеседі. Олар негізінен -дай, -дей жҧрнағы жалғану арқылы жасалған. Мысалы: ҥріккен 

балапандай; азынаған кҥзгі далада ҥрпиген балапандай елегізіп отыру; ҥрпиген балапандай, 

балапандай қалтырау, қаздың балапанындай шҧбырту, балапандай ҥрпию; балапандай 

шырылдау, қара жауынның астында қалған панасыз балапандай т.б. Жазушы романдарында 

концепт тҧрғысынан ең негізгісі бала концептісі десек, бҧл концепт балапан яғни қҧстың баласы 

деген ҧғыммен біте қайнасып екі жақты концептуалды жҥйе қҧрайды. Ол – бала және балапан. Екеуі 

де нәресте, сәби, ӛмірге жаңа келген жан иесі, ӛмір жалғасы деген ҧғымдардан туындаған.  

Т.Ахтанов шығармаларында «бала» концептісінің концептуалды жҥйе қҧрау мҥмкіндігі ӛте 

ҥлкен. Ол бір жағынан сӛз қолданыстарынан кӛрінсе, екінші жағынан тақырып ӛзегінен де айқын 

байқалады. Мысалы, «Шырағың сӛнбесін» романының тақырыптық ӛзегі – осы бала ҧғымы. 

Автордың шырақ деп отырғаны бала, ҧрпақ деген сӛздердің орнында алынған. Яғни ҧрпағың қалсын, 

атың ӛшпесін дегенді білдіреді. Бҧл тақырыптық желі романның бірнеше жерінде шығарманың басты 

кейіпкері-баяндаушы Нәзира мен оның Қамқа әжесінің арасындағы әңгімеде кӛрініс беріп отырады. 

Мысалы,  

«– Анаңа жақсы тілек тіледің бе, қалқам? Сен періштесің ғой.Сенің тілегің қабыл болады, - 

деді менің маңдайымнан сипап.  

Содан соң майға батырған пілтені тұтатып қабірдің басына қойды да:  

– Артыңда қалған шырағың сӛнбесін, жарқыным, - деді. 

Қамқа ҽжем ұсақ-түйек күйбеңді білмейтін адам, кҿбіне ірі сҿйлейді, мына сҿзі де маған 

аруақты естіліп, тҿбе құйқам шымырлап кетті. Қараңғы түнде ауылға қайтып келе жатып 

артыма қайрылып қарай бергенім де сол. Қамқа ҽжеме қанша сенсем де кҿңілімде бір күдігім бар: 

әжем «шырағың сӛнбесін» деп еді, біз тұтатып кеткен ана шырақ, майы таусылып, қазір-ақ 

сӛніп қалмай ма? Ақыры шыдай алмай осы күдігімді сұрадым. 

 – Ҽй, балам-ай, ҽлі баласың ғой, - деп ҽжем басын шайқады. – Сенсің ғой оның шырағы. Сенің 

тілеуіңді тілеп кеткен жоқ па, бейшара. 
Қамқа ҽжемнің осы сҿзі менің сҽби кҿңіліме ҿшпестей ҽсер етті. Сонау қараңғыда 

жылтыраған кішкентай шырақ… Сол шырақ менің сәбикӛкірегімде жылтырап жанып 

тұрғанын ап-анық кҿзіммен кҿргендей болдым… 

Тағы да бүйірім солқылдайды. Қимылдап жатыр. Жаңа ғана тұла бойымды тітіркенткен 

үрейден кейін… ҿн бойыма жайлы, рахат жылу тарап келеді. Мына қараңғы түнде, қара кҿлеңке 

бҿлмеде тағы да бір әлсіз шырақ тұтанып, жылтырап жанып келеді»[9,46 б.]. 

Жоғарыдағы мәтінде бір жағынан «баланы періштеге санап, тілегені қабыл болады» деп сенген 

қазақы ҧлттық дҥниетаным кӛрініс берсе, екінші жағынан Қамқа әженің «Артыңда қалған 

шырағың сӛнбесін, жарқыным» деген сӛзінің мәнісін аңғармай «біз тҧтатып кеткен ана шырақ, 

майы таусылып, қазір-ақ сӛніп қалмай ма?деген сҧрағына «Сенсің ғой оның шырағы» деуі 
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«шырақ» сӛзінің, жалпы романның тақырыптық желісін аңғартқандай. «Шырақ» сӛзінің мәнісін 

автор кейіпкер тілі арқылы айқындап береді де, осы эпизодтан кейін романның бірнеше жерінде бала 

сӛзін шырақ сӛзімен байланысты алып отырады. Бҧл бала қылығын, бала мен ересектердің 

арақатынасын т.б. балаға қатысты әңгімелеуде қайталанады. Мысалы, Нәзираның ҧлы – Дулат пен 

партизандардың арасындағы қарым-қатынасты баяндауда «шырақ» сӛзі «бала» сӛзінің орнында 

қолданылған: 

«Кішкентай Дулатжан ата-анасына ғана емес, бел шешпей түзде жортып от басы ошағының 

жылуын аңсап жүрген еркектерге де жақсы ермек болып алды. Ҿтіп бара жатқан біреуі 

қайрылмай, оны еркелетпей кетпейді, кішкене сәбиді кҿргенде партизандардың түзде тотыққан 

суық жүздері жылып қоя береді. Ылғи кісі ҿлтіріп, ҿздері де сағат сайын ажал тосып, ыстық пен 

суыққа, жақсылық пен жамандыққа қатып алған сұсты еркектердің сауыстанып кеткен 

жүректеріне, кішкентай қорғансыз сәби бір тамшы жылу тамызып шым еткізеді. Байқаймын, 

сын сағаттарда қанша ауыртпалық - ҽлегі болса да, мына қарғыс атқыр, мұздай суық, сұрқай 

ҿмірдің ортасында жылтыраған кішкентай нәзік шырақ… бҽрінің кҿзін тартып кҿкіректерінде 

мейірім отын тұтататын сияқты»[9, 349 б.]. 

Жоғарыда «шырақ» сӛзі перифраз тҥрінде берілген. Автор баланы жылтыраған кішкентай 

нәзік шырақ деп атайды. Мәтінде солдаттардың тотыққан сҧлу жҥздерін жылытқан, ыстық пен 

суыққа, жақсылық пен жамандыққа қатып алған сҧсты еркектердің сауыстанып кеткен жҥздеріне 

жылу тамызған, кӛкіректеріне мейірім отын тҧтатқан сәби қҧдіреті нанымды берілген.  

«Шырағың сӛнбесін» романында бала ӛлімі «шырақ ӛшу» тіркесімен ауыстырылып 

қолданылған. Мысалы, «Қанша ойламайын десем де кішкентай ҽнші Парашка, ебін тауып маған бір 

соқпай кетпейді. Сонау жарқабақтың басына шыққанға дейін бұл дүниеде ажал барын білмеген ақ 

періште, оның адам баласынан жауы болмайтын. Сҽбидің ҿзі кҿрген адам атаулы, ең аяғы үйіне 

түскен неміс солдаттары да оның ҽні мен мінезін қызықтап, ҽлпештеп, еркелетуді ғана білетін. 

Мылтық кезеген бір сҽтте ғана шошынып сҽбидің аппақ ақылы жамандық дегеннің не екенін түсіне 

алмай кетті. «Ой, мама, больно…» оқ тигенде барып тҽн ауырғанын сезді. Мынау ызғар тепкен 

қатал дүниеде жылтыраған бір шырақ ӛшті»[4,354 б.].  

Жоғарыдағы мәтінде Парашка есімді жеті жасар орыс қызының жарқабақтың басындағы 

немістердің жаппай ату әрекетінің ҥстіндегі оқ тигенге дейін ажал, ӛлім дегенді білмеген балалық пәк 

кӛңілі кӛрініс тапқан. Автор мҧны «сәбидің аппақ ақылы жамандық дегеннің не екенін тҥсіне алмай 

кетті» деп кӛрсетіп, баланы «ақ періште» деп атайды. Ал соңғы сӛйлемде баланың ӛлімін 

«жылтыраған бір шырақ ӛшті» тіркесімен беріп, шығарманың тақырыптық желісімен «шырақ» сӛзі 

арқылы байланыстырады.  

Романда бала шамшыраққада теңеледі. Мысалы, «Парашканың сұрағы таусылмайды, үлкен 

адамның «білмеймін» деуі оған түсініксіз, үлкен адам бҽрін білуге тиісті. Ҽнін де, тілін де қызықтап 

кемпір де оған жауап беруден жалықпайды, Парашка келген сайын мҽз болып қалады. 

Кемпір ғана емес, тасада жатып мен де мҽз болам. Мына жүдеу тартқан сұрқай үйге кеугім 

тартқан бей уақта жылтыратып шам әкелгендей…Парашка келген сайын жабыққан кҿңілім бір 

жадырап қалады» [9,211 б.]. 

«Шырағың сӛнбесін» романының бас кейіпкері Нәзира паналаған Дуня апайдың ҥйіне келіп-

кетіп жҥретін Парашка есімді қыз ҥйіне келіп паналағалы бір езу тартпаған қатал кемпірдің жҥрегіне 

жылу, мейірім шапағатын қҧяды. «Мейірімі сыртына шықпайтын бітеу кемпірді» жадыратып, жҥзіне 

кҥлкі жҥгірткен бала қылығы автордың «бала тілі – бал», «балалы ҥй – базар, баласыз ҥй – мазар» , 

«бала – бауыр етің» тәрізді мақал-мәтелдердің астарын танытқандай. 

Т.Ахтанов «Шырағың сӛнбесін» романында тақырыптық желі етіп алған бала концептісін жан-

жақты ашып кӛрсеткен. Соғыс кезін, соғыс ауыртпалығын басынан кешіріп, соғыс ҥстінде туған 

балалардың болмыс-бітімін, мінез-қҧлқын, іс-әрекетін шынайы суреттеген. Автор қызу айқас 

ҥстіндегі баласын қҧшақтап жҥріп, қолына қару ҧстап, соғысқан қазақ әйелі – Нәзираның іс-әрекетін 

баяндап отырып, Нәзираның кішкентай баласын «оқ астында ӛскен» деп атайды. Мысалы, соғыс 

ҥстіндегі балалы әйелдің іс-әрекеті былай баяндалады: «Құлағыма масаның ызыңындай ҽлсіз дауыс 

келеді, оны елемей, ет қызуымен атыса беріп едім, кенет ҽлденеге кҿңлім қобалжып, елең ете 

қалдым. Енді қаттырақ естілді – жылаған баланың даусы, менің балам. Қызу атыс үстінде, 

босанғалы тұңғыш рет балам барын ұмытып кетіппін. Қапелімде жауып тұрған оқтан жасқануды 

ұмытып, жаңағы ҿзім паналаған томардың түбіне жүгіріп келсем кішкентайым аузын жырта 

ашып, бақырып жатыр. Ҿлген адам да, кейде тіріге қорған болады екен, кішкентайымды Сашаның 
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бүйірінің астына тығып қойдым да қайтадан мылтығыма жармастым. Жаңа кеудеме қысқанда 

ана денесінің жылы исін сезіп титімдей кҿңілі орнықты ма, ҽлде шаршады ма, сәби де жылауын 

қойды» [9, 321 б.].  

Енді бір мәтінде автор соғыс ҥстінде туылған баланың мінез-қҧлқын ашып кӛрсетеді: «Дулат 

енді жер шұқуды қойып, ескі жҽшікпен ҽуре, жҽшіктің бұрышын бекітуге қаққан тілдей 

қаңылтырдың бір шетінен жұлқылап жұлып алғысы келеді. Қаңылтыр оған кӛнер емес, бірақ оны 

елейтін түрі жоқ, барын салып пыс-пыс етіп тартқылайды келіп. Қаңылтыр қолынан шығып 

кеткенде құлай жаздап шоңқиып отырып қалады да, қайта жармасады. Оқ астында ӛскенге ме, 

ӛзі қайсар-ақ. 

Оқ астында ӛскен… Әсірелеп айтылған қызыл сӛз емес, тура оқтың астында ӛсті ғой, бұл 

кебенек. Күнәсіз періште болғанға ма, ҽйтеуір содан аман келе жатыр. Ендігісін… ендігісіне 

үміткермін» [3,320 б.]. Автор оқ астында ӛскен баланың ойын ойнап отырған қылығының ӛзінен 

оның қайтпайтын қайсар мінезін аңғартады. Роман соғыста туылған балалар жайлы баяндаумен, 

оларға баға берумен аяқталады. Мысалы, «– Сен қайдан келе жатсың? А, айтшы. – Тілі тастай, 

тақ-тұқ сҿйлейді. – Неге үндемейсің? Сҿйлей білмейсің бе? 

Дулаттың тілі шығып келе жатыр, аздап сҿйлейтіні бар еді, бірақ жауап бермей, қызға 

бажырая қарап, үнсіз отыр. 

Осындай кҿптің ішінде біреу үшін жауап бергіш, тиіп кетсең, ағытылып жүре беретін сҿзшең 

еркектер болады. 

– Бұл бала майданнан келе жатыр, - деді сондайдың біреуі. 

 – Майданнан?.. Жоқ, кішкентай балалар майданға бармайды, - деп түсіндірді кішкентай қыз. 

– Неге бармасын, барған, - деп дауласа кетті сҿзшең еркек.– Барған емес, сол майданның 

ішінде туған. 

– Жо-оқ, майданда бала тумайды. Майданда соғысады. Жауды атады, - деп кҿнетін емес 

білгіш қыз. 

 – Жоқ, бұл соғыстың қақ ортасынан шынығып келе жатқан бала, - деп түсіндіреді ҽлгі 

ерінбейтін еркек. – Ертең нағыз мықты солдат болатын осылар. Бұлар соғыста да мықтап 

соғысады» [3, 413 б.]. 

Жоғарыдағы мәтінде балаға «майданнан келе жатқан бала», «майданның ішінде туған бала», 

«соғыстың қақ ортасынан шынығып келе жатқан бала», «ертең нағыз солдат болатын бала», «соғыста 

мықтап соғысатын бала» тәрізді баға берілген.  

Қорытынды.Т.Ахтанов ӛз шығармаларының негізгі діңгегі, концептілік тҧрғыдан ең кӛп 

қолданғаны – бала ҧғымы. Автор бҧл негізгі ҧстанымын (бала ҧғымын тілге тиек етуі) 

шығармаларының тақырыптық желісіне де қосқан және оны жан-жақты сипаттаған. Шығарманың ӛн 

бойынан автордың балаға, бала ҧғымына деген дҥниетанымдық кӛзқарасы айқын байқалып отырады. 

Жазушы романдарында автордың бала туралы дҥниетанымы ӛте жоғары, баланың періштелік, пәктік, 

аңғалдық т.б. қасиеттері кеңінен ашылған. Автор басқа жазушылардан ҧлттық дҥниетанымды бала 

арқылы беруімен қазақ ҧлтының болсын, жалпы басқа ҧлттың болсын бала жайын, бала қылығын 

ӛзінің соғыс тақырыбына арналған шығармаларында ӛте ҧтымды қолдана алуымен ерекшеленеді. 

Балаға байланысты ҧлттық ᴍәдени ҧғымдардың ᴛілдік ᴋӛрінісі ᴋелесі факторлар негізінде 

дәлелденді: 

1. Ⱪазақ ᴛіліндегі баламен байланысты архетиптік ҧғым зерттей ᴋеле, қазақ ҧлтын басқа 

ҧлттардан ерекшелейтін негізгі ᴍәдени белгі халықтың әдет-ғҧрыптары, ᴛыйымдары, нанымдары, 

ᴄалт-дәстҥрлері болып ᴛабылатыны анықталды. Архетиптік ҧғымдар ғасырлар бойы қазақ халқының 

ᴍәдени ᴛепе-ᴛеңдігін ᴄақтап, ҧрпақтан-ҧрпаққа берілетін қҧндылықтар қатарына жатады. 

2. Абстрактілі ᴍаңызы бар ᴄимволдар, яғни. дәстҥрлерге, ырымдарға ᴛән әрекеттер, ᴏны 

ᴏрындайтын ᴄубъектінің қандай да бір затқа, ᴏқиғаға қатынасын, ᴛҥсінігін, ᴋӛзқарасын ᴋӛрсетеді. 

3. Халықтың ӛлшем ᴛҥсінігі арқылы баланың ӛміріндегі ᴏрны, адамның балаға 

этнопсихологиялық жақындығы, баланың ᴄыртқы ᴋелбеті, біреумен ҧқсастығы, ᴏның қылықтары 

және т.б. ҧлттық ᴛҥрмен бағаланып, ᴋҥнделікті ӛмірдегі ᴋӛріністерге, ᴏқиғаларға, қҧбылыстарға 

ᴄалыстырмалы ᴛҥрде бейнелі ᴄипатталынып беріледі.Сӛздегі бейнелік ᴍән халықтыңң баланы 

ᴛҥсінудегі ᴏған қатысты ҧлттық ᴍәдени ерекшеліктерді бейнелейді. 
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СПЕЦИФИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В ПРАКТИКЕ  

ЮРИСТА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль и значение языковой личности будущего юриста пенитенциарной 

системы в современном юридическом дискурсе. Показано, что специальный язык носит прежде 

всего, профессионально ориентированный характер, и его задачами являются осуществление 

коммуникативных и познавательных потребностей специалистов соответствующего профиля. 

Известно, что характеристика языковой личности юриста должна рассматриваться в контексте 

профессиональной среды. В этом отношении считаем необходимым рассмотреть в данной статье, 

специфические составляющие юридического дискурса, юридического текста и юридической 

терминологии. В профессиональной деятельности устная речь правоведа проявляется в юридическом 

дискурсе, поэтому специфика понимания высказывания адресатом в процессе коммуникативной 

деятельности занимает особое место. Особенностью речевой деятельности юриста пенитенциарной 

системы является многоплановое деловое общение с целью изменения тех или иных характеристик 

личности или группы людей и выступает основным средством профессиональной деятельности. В 

статье отмечается, что основным источником создания благоприятного мнения о работе 

правоохранительных органов является процесс взаимодействия правоохранительных органов с 

гражданами. Тесное взаимодействие значительно повышает эффективность, качество и 

результативность профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: юридический дискурс, пенитенциарная система, язык права, 

профессиональный язык, языковые нормы, специальный язык, речевые действия 
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ПЕНИТЕНЦИАРЛЫҚ ЖҤЙЕНІҢ ЗАҢГЕР ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ 

ЗАҢ ДИСКУРСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 
 

Аңдатпа 

Мақалада қазіргі заң дискурсында болашақ пенитенциарлық жҥйенің заңгерінің тілдік 

тҧлғасының рӛлі мен маңызы қарастырылады. Арнайы тіл, ең алдымен, кәсіби бағытталған сипатқа 

ие және оның міндеттері тиісті бейіндегі мамандардың коммуникативтік және танымдық 

қажеттіліктерін жҥзеге асыру болып табылатыны кӛрсетілген. Белгілі, бҧл сипаттамасы тілдік тҧлға 

заңгер қарастырылуы тиіс контекстінде кәсіби орта. Бҧл тҧрғыда осы мақалада заң дискурсының, заң 

мәтінінің және заң терминологиясының ерекше қҧрамдас бӛліктерін қарау қажет деп санаймыз. 

Кәсіби қызметінде қҧқықтанушының ауызша сӛзі заңдық дискурста кӛрінеді, сондықтан 

коммуникативтік қызмет процесінде адресаттың пікірін тҥсіну ерекшелігі ерекше орын алады. 

Пенитенциарлық жҥйенің заңгері сӛйлеу қызметінің ерекшелігі тҧлғаның немесе адамдар тобының 

қандай да бір сипаттамаларын ӛзгерту мақсатында кӛп жоспарлы іскерлік қарым-қатынас болып 

табылады және кәсіби қызметтің негізгі қҧралы болып табылады. Мақалада қҧқық қорғау 

органдарының жҧмысы туралы қолайлы пікір жасаудың негізгі кӛзі қҧқық қорғау органдарының 

азаматтармен ӛзара іс-қимыл процесі болып табылады. Тығыз ӛзара іс-қимыл кәсіби қызметтің 

тиімділігін, сапасын және нәтижелілігін айтарлықтай арттырады. 

Тҥйін сӛздер: заң дискурсы, пенитенциарлық жҥйе, қҧқық тілі, кәсіптік тіл, тілдік нормалар, 

арнайы тіл, сӛйлеу әрекеттері 
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SPECIFICS OF LEGAL DISCOURSE IN PRACTICE 

LAWYER OF THE PENITENTIARY SYSTEM 

 

Abstract 

The article considers the role and significance of the language personality of the future lawyer of the 

penitentiary system in the modern legal discourse. It is shown that the special language is primarily of a 

professionally oriented nature, and its tasks are to fulfill the communicative and cognitive needs of 

specialists of the appropriate profile. It is known that the characteristic of the lawyer's language personality 

should be considered in the context of the professional environment. In this regard, we consider it necessary 

to consider in this article the specific components of legal discourse, legal text and legal terminology. In 

professional activity, the oral speech of a lawyer is manifested in legal discourse, so the specificity of the 

recipient's understanding of the utterance in the process of communicative activity occupies a special place. 

A feature of the speech activity of a lawyer of the penitentiary system is a multi-faceted business 

communication with the purpose of changing certain characteristics of an individual or group of people and 

is the main means of professional activity. The article notes that the main source of creating a favorable 

opinion about the work of law enforcement agencies is the process of interaction between law enforcement 

agencies and citizens. Close interaction significantly increases the efficiency, quality and effectiveness of 

professional activities. 

Keywords: legal discourse, penitentiary system, language of law, professional language, language 

norms, special language, speech actions 
 
Введение. В зависимости от коммуникативной сферы общения, вида деятельности принято 

выделять различные типы дискурса, в том числе и юридический, который обладает четко 

выраженными специфическими признаками, позволяющими причислять его к отдельным языковым 

феноменам.  
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Юридический дискурс – явление разноплановое. Основой его, безусловно, является дискурс в 

общем его понимании. Юридический дискурс как определенное видовое понятие осуществляется в 

конкретной коммуникативной юридической ситуации, в правовом поле и создается определенной 

группой людей, причастных к закону или праву. Результатом воплощения коммуникативной 

деятельности этих людей будет создание юридического текста, выраженного в различных речевых 

жанрах. Несомненно, юридический язык должен объективно представлять мысль законодателя с тем, 

чтобы он единообразно понимался адресатом. При этом язык законодательной власти воплощается в 

форму письменной речи, а правоприменяющие органы и должностные лица могут пользоваться и 

устной речью. 

Методика.По мнению М.Р.Кондубаевой, дискурс определяется как ―тип институционального 

дискурса, относящийся к сфере урегулирования социальных взаимоотношений, обладающий жесткой 

организацией и иерархическим строением, в структуру которого включаются типы текстов, 

функционирующих в рамках данного дискурса‖ /1/. 

Исследуя лингвокогнитивные различия в юридическом дискурсе, А.Г.Салахова выделяет три его 

основных жанра: законодательный, судебный и административный: 

- к законодательному жанру юридического дискурса относится коммуникация в 

законодательных органах. Основными прецедентными текстами данного жанра являются правовые 

акты, законы, комментарии к законам, указы президента и правительства; 

- судебный жанр юридического дискурса осуществляется в ходе судебного процесса. В 

структуру судебного дискурса входят тексты судебных приговоров, исков, ходатайства, экспертные 

заключения и т.д.; 

- административный жанр юридического дискурса включает в себя официальное общение в 

процессе осуществления служебной деятельности государственным или негосударственным 

учреждением, а также тексты, появляющиеся в процессе осуществления служебной деятельности 

данных учреждений (приказы, инструкции, служебные записки, справки и т.д.) /2/. 

По мнению Н.М.Абишевой, юридический дискурс с полным правом может быть назван 

разновидностью институционального дискурса. Институциональный дискурс организуется в рамках 

того или иного учреждения. В качестве характеристик института выделяют его упорядоченность, 

выделенность, устойчивость, специфичность, что позволяет распознавать его как членам группы, так 

и сторонним наблюдателям. Деятельность людей в государственных учреждениях осуществляется по 

правилам, имеющим моральное и правовое закрепление. Институты обладают собственными 

системами ценностей, которые выражаются с различной степенью кодификации. Целью 

юридического дискурса Н.М.Абишева считает обеспечение законности, что означает соответствие 

поведения всех граждан, существующим правовым законам /3/. 

Результаты. В практике юриста пенитенциарной системы встречаются все жанры юридического 

дискурса. В частности, сотрудники уголовно-исполнительной системы разрабатывают и выносят на 

обсуждение нормативно-правовые документы в профильные комитеты законодательного органа, 

осуществляют исполнение судебных приговоров по обеспечению исполнения вынесенных решений, 

ходатайствуют о предоставлении условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы, и как 

представители государства, сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечивают 

исполнение закона в исправительных учреждениях, оказывают социально-правовую помощь лицам, 

состоящим на учете службы пробации и т.д. 

Для юридического дискурса характерно использование специального языка, оказывающего 

определенное воздействие на адресата. Юридические нормы в современных цивилизованных 

государствах не могут существовать иначе, как в определенных языковых формах. Именно язык 

служит средством передачи информации о содержании правовых предписаний, а правовая 

информированность населения осуществляется посредством юридического дискурса, создаваемого 

юристами-профессионалами.  

Обсуждение.Д.Е.Керимов считает: ―Едва ли можно себе представить какую-либо область 

общественной деятельности, где неверно или неуместно употребляемое слово, ошибочно 

построенная фраза, разрыв между мыслью и ее текстуальным выражением способны повлечь за 

собой такие серьезные, а иногда и тяжелые последствия, как в области правотворчества‖ /4/. 

Язык права, по мнению Н.Н.Ивакиной – ―это в первую очередь язык закона, с его специфической 

терминологией, обозначающей особые юридические понятия, своеобразными словосочетаниями, это 

язык различных нормативных актов‖ /2, с.3/. В связи с этим многие термины данного языка 
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непонятны большинству граждан (термины, употребляемые в языке права: вменение, применение 

срока давности, добросовестное заблуждение, противная сторона). Главное заключается в том, как 

указывает автор, чтобы юридические термины и другие конструкции имели признание в 

юридической науке и были известны специалистам в области юриспруденции. 

Известно, что юридическая сфера имеет свой профессиональный язык и при разработке 

нормативного акта используются языковые средства, выработанные специально для сферы 

правотворчества, т.е. употребляемые преимущественно или даже исключительно в данной области. 

А.С. Пиголкин отмечает, что ―…это дает основание выделить язык законодательства как 

самостоятельный стиль литературного языка, который обусловлен особыми социальными задачами, 

стоящими перед правом, специфичным способом отображения предмета и характеризуется 

специальными композиционными и стилистическими средствами, особым словарным составом языка 

для выражения мысли законодателя. Основанием для выделения языка закона является несовпадение 

его специфических функций с общепринятыми функциями литературного языка, наличие в правовых 

текстах особых средств для выражения нормативно-регулятивных потребностей общественного 

развития, их оценки и текстуального закрепления‖ /5/.  

Язык права отличается от других языков главным образом стилистикой, которую А.А. Ушаков 

назвал ―наукой о словесном мастерстве законодателя‖ и, естественно, терминологией /6/. 

Язык права занимает особое место среди других специальностей, поскольку он наделен 

юридической силой, т.е. свойством порождать определенные юридические последствия и быть 

обязательным для соответствующих адресатов. Отсюда следует, что для языка закона важны такие 

качества, как официальность, императивность, точность, ясность, правильность, логическая связность 

и последовательность, стандартизация.  

Одна из особенностей выражения мысли законодателем проявляется в официальности и 

документальности. Это достигается стандартностью и терминологической унификацией. Правовая 

норма носит общий характер, и законодатель стремится к наибольшему обобщению, исключающему 

все частности и детали. Право регулирует общественные отношения и стремится подвести все 

многообразие языковых форм под стандарт. Официальность юридических текстов проявляется в 

отсутствии слов в переносном значении, в отсутствии разговорной и жаргонной лексики. 

Подчеркивают официальность: 1) отглагольные существительные с суффиксами – ани, -ени, 

чаще с приставкой не: неповиновение, неосуществление, неисполнение, недовложение, недонесение, 

неоказание, имеющие яркую официальную окраску, не употребляющиеся ни в каком другом стиле; 2) 

союзы: -а также, -а равно, -либо; -как, так и; 3) существительные мужского рода, называющие лиц 

женского пола по профессии: следователь Зотова, адвокат Садовская, прокурор Жукова /7.С.25/. 

Важной особенностью юридического языка является ясность и доступность. На ясность как 

главное достоинство речи указывал еще Аристотель: ―Достоинство стиля заключается в ясности: 

доказательством этому служит то, что раз речь не ясна, она не достигает своей цели‖ /8/. 

Ясность, по мнению Н.Н.Ивакиной, достигается прежде всего глубоким знанием материала, 

четкой композицией речи, логичностью изложения, убедительностью аргументов. Ясность – это 

умение говорить доступно для восприятия, доходчиво о сложных вопросах /9, с.22/. Законодатель 

должен оформлять тексты создаваемых законов так, чтобы они были понятны рядовым гражданам - 

носителям языка. Вполне справедливо указывать, что закон должен быть понятен всем. Однако в 

научных кругах распространено другое, весьма спорное мнение, что закон должен быть в меру 

сложен, так как излишняя простота может привести к искусственному упрощению. 

Правильность определяет эффективность юридического языка и является одной из его основных 

особенностей. ―Правильность предполагает соблюдение языковых норм в грамматике, 

словоупотреблении и произношении. Единство речи, ее взаимопонимаемость обеспечиваются 

именно правильностью речи, без нее не ―срабатывают‖ другие коммуникативные качества‖ /10/. 

Нормы складываются в языке исторически, они являются результатом отбора наиболее пригодных 

для общения средств из числа существующих и отражают реальные тенденции развития языка. 

Для юридического языка, по мнению Н.Н.Ивакиной, нормы языка характеризуются 

устойчивостью и общеобязательностью. Важно соблюдение лексических норм, обеспечивающих 

точность словоупотребления; соответствие орфоэпическим (произносительных) и акцентологическим 

нормам, обусловливающих единство звукового оформления речи. Грамматические нормы 

(морфологические и синтаксические) устанавливают единообразие форм словоизменения и 
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соединения слов в словосочетания и предложения. Стилистические нормы обеспечивают уместность 

эмоционально и функционально окрашенных языковых средств /11/.  

Точность – одна из основных особенностей юридического языка. Точность есть соответствие 

высказывания замыслу оратора и явлениям действительности (предметная точность) /9, с. 24/. В 

письменной юридической речи точность достигается прежде всего использованием терминов, как 

широко распространенных, так и узкоспециальных. Кроме того, точность достигается тем, что все 

слова используются только в соответствии с их прямым значением. Так, если литературному языку 

свойственно несколько семантических оттенков слова лицо (например, сочетания: милое лицо, 

истинное лицо, политическое лицо, частное лицо), в юридических текстах встречается либо значение 

«человек» (Преступление совершено неизвестными лицами), либо ―передняя часть головы человека» 

(Лицо человека обезображено), либо как термин «юридическое лицо‖, т.е. организации, которые 

обладают обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и личные 

имущественные права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в 

третейском суде (Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется 

уставом) /12/. Точности наименования способствует ―…и большое количество различных стандартов 

– клише (языковые стандарты, которые несут определенную функциональную нагрузку), 

отражающих определенные юридические понятия‖ /7, с.22/. 

Говоря о точности в судебной речи, П. Сергеич, говорит: ―…точность, опрятность, говорил 

Пушкин, первые достоинства прозы; она требует мыслей и мыслей. Изящество, красота слога есть 

роскошь, дозволительная для тех, у кого она является сама собою; но в отношении чистоты своей 

речи оратор должен быть неумолим. К сожалению, надо сказать, что в речи большинства наших 

обвинителей и защитников больше сору, чем мыслей; о точности выражений они совсем не 

заботятся, скорее щеголяют их неряшливостью‖ /13/. 

Ясно выраженные мысли, точно обозначенные понятия должны быть поданы логично и 

отражать логику отношений и зависимостей между явлениями. Б.Н. Головин различает предметную и 

понятийную логичность Предметная логичность состоит в соответствии смысловых связей и 

отношений языковых единиц связям и отношениям предметов и явлений в реальной 

действительности. Логичность понятийная отражает логичное выражение мысли в смысловых связях 

элементов языка /10, с.145/. 

По мнению Н.Н.Ивакиной, мыслить и рассуждать логично – значит, мыслить точно и 

последовательно, доказательно и убедительно, не допускать противоречий в рассуждении. Это 

необходимо помнить судебным ораторам, так как их речь требует обоснованности выводов /11,с.11/. 

П.Сергеич, рассуждая о правилах диалектики и искусстве спора на суде, говорит о важности 

предварительного размышления о речи, так как оратор в своих догадках о том, что было, в поисках 

истины находит и логические основания для подтверждения своих заключений о фактах: ―…правду 

нельзя изобличить в логической непоследовательности или намеренном обмане: на то она и правда. 

Тот, кто искренне стремится к ней, может быть смел в речах: у него не будет недостатка и в доводах‖ 

/13, с.197/. 

Следующей особенностью юридического языка является стандартизация. Она проявляется в 

повторении одних и тех же слов и фраз, употреблении синтаксических конструкций, применении 

канцеляризмов или клише в письменной речи и судебной монологической речи, как устойчивые и 

частотные формулы, фразы-клише, обеспечивающие экономию языковых средств, например, 

принимая во внимание и руководствуясь; преступление совершено при следующих обстоятельствах, 

вменить в вину, возбудить уголовное дело, руководствуясь cm...;. Стандартизацией обусловлены 

типовые сокращения ч. - часть; л.д. - лист дела ст. – статья, МВД – Министерство внутренних дел, 

КУИС – Комитет уголовно-исполнительной системы, ДУИС – Департамент уголовно-

исполнительной системы и т.д. 

Для выявления специфических характеристик юридического языка необходимо определить 

качества специального языка, которые помогли бы с наибольшей полнотой воспринять ситуацию, о 

которой идет речь. 

Специальный язык – полифункциональная языковая формация. Будучи одной из 

функциональных разновидностей высокоразвитого литературного языка, специальный язык занимает 

широкое поле языкового пространства и выполняет самые существенные функции языка: отражение 

действительности и хранение знания (эпистемическая функция), получение нового знания 

(когнитивная функция), передача специальной информации (коммуникативная функция). 
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Выполняя достаточно разные, но одинаково важные функции, язык профессионального общения 

сам становится функцией человека в процессе его деятельности и оценивается ―как основная 

социально-ролевая функция человека, реализация которой предоставляет ему средства для 

существования, но одновременно требует от него соответствующих знаний и умений, приобретаемых 

в результате обучения, а также опытом и привычкой‖ /14/. 

Следует также отметить, что специальный язык носит прежде всего, профессионально 

ориентированный характер, и его задачами являются осуществление коммуникативных и 

познавательных потребностей специалистов соответствующего профиля. Юридический язык имеет 

свою логическую, лексическую и грамматическую основы. 

Изучение специального языка включает в себя изучение закономерностей языка и мышления, 

социопсихологических особенностей речекоммуникативной деятельности, а также моделирование и 

обучение ситуациям коммуникативного взаимодействия. 

Юридический язык, как и другие специальные языки, отличается терминологией и своими 

языковыми средствами. О.С.Иссерс, рассматривая речевое воздействие как способ добиться 

определенных результатов, утверждает, что главным в ―специальном языке‖ является ситуация 

общения в пределах специальной сферы. Она отмечает, что ―специальная тематика, специальные 

цели беседы побуждают специалистов переходить на профессиональный язык, который в меньшей 

степени связан с национальной принадлежностью его носителей и не должен зависеть от 

общественно-экономической формации, идеологии, мировоззрения‖ /15/. 

Заключение. Специальный язык применяется в различных сферах профессиональной 

деятельности - это может быть язык законов, рассчитанный на профессионала и неспециалиста, 

судебный язык, язык юридического консультирования, язык письменного юридического общения и 

т.д. Специальный язык преследует свои определенные цели, и в первую очередь – донести до 

человека определенную информацию в специфической области знаний, воздействовать на 

применителя данного языка. 

Таким образом, носителем специального языка является профессионал, а данный язык переходит 

в категорию профессионального языка.  

Язык для специальных целей предполагает речевые действия – презентацию материала, 

письменный и устный обмен информацией, выражение мнения, обсуждение и т.д. Таким образом, он 

представляет собой диалог, обмен информацией как в устной, так и письменной формах. 

Профессия юриста пенитенциарной системы предполагает многоплановое деловое общение с 

целью изменения тех или иных характеристик личности или группы людей и выступает основным 

средством профессиональной деятельности. В дальнейшем, предполагается проанализировать 

специфику юридического дискурса на примере практической деятельности сотрудника службы 

пробации, осуществляющего оказание социально-правовой помощи осужденным, состоящим на 

учете службы пробации и нуждающимся в грамотной правовой поддержке. Поэтому, основным 

источником создания благоприятного мнения о работе правоохранительных органов является 

процесс взаимодействия правоохранительных органов с гражданами. Тесное взаимодействие 

значительно повышает качество и результативность профессиональной деятельности. 
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КОСМОНИМДІК АТАУЛАРДАҒЫ ӘЛЕМНІҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ МӘСЕЛЕСІ 

 

Аңдатпа 

Тіл ҧлттық тәжірибені, ҧлттың материалдық және рухани байлығын сипаттып қана қоймайды, 

оны ҧрпақтан-ҧрпаққа сақтап жеткізу қызметін де атқарады. Бҧл тҧрғыдан алғанда, тіл – ―қарым-

қатынастың аса маңызды қҧралы‖ ғана емес, тіл иесі қауымның саналы әрекетінің нәтижесінде туған 

мәдениетінің де кӛрінісі. Әр мәденит әлемінің ӛзіндік қалыбы (моделі) бар. Модель - әлемнің ҧлттық 

мәдениет арқылы қалыптасқан ҥлгісі.Адам оның кӛшірмесін емес,сол әлемнің нақты бейнесін ӛз 

қажетіне қарай тіл арқылы қабылдайды. Әлемнің тілдік бейнесінде болмыс қҧбылыстары дәл 

суреттеледі. Әлемнің тілдік бейнесі адамның ӛмірден кӛргені мен кӛңіліне тҥйген білімінің тілдік 

таңбалардағы кӛрінісі.Адам - әлемнің тілдік бейнесін жасаушы, әр кезеңдегі тілдегі ӛзгерістердің 

кӛзі. Мақалада аспан әлемі атаулары мазмҧнындағы ҧлттық дҥниетаным негізі жайында,оның қазіргі 

тіл ғылымындағы антропӛзекті бағыт зерттеулеріндегі орны жайында сӛз болады. 

Тҥйін сӛздер: этномәдени бірлік, космоним, халықтық астрономиялық атау, дәстҥрлі мәдениет, 

әлемнің тілдік бейнесі 
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THE PROBLEM OF THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD IN NOMINATIONS OF 

CELESTIAL BODIES 

 

Аbstract 

The language is not only describes the national experience, the material and spiritual wealth of the 

nation, but it has the function of saving it from generation to generation. In this sense, language is not only 

an ―important means of communication‖, but also a culture that was born out of the conscious use of 

language in society. Each culture has its own model.The model is a sample of the world, formed through 

national culture. A person does not perceive a copy, but perceives the real picture of this world through 

language in its necessity.The linguistic picture of the world accurately describes the phenomena of 

nature.The linguistic picture of the world is a reflection of the knowledge that a person has experienced and 

perceived it in the language. Man is the creator of the linguistic picture of the world, the source of language 

change in every age. The article is aimed at studying the foundations of a national worldview in the context 

of the names of celestial bodies and its place in modern linguistic anthropology.  

Keywords: ethnocultural unity, cosmonym(names of celestial bodies), folk astronomical name, 

traditional culture, linguistic picture of the world 
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ПРОБЛЕМА  ЯЗЫКОВАЯ  КАРТИНА  МИРА  

В  КОСМОНИМИЧЕСКИХ  НАИМЕНОВАНИЯХ 

 

Аннотация 

Язык не только характеризует национальный опыт, материальные и духовные богатства нации, 

но и выполняет функцию передачи его из поколения в поколение в полной сохранности. С этой точки 

зрения язык – это не только ―важнейший инструмент общения‖, но и отражение культуры, 

появившейся в результате сознательной деятельности носителя языка. У каждой культуры есть 

своеобразная модель. Модель – это модель мира, сформированная через национальную культуру. 

Человек воспринимает реальную картину мира, а не его копию, по мере необходимости, через язык. 

В языковой картине мира четко описываются явления бытия. Языковая картина мира – это отражение 

в языковых знаках знаний людей, полученных и накопленных в процессе жизнедеятельности. 

Человек – создатель языковой картины мира, источник изменений в языке каждого периода. В статье 

речь идет об основах национального мировоззрения в контексте названий небесного мира, его месте в 

исследованиях антропоцентрического направления в современной языковой науке. 

Ключевые слова: этнокультурная единица, космоним, народное астрономическое 

наименование, традиционная культура, языковая картина мира  

 

Кіріспе.Кез келген жалқы есімнің тууы мен қалыптасып дамуы ҧлт тарихыныңбелгілі кезеңін 

сипаттайды.Халықтың кҥн кӛрісіне, оның материалдық және рухани дамуына әсер етуші 

экстралингвистикалық және лингвистикалық факторларды тарихтың қалың қатпарларынан табуға 

болады. Жалқы есімдерге тарихтың қатынасы - олардың адам ӛмірімен жан-жақты байланыста 

болуында. Бҧны халықтың тарихи дамуының алғашқы кезеңінен бастап-ақ, ӛмірге деген қажеттілік 

тудырған, сондықтан болар, адам танымының деңгейі олар жасаған атаулардан кӛрінеді деп 

есептеледі. Осы орайда, Т.Жанҧзақ: ―Ономастика - тілдің сӛз байлығы, сӛздік қорымен, жалпы 

лексикасымен тығыз байланысты. Ол осымен қатар, тарих, этнография, этнология, география және 

эстетика, әдебиеттану, философия, биология сияқты ғылымның белді салаларымен ҥнемі байланыс 

бірлікте.Бҧл кӛрсетілген ғылымдармен бірлікте болғанымен, ономастика лингвистикалық пән болып 

есептеледі. Ӛйткені оның зерттейтін негізгі объектісі - сӛз. Жалпы тіл білімі, оның бір саласы 

ономастика тек қоғамдық ғылымдармен жанасып қоймай, әдебиет, мәдениет, география, психология, 

геология, зоология ғылымдарымен де ҧштасып жатады,‖ – дейді[1, 232]. 

Қазақтардың ӛзі ӛмір сҥретін кеңістікті игеруі дӛңгелек шеңбер ҥлгісіндегі шексіздік мағынасын 

білдіретін киіз ҥйдің қҧрылымынан кӛрінеді. Бҧл жолда қазақтар жер бедерін меңгерумен қатар, мал 

шаруашылығының қамына орай, аспан әлемі сырларын да тҥсінуге бейімделген. Қазақтар ежелден-ақ 

жер бедері, ӛсімдік, жан-жануар әлемінің қыр-сырын бӛліп-жармай біртҧтас жете білген, сондықтан 

ономастиканың қай саласында да халықтық терминдер қоры мол.Осыған орай, лингвистикалық пән 

ретіндегі ономастиканың салалары да бірімен-бірі тығыз байланысты. 

Қазақ халқыныңӛзін қоршаған орта, соған сәйкес ӛмір тәжірибесінен туындаған табиғат, тҧрмыс-

тіршілік т.б. қажетті ақпараты мол болған. Соның бір саласы аспан әлемі жайлы ҧғым-тҥсініктері 

болса, тіл байлығының бҧл қатпарында-астрономиялық білімінің мол болғандығын олар 

қалыптастырған халықтық космонимдік атаулар айқындайды. 

Әдістеме.Ақиқат болмыстағы қатынастар тілде кӛрініс табады. Атау - таным ҥдерісінің тілдік 

бейнесі, тілдік таңба. Антропоӛзектік тіл ғылымының басты мәселесі ҽлемнің тілдік бейнесі туралы 

тҥсінік қалыптастыру. Адам ӛзіне дейінгі жинақталған білім қорын игеру арқылы этномәдени 

қауымдастықтың ӛмір тәжірибелерін де қабылдайды.Адамның танымдық әрекеті – ақиқат болмысты 

тануға, қоршаған ортаны тҥйсініп, жинақталған білімдер негізінде әлемдегі орнын тҥсінуіне 

бағытталады. Тіл – сӛйлеушінің дҥниетаным ерекшеліктерін бейнелейтін қҧрал, ерекше ҧлттық 

ділдің кӛрсеткіші, мәдениеттің негізі. Сол себепті М.Балақаев: ―Кісі білімді, тәлім-тәрбиені тіл 

арқылы алады, мәдениетті, ӛнерді, ғылымды, техниканы тіл арқылы ҥйретеді. Тіл – ҧлт 

ерекшеліктерінің бірі, ҧлттық мәдениеттің бір формасы. Сондықтан онда әрбір халықтың ҧлттық 
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сана-сезімінің, ойлау тәсілінің, мінез-қҧлқының нысаналары сақталады. Халықтың сондай 

ерекшеліктері, мәдениеті, әдет-ғҧрпы, әдеби мҧралары, оның психикалық қалпы тіл арқылы 

ҧрпақтан-ҧрпаққа ауысып отырады‖,-деп пайымдайды[2,3-4]. Кумулятивтік қызметі арқылы 

қордаланған тілдің байлығында, тіл бірліктерінде, ҧлттық дҥниетаным іздері тҧнып жатады. Халық 

таным әрекетінің нәтижесін сӛз мағынасына сыйғызады, сондықтан тіл байлығының ең кӛне, ежелгі 

қатарына жататын атаулар, халықтық космонимдердің мазмҧнындағы ҧлттық мәдени ақпаратты 

танып білу ҥшін лингвистикалық талдау әдістері қолданылады. Халықтық космонимдік атауларды 

семантикалық, этимологиялық, лингвомәденитанымдық, этнолингвистикалық әдіспен талдау арқылы 

ҧлттық әлемнің тілдік бейнесін танып-тҥсінуге, қол жеткізуге болады. 

Нәтиже. Егер жер-су нысандары олардың әртҥрлі табиғи қасиетіне қарай атауға ие болса, аспан 

әлемі атаулары, кӛбіне, олардың кӛзге кӛрінетін бейнесіне, қимыл-қозғалыс, әрекетіне байланысты 

таңбаланған. Космонимика-лингвистикалық пән, сондықтан оны аспан әлемі атауларының ғылыми 

дефинициясы емес, алдымен, халықтық космонимдік атаулар, олардың халықтың ӛмір сҥру салтына 

негізделген қолданбалылық мәні мен осы қызметтен туындайтын фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, 

аңыздар т.б. тіл бірліктері қызықтырады. Аспан денелерінің халық тҧрмысындағы маңызына қарай 

тіл байлығы: темір қазығы болу, темір қазық жастану, қаққан қазықтай, қазық жұтқандай, 

қазықтай қату, қазықтай қағу ай қабақ алтын кірпік, ай-айдың оты басқа, айдан ұл тудырып, 

күннен қыз тудырып т.б. тәрізді оның рухани мәдениетін бейнелейтін эпитет пен метафора,аңыздар, 

лексикалық және фразеологиялық бірліктермен қатар мақал-мәтелдермен толығып отырады. 

Ауыз әдебиетінде, ақын-жазушылар шығармаларында аспан әлемі атауларын сипаттау жиі 

кездеседі. С.Торайғыров: ―Тҥн жақтан қолын бҧлғап, Темірқазық. Аймағын қалмасын деп жолдан 

жазып‖десе, А.Тоқмағамбетов:―Шынжырлап Ақбозат пен Кӛкбозатты, Жылжымай Темірқазық 

мҥлгіп қапты. Қарақшы жеті бірдей торуылдап, бар жҧлдыз жымың қағып, бірін бақты‖ дейді. Әр 

адам белгілі ҧлттың ӛкілі болғандықтан, ҧлттық дәстҥр, ҧлттық мәдениет, тіл, тарихы, әдебиеті бӛлек 

болатыны сияқты аспан әлемін, ―таным әліппесі мен зертханасын‖ да әр халық ӛзінше зерделеп, 

пайымдайды, тҧрмыс-тіршілік жағдайына қарай таңбалап, бейнелейді [3,161].  

Талқылау. Зат, қҧбылысқа ат беру - адамның болмыстың ӛзі танып білген сан алуан белгілерін, 

қимыл-әрекеттің сапасын,қадір-қасиетін бағалауы, әлем бейнесінің ӛзіндік қалыбын жасап, оны сӛз 

мағынасына сыйғызып таңбалауы. А.Салқынбай: ―Атау ҥдерісі болмыстың, ҧғымның, атаудың 

арасындағы қатынас арқылы айқындалады. Атау - белгілі мағына мен мәнге негізделген дыбыстық 

қатардан тҧратын таным арқылы анықталатын тілдік таңба. Атау - тілдің қҧрылымдық жҥйеге сәйкес 

анықталатын тілдік кілт (языковой код) арқылы санада таңбаланады,‖-деген тҧжырым жасайды[4, 

320-321]. Қ.Жҧбанов айтқандай, ―Ат болмаса, сӛз де болмайды. Номинатив сӛзді бір-бірінен айыру 

ҥшін ат қоямыз. Атты неге қоямыз? Оны заттардың ӛзі жоқ жерде сӛз қылу ҥшін қоямыз‖5,94-98]. 

Атау қарым-қатынас нәтижесінде жҥзеге асатын тҧрмыс-тіршілігінің қажетіне қарай белгілі зат-

қҧбылыс туралы ақпарат алмасу ҥшін қойылады.А.Салқынбайдың пайымдауынша, атау, біріншіден, 

ономасиологиялық қырынан анықталғанда, заттың болмысы (денотат) мен атаудың мәні 

(сигнификат) қатынасы арқылы тҥсіндіріледі де, басты мән ретінде болмыс табиғаты зерттеуге 

алынады. Екіншіден, семасиологиялық аспектіде атаудың мәні таным тәсілдері мен болмыстың атын 

айқындау негізінде қарастырылады. Тіл ғылымында атаудың табиғаты мен қҧрылымын талдап тҥсіну 

де атауды қалыптастыратын ҥш мҥшенің қарым-қатынасы негізінде жҥргізіледі: 

болмысҧғыматау.―Атаудың осы аталған әмбебап-логикалық қатынасының әрбір сыңары әлем 

бейнесінің тілдегі кӛрінісін таңбалауда ҧлттық танымға тән белгілер арқылы тҥрленеді. Болмыс 

атаудың денотаты ретінде ӛмір сҥреді де, атаудың қасиеті мен мәнін, белгілерінің табиғатын, тӛркінін 

кӛрсетеді. Атау - сӛйлеу нәтижесі‖[4,328-329]. 

Ғалам бейнесі де, адам бейнесі де тіл семантикасында кӛрініс табады. Бҧл орайда адамның ӛзі 

емес, адамның тілдегі бейнесі ерекше маңызды болады. Тілдік формада берілген дҥние туралы 

білімдердің жиынтығы тҥрлі тілдік концепцияларда бірде ―ғаламның тілдік кӛрінісі‖, бірде 

―ғаламның тілдік моделі‖, бірде ―ғаламның тілдік бейнесі‖, бірде ―тіл аралық ғалам‖ деп кӛрсетіліп 

жҥр.Егер ғаламның тілдік бейнесі тҥрлі деңгейдегі тілдік бірліктерде ғаламның ҧлттық бейнесін 

кӛрсетсе, онда ономастикалық деңгейдегі жалқы есімдер ғаламның ҧлттық, тілдік бейнесінің 

фрагменті болып табылады да, ғаламның ономастикалық ұлттық бейнесін қҧрай алады. 

С.Жиреновтің тҧжырымдауынша, ғалам (әлем) бейнесі ҧғымы адам баласының қоршаған орта мен 

дҥниеге деген ӛзіндік кӛзқарастарын зерттеуге негізделеді.Айнала қоршаған дҥние немесе адам мен 

оның ӛмір сҥретін ортасы ӛзара тығыз байланысты. Ғалам бейнесі оның концептуалды негізі 
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ғылымдағы ―адам мен оның ортасы жайлы ақпараттарды ӛңдеудің нәтижесі‖ деген тҧжырымдама 

негізіне топтасады. Ғалам бейнесі – ӛте кҥрделі, ҥнемі қозғалыста болатын, тҧрақсыз ауыспалы 

ҥдеріс. Онда адамдардың бір-бірімен тіл табысуын, ортақ шешімге келуін қамтамасыз ететін жалпы 

халықтық сипаты да болады‖[6,25]. 

Қазақ халқының ата-бабалары мҧсылмандыққа дейін-ақ тҧрмыс-тіршілік жағдайына қарай жер 

беті мен аспан әлемін терең зерделеген.Ҧлттық таным әрекеті олардың арасындағы байланысты 

анықтап, әл-ауқатының деңгейін мал-жанының аман болуымен ӛзектестірген, сол арқылы 

зерттеушілік, шығармашылық қызметін де жетілдіріп отырған. О.Жҧбаеваның пайымдауынша, 

адамның когнитивті қызметінің нәтижесінде тіл қоршаған орта туралы әсерді ғана жинақтап 

қоймайды, сонымен қатар халықтың зерттеушілік ойларын да жеткізіп, халықтық, ҧжымдық 

этномәдени санасында қалыптасқан ғалам бейнесін сақтайды. Ғалам бейнесі - адам дҥниетанымының 

басты элементі. Ғалам бейнесі мазмҧнында адамның дҥниені тануының негізгі кӛріністері 

жинақталған. Сӛйтіп, ғалам бейнесі дегендіадамның шынайы болмыс туралы тҥсінігі деп қабылдауға 

болады 7,12-19].  

Адамның танымдық әрекеті ақиқат болмысты тануға, қоршаған ортаны тҥйсініп, жинақтаған 

білімдер негізінде әлемдегі орнын тҥсінуге бағытталады. Адам қашан да әлемді танып, ондағы ӛз 

орнын айқындауға талаптанады. Тіл - сӛйлеушілердің дҥниетаным ерекшеліктерін бейнелейтін қҧрал, 

ерекше ҧлттық ділдің кӛрсеткіші, мәдениеттің негізі8].Әлемнің тілдік бейнесі әр ҧлтта әртҥрлі 

болады. Бҧл тіл иелерінің ӛмір тәжірибесі мен білім жҥйесіне негізделеді. Әлемнің тілдік бейнесінде 

болмыс қҧбылыстары дәл суреттеледі деп есептеледі[8].Бҧл,әсіресе, ономастиканың терең де мол 

қабаты жер су атауларынан анық кӛрінеді. Халықтық географиялық терминдер мен топонимдік 

атаулар кез келген аймақтың физика-географиялық ерекшеліктерін дәл, айнытпай бере алады деп 

есептеледі. Жалпы, географиялық атаулардың жергілікті жер ерекшеліктерін дәл бейнелеген 

жағдайда ӛміршең келетінін ғалымдар да кӛрсетеді. Атаулар ғасырлар бойы жасалып, лингвомәдени 

сипатқа ие болады. Қазақ жерінің әр аймағында кездесетін: Сорбұлақ, Ащысай, Жыланды т.б 

атаулары да топонимдік кеңістіктің шаруашылықтың кей тҥріне жайсыздығынан ақпарат берсе, 

Ешкіҿлмес - таудың малға жайлы мекен екендігін кӛрсетеді, ―суыққа тӛзімсіз ешкі тәрізді жануар бҧл 

таудақыста шығын болмағанына қарап, тау осындай атауға ие болған [3,55].Мҧндайҧлттық 

дҥниетанымға бай атаулар мыңдап кезеседі, тіпті, топонимдердің негізі ҧлттық мәдени ақпарат кӛзі, 

қазақ әлемнің тілдік бейнесі деуге болады.Б.Қалиев дҥние (ғалам) бейнесі туралы айтқанда, ҥш тҥрлі 

бейнені ажырата білу керек деп есептейді. Біріншіден, объективті дҥниенің тҧтастай бейнесі (нақты, 

шынайы, дәл бейне); екіншіден, тілдік бейне; ҥшіншіден, ғылыми концептуалды бейне [9,9]. 

Шындық ҽлемнің тұтастай бейнесі – бҥкіл әлемнің жалпы бейнесі. Әлем (ғалам) - кең мағыналы, 

ортақ ҧғым. Зерттеушілер оны тіл қҧралдары арқылы бҥтіндей жасау мҥмкін емес деп есептейді. Егер 

дҥние дегенде әңгіме әлемнің бір бӛлігі туралы болса, мысалы, тӛрт тҥлік мал, жан-жануарлар 

дҥниесі немесе ӛсімдіктер дҥниесі жайында болса, олардың бейнесін жалпылап болса да жасауға 

болады. Дҥниенің тілдік бейнесі деп, әлемнің бір бӛлігінің ғана тілдік бейнесін айтады [9,9]. Осы 

бӛлікке космонимдер жҥйесін қосуға болады. 

Халықтық космонимдік атаулар деп, аспан әлеміндегі кӛзге қҧралсыз кӛрінетін ғарыш нысаны 

атауларын айтады [10,55]. Аспан әлемі атаулары: Ай, Күн, Жұлдыз, Аспан - әлемге ортақ 

астрономиялық атаулар, алайда осы ортақәлемді әр ҧлт ӛзінше кӛріп-біліп, ӛзінше тҥсінеді, ӛз 

әлемінің тілдік бейнесін жасайды.В.А.Никонов Волга бойын мекен ететін халықтардың 

космонимдері туралы жазған еңбегінде: ―Космономия как раз ярко убеждает, что для всей 

ономастики верен тезис: название, не присуще называемому объекту,а прикреплено к нему 

человеческим обществом и характеризует не столько сам объект, сколько называющих. Все названия 

космических объектов даны с Земли и отражали земное.Охотничьи племена дали созвездию название 

Стрелец, скотоводческие - заселили небо табунами коней. На небо перенесены сани, коромысло, 

даже старый лапоть ...‖, - деп әлемді танудағы ҧлттық ерекшелікті кӛрсетеді[11,373].Х.Әбішев 

шаруаның жайы ҥшін қазақтарға аспан әлемін қҧралсыз-ақ кӛріп бақылау, яғни жҧлдыз бақылау, 

қажет болды. Осыған орай, халық арасында табиғатынан зерек қойшы, малшылардың ішінен айтулы 

―жҧлдызшы,‖ ―есепшілер‖ шыға бастады.―Жҧлдыздың тууы, кӛтерілуі, тӛбеге келуі, еңкеюі, батуы 

аумастан жыл сайын жылдың бір белгілі мерзіміне тура келеді де отырады. Ендеше уақыт есебін 

жҧлдыз бойынша жҥргізу ӛте ыңғайлы ‖,- деп есептейді[12,16-19]. Тҥнде жолаушы жҥрген қазақ 

жҥрер жолын да, уақытын да Темірқазыққа не Үркерге қарап айырады. Темірқазық - орнынан 

жылжымайтын жҧлдыз, ал Үркер аспан бойында жылжып жҥреді. Темірқазық жҧлдызының бҧл 
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ерекшелігі туралы Шоқан Уәлиханов: ―Темірқазық деген атау, шамасы, оның тапжылмастан кӛрнекі 

жерге орналасуынан берілсе керек, ӛйткені оған жақын әрі оның айналасында қазыққа байланған 

аттың жҥрісіне ҧқсас қозғалыстағы екі жҧлдыз ―ақбозат; кӛкбозат‖ деп аталады ‖,-депжазған [13,61-

63].Темірқазықтың ерекшелігі - қозғалмайтын тҧрақтылығы. Х.Әбішев бҧл атаудың екінші сыңары 

қазықтың қазақ тҧрмысындағы маңызын ―киіз ҥйлі қазақтың ҥйін дауылға жықтырмай, кӛгендегі 

қозысын, желідегі қҧлынын, арқандауы атын бейсауат жібермей ҧстап тҧратын ‖ мықтылығымен, 

мызғымайтын беріктігімен байланыстырады[12,69-70].―Темірқазық Әлемнің мҧнарасы, оны білген 

адам еш уақытта адаспайды,мақсатына жетеді ‖ деп есептеледі[14,110].Бҧл тек жол жҥру, 

мықтылығын сипаттайтын символдық мәнгеие. 

Қорытынды.Лингвистикалық пән ретінде ономастиканың негізгі бӛлігі болып табылатын аспан 

әлемі атаулары, космонимдер, қазақ ономастикасының ӛзге салаларына қарағанда, біршама кенжелеу 

дамыған саласы саналады. Ал қазақтардың ежелгі замандарда, ғылымға дейін-ақ, астрономиялық 

білімінің мол болғандығы олар қалыптастырған халықтық космонимдерден, фразеологизмдерден, 

тҧрақты теңеулерден, кӛркем суреттеуге негіз болған ӛлең-жырлардан, символдық мәнге ие болған 

атаулардан кӛрінеді. 

Әр адам белгілі ҧлттың ӛкілі болғандықтан, ҧлттық дәстҥр, ҧлттық мәдениет, тіл, тарихы, 

әдебиеті бӛлек болатыны сияқты аспан әлемін, ―таным әліппесі мен зертханасын‖ да әр халық ӛзінше 

зерделеп, пайымдайды, тҧрмыс-тіршілік жағдайына қарай таңбалап, бейнелейді.  

Қазақ халқының ата-бабалары мҧсылмандыққа дейін-ақ, тҧрмыс-тіршілік жағдайына қарай жер 

беті мен аспан әлемін терең зерделеген, сол арқылы жыл мезгілдерінің ерекшеліктерін біліп, 

шаруашылық жҥргізудің әдіс-тәсілдерін қалыптастырған. Бҧлқазақтың арғы аталарының тҧрмыс-

тіршілігінің кӛзі болып табылатын мал-жанын аман сақтап, әл-ауқатын кӛтеру ҥшін қажет болды. 

Ҧлттық таным жемісі топонимдік кеңістікпен қатар, аспан әлемін терең зерттеп білуге жетеледі, сол 

арқылы кҥнделікті уақыт мерзімін, ай, апта, жыл мезгілдерін анықтап отырған. Сонымен қатар, аспан 

әлемін кӛзбен кӛріп бақылап қана қоймай, сол жинаған білімдерін ӛзінің кҥнделікті тҧрмыс-

тіршілігінде қолданған. Бҧл білім қазақ халқының кҥнтізбесін жасауға негіз болған. 
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ҒАБИДЕН ҚҦЛАХМЕТТІҢ «ҤЙІРІ ЖОҚ КӚКЖАЛ» РОМАНЫ:  

ӘЛЕУМЕТТІК-ТҦРМЫСТЫҚ ПРОБЛЕМАЛАР, ҚЫЛМЫС ХРОНИКАСЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада тәуелсіздік жылдарынан кейінгі қазақ прозасындағы тың ізденістер зерттеледі. Проза 

саласындағы роман жанрының тҥрлік дамуы қарастырылады. Жаңа замандағы тақырыптар, заманауи 

проблемалардың проза саласынде игерілуі талданады. Аталған мәселелер Ғабиден Қҧлахметтің 

«Ҥйірі жоқ кӛкжал» романын талдау арқылы дәлелденеді. Романдағы 90-жылдардың әлеуметтік-

тҧрмыстық мәселелері басты проблема ретінде кӛркемдік тҧрғыдан шынайы суреттелуі қозғалған. 

Романдағы замандастарымыздың кӛркем бейнесі арқылы қазіргі қазақ қоғам шындығын кӛркемдеп 

толықтырудағы рӛлі сараланған. Мақалада романның тақырыбына ӛзек болған мәселе тоқырау 

жылдарындағы қазақ елінің тҧрмыс жағдайы, сыбайлас жемқорлық, қылмыстық әлем, саяси 

қылмыстар, ҧлтаралық қақтығыстар сӛз болған. Олар қарапайым адамдар, сондай-ақ ҥлкен 

мемлекеттік деңгейдегі шенеуніктердің прототиптік бейнелері, қылмыстық әлеммен байланысты 

кӛркемдік тҧрғыдан шешім тауып талданған.  

Тҥйін сӛздер: қазіргі қазақ прозасы, роман жанры, әлеуметтік-тҧрмыстық тақырыптар, 

прототиптік бейнелер, қылмыс хроникасы, кӛркем образ, тоқырау жылдары, геройлық образ, 

авторлық шешім, сыбайлас жемқорлық 
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GABIDEN KULAKHMET'S NOVEL "WOLF WITHOUT A PACK":  

SOCIAL AND DOMESTIC PROBLEMS, CHRONICLE OF CRIMES 

 

Abstract 

The article examines new researches conducted on Kazakh prose after the period of independence, the 

specific development of the novel genre. The article analyzes the themes of modern times and the 

development of modern problems in prose. These questions are considered based on the novel "Wolf without 

a pack"by Gabiden Kulakhmet. The novel depicts social and domestic problems of the 90s as the main 

problem, and it analyzes the role of modern realities based on the artistic image of contemporaries. The 

article highlights the issues of the living conditions of the Kazakh people during the years of stagnation: 

problems of corruption, the criminal world, political crimes, ethnic conflicts, etc . 

Keywords: modern Kazakh prose, genre of the novel, social and domestic themes, prototypical images, 

chronicle of crimes, artistic image, years of stagnation, image of the character, author's decision, corruption 
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РОМАН ГАБИДЕНА КУЛАХМЕТА «ВОЛК БЕЗ СТАИ»:  

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ХРОНИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье изучаются новые исследования казахской прозы после периода независимости, видовое 

развитие романного жанра. Анализируются темы нового времени, освоение современных проблем в 

прозе. Эти вопросы рассматриваются на основе романа Габидена Кулахмета «Волк без стаи». В 

романе в качестве главной проблемы изображены социально-бытовые проблемы 90-х годов, 

анализирована роль современных реалий на основе художественного образа современников. В статье 

освещены вопросы условий жизни казахского народа в годы стагнации: проблемы коррупции, 

уголовного мира, политических преступлений, межнациональных конфликтов и др.  

Ключевые слова: современная казахская проза, жанр романа, социально-бытовые темы, 

прототипические образы, хроника преступлений, художественный образ, годы застоя, образ героя, 

авторское решение, коррупция 

 

Кіріспе. Тәуелсіздік дәуірінен бергі жазылған қазақ прозасында тарихи тақырыптармен қоса, 

қазіргі заманауи мәселелердің тҥйіткілдерін тарқата отырып, замандас бейнесін сомдаған біршама 

тың стильдік ізденістерді, кӛркемдік табыстарды атап ӛтуге болады. Жекелеген қаламгер 

туындыларында замандас бейнесі, яғни заманауи проблемалардың ӛзегінде адам тағдыры тыс қалуы 

мҥмкін емес заңдылық. Бҧл туралы біршама зерттеу еңбектерде айтылып, жазылып талданып келеді.  

Сонау кеңестік кезеңнің келмеске кеткен азапты шеңгелінен қҧтылып, 90-жылдардан кейінгі 

қазақ қоғамындағы тҥбегейлі ӛзгерістер мен санадағы сілкініс, қҧлдық қоғамның қамытынан 

ажыраған адамның болмысы, рухани бостандық қазақ қаламгерлеріне шығармашылық тҧрғыдан 

еркіндік сыйлады. Қаламгерлер проза саласының әңгіме, хикаят, роман сынды ҥлкенді-кішілі 

жанрларында тың ізденіске ҧмтыла отырып, заман және адам проблемасын, адамның ішкі рухани 

әлеміндегі болмыс, оның себеп-салдарына еркін бойлап, қоғамдық әлеуметтік-тҧрмыстық 

проблемалардың кӛркемдік шындыққа ҧласуына біршама жол ашты.  

Зерттеу материалдары мен әдістері. Мақалада салыстырмалы типологиялық, образдық талдау 

әдістері қолданылды. Бҧл жылдардағы әдеби процесс туралы ғалым Г.Орда: «Қазақ жазушылары 

ӛткен тарихпен бірге қазіргі қазақ қоғам шындығын кӛркем бейнелеуде роман жанрын 

замандастарымыздың кӛркем бейнесімен толықтырды. Бҧл жылдары қаламгерлер ӛмірдің кҥнгейіне 

қарағанда кӛлеңкелі тҧстарына баса назар аударды. Г.Бельгердің «Тҧйық су», Т.Әлжантегінің «Қым 

қиғаш тіршілігі», Ғ.Қҧлахметтің «Ҥйірі жоқ кӛкжалы», Т.Нҧрмағанбетовтің «Мешкей», 

Қ.Жиенбаевтың «Даңқ тҥрмесінің тҧтқыны», «Ән салуға әлі ерте» романдары бҥгінгі кҥннің 

оқиғаларын арқау етуімен қҧнды» [1,16],- десе, ғалым Н.Ақыш: «Уақыт кӛшіне ілесе келген тың 

тақырыптарды, ӛмір ҧсынып отырған жаңа бедерлерді жинақтап кӛрсету де эстетикалық мҧратқа 

айналды. Әдебиеттің тақырыбы ӛткен тарихты қозғаумен шектелмейтіні, әр қаламгер ӛзі ӛмір сҥріп 

отырған кезеңнің кӛркем келбетін жасауға ҧмтылатыны белгілі. Бҧл жағынан қазақ романшылары 

оқырман қауым алдында қарыздар болып қалмай, заман толқыны лекітіп әкелген ӛзекті мәселелерді 

кӛрсетуде қол қусырып қала алмады» [2,3], - деп тҧжырым жасайды. Міне, ғалымдардың 

тҧжырымдарынан проза саласында тың ҥрдістердің белең алып, кейбір іркілістерге қарамастан, 

классикалық дәстҥрдің ізімен жаңаша бағыттағы тенденциялардың қарқынды ҥрдісін кӛреміз. Сол 

қаламгерлер қатарында қаламгер Ғабиден Қҧлахмет те болатын. 

Зерттеу нәтижелері. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі белгілі қаламгерлердің бірі, Халықаралық Алаш 

әдеби сыйлығының иегері ақын, жазушы Қҧлахмет Ғабиден 1955 жылы Шығыс Қазақстан облысы, 

Аягӛз ауданы, Шолпан ауылында дҥниеге келген. ҚазҦУ (1976), Мәскеудегі Әдебиет институтының 

Жоғары курсын (1989) бітірген. Шығармашылық жолын ақындықтан бастаған Ғ.Қҧлахмет алғашқы 

ӛлеңдері 1966 жылдан республикалық баспасӛз беттерінде жарияланып, топтамалары «Жыл он екі 
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ай» (1969), «Кӛктем тынысы» (1975) жинақтарында жарияланған. Әдебиеттің проза саласына да 

қалам тербеген жазушының «Ҥйірі жоқ кӛкжал» (2001) романы, «Кӛл тҥбіне кеткен ел» (1989), 

«Ҧрпағың ҥзілмесін» (1991), «Ердің сыны» (1994), «Серінің соңғы сәлемі» (1998) кітаптары жарық 

кӛрген.  

Жазушының «Ҥйірі жоқ кӛкжал» (2001) романы туралы ғалым, филология ғылымдарының 

докторы Ж.Дәдебаев «Дәуір шындығы және роман» атты шолу мақаласында: «Республика 

тәуелсіздігінің оныншы жылы жарық кӛрген романдарының ішінде мына шығармаларды атап ӛткен 

дҧрыс: Кәдірбек Сегізбаевтың «Беласқан» (Атамҧра, 2001), Ғабиден Қҧлахметтің «Ҥйірі жоқ кӛкжал» 

(Ӛнер, 2001), Асқар Алтайдың «Алтай новелласы: роман-миф» (Ӛлке, 2001), Тҧрсынәлі 

Рыскелдиевтің «Ҧлы кӛш» (Ӛлке, 2001), Тӛкен Әлжантегінің «Қым-қиғаш тіршілік» (Елорда, 2001), 

Ӛмір Кәріпҧлының «Тайталас» (Елорда, 2001), Тілеуқор Адамбайқызы Қосуақтың «Әйел айтқан 

хикая» (Арыс, 2001), Дәлелбек Батырдың «Ақ батыр» (Елорда, 2001), Сейітхан Әбілқасымҧлының 

«Оспан батыр» (Ана тілі, 2001) романдары. Тақырыптық-жанрлық белгілеріне қарай аталған 

романдарды екіге бӛліп топтастыруға болады:  

А) тарихи тақырыпқа жазылған шығармалар: Бҧл топта К.Сегізбаевтың, Тҧрсынәлі 

Рыскелдиевтің, Сейітхан Әбілқасымҧлының шығармалары бар.  

Ә) әлеуметтік-тҧрмыстық тақырыпқа жазылған шығармалар. Бҧл ретте А.Алтайдың, Ғ.Қҧлахмет-

тің, Тӛкен Әлжантегінің, Ӛмір Кәріпҧлының Тілеуқор Адамбайқызы Қосуақтың «Әйел айтқан хикая» 

романдарын атаған дҧрыс» [3,461], - деп жаңа ғасыр басындағы әдеби процеске келіп қосылған 

ӛзіндік ізденісі, кӛркемдік идеялық тҧрғыдан жаңашылдығы бар туындылар қатарында атап ӛтеді.  

«Ҥйірі жоқ кӛкжал» романы Қазақстанның тоқырау жылдарынан және алғашқы тәуелсіздік 

алғаннан бергі елдің жағдайын суреттейтін әлеуметтік полицейлік туынды деуге болады. Романның 

тақырыбына ӛзек болған мәселе тоқырау жылдарындағы қазақ елінің тҧрмыс жағдайы қарапайым 

қатардағы кішкентай адамдардан бастап, ҥлкен мемлекеттік деңгейдегі шенеуніктердің табиғат 

қҧбылыстарымен паралеллельді тҥрде қылмыстық әлеммен байланысты суреттеледі. 

Роман «Бӛрі бауыр дҥние», «Жалғыз бӛлтірік», «Ҥйірі жоқ кӛкжал» деген ҥш тараудан тҧрады. 

Романның алғашқы тарауындағы ата бӛрі мен шолақ бӛлтіріктің мекені болған Серек тауының 

жықпылын суреттеуден басталатын роман табиғат заңдылығын тҥз тағысының бӛлтірігін 

тәрбиелеген тектілігін кӛрсетіп, ҧрпағына жӛн сілтейді. Сондай-ақ бӛрі тірліктің ішіндегі ӛз 

қандастарының етін жеп дәніккен Ақшуланның әрекеті, ит тірлікке әуестігі, қанның иісі шықпаса 

ӛжеттігі оянбайтын тобыр қорқаулардың тірлігін автор параллельді суреттей отырып, кӛк бӛрі 

ҧрпақтарының бҥгінгісін романның келесі тарауларындағы адам образдарымен байланыстырып, 

негізгі сюжеттік оқиғаларға символикалық тҧрғыдан мән береді. Оқырманын табиғат заңдылығына, 

тҥз тағыларының тағдырына ортақтастыра отырып, әлсіз бен кҥштілердің, қайырымдылық мен 

зҧлымдықтың, айла-амалдың, ӛмір ҥшін жанталастың мағынасына «табиғат және адам» заңдылығына 

символикалық тҥрде мән беріп, әлеуметтік маңыз ҥстейді. Жалғыз бӛлтірік тарауындағы романның 

орталық кейіпкері Балтакескен Халықов та, Теңіз Медетов те тағдырлы жандар. Екеуі де жетімдік 

тауқыметін тартып ӛседі, бірақ Теңіз Медетовтің тҧлғысынан әлсіздік нышаны, жолы 

болмаушылықтың кейбір себеп-салдарын жетімдік тағдыр, жҧртқа қараған жәудір кӛз тағдырдың ізі 

бар екенін автор романында сыналай отырып жеткізеді. Ал оған қарама-қарсы автор геройлық образ 

дәрежесіне дейін кӛтерген Балтакескен Халықов сынды қаһармандардың бҥгінгі қоғамда саусақпен 

санарлықтай екені мәлім. Автор кейіпкерлердің бірінің сӛзі арқылы «Әй, дегенмен ӛзі нағыз кӛкжал 

екен. Ҥйірі жоқ кӛкжал. Мҧның басын бәйгеге тіккен адам ӛз басынан айырылар» [4, 128] деп 

сипаттайды. Алайда, романда отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын геройлық образға дейін 

кӛтерілген бас кейіпкердің ішкі жан жарасы да жоқ емес. Махаббаттағы сәтсіз ғҧмыры, оған да кінәлі 

сол кездегі қҧпия жҧмысы ҧлттық қауіпсіздік саласындағы қызметі. Отан алдындағы борышын 

ӛтеген жанның бҥгінгі қоғам ҥшін елеусіз жай ғана жандардың бірі болып ӛмір сҥруінің ӛзі кӛп 

нәрсені аңғартса керек. Романның соңындағы авторлық шешімнің қылмыстық әлеммен теке-тірестің 

бітіспесін ҧғындыра білуі, қылмыстық әлемнің қанша кессе де, бір кесірткедей қауқары бары, тамыр 

жайлаған сыбайластықты жеңу мҥмкін еместігін аңғартса керек.  

Романның екінші тарауындағы әрбір тарауша белгілі бір кейіпкердің жеке мәліметін беруден 

бастап, сол адамның тағдырын романның сюжеттік арнасымен линиялық байланыс орната білуі, 

романның кино монтаждық деңгейін, автордың сюжет қҧру шеберлігін танытады. Автор қылмыстық 

әлемнің серкелерінің мемлекеттік қызметті жамыла отырып әрекет етуін, сонау тоқырау жылдары ен 

байлыққа ие болып қалған ӛмірлік прототиптері арамызда толып жҥрген кейіпкерлердің іс-
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әрекеттерін кӛркемдік деңгейде суреттей білген. Романның алғашқы тарауындағы тҥз тағысының 

заңдылығындағы кӛркем суреттер екінші, ҥшінші бӛлімде адамдар тағдырына ҧласқанын, табиғи 

жымдасқан авторлық идеяның астарындағы адами қҧндылықтардың, қоғамдық қҧбылыстағы адами 

қатынастың ӛзгеруге сипат алған жайларынан хабар береді, авторлық тҧрғыдан ой тҥйеді. «Бӛрі 

бауыр дҥние» деген тараудағы тҥз тағысы қасқырлардың болмысымен, ҧрпағы ҥшін отқа да, суға да 

тҥскен адамдардың, байлық ҥшін, билік-мансап ҥшін арын сатып, бәрін жоюға даяр аш кӛзділіктің 

кең етек алуы романның негізгі тақырыптық ӛзегіне айналған. Бірақ қылмыстық әлемнің қитҧрқы 

әрекеттермен, жең ҧшынан жалғасқан сыбайластықпен жҥзеге асуы қоғамдық дерт екенін автор 

бҥгінгі ӛмір ақиқаты ретінде танып тҥйіндейді. Саяси кӛрдің мағынасын ашуға тырысады. Романдағы 

Қаһарман Қуанышбаев, Мақат Назарҧлы, Михаил Иманбаев, Жҧман Ақбергенов, Хан, Әкей, Саңлақ, 

Сҧлтандардың образы типтендірілген бҥгінгі қоғамдық ортадағы кӛзге кӛрінбесе де, ортамызда 

жҥрген жандар. Теңіз Медетов сынды ӛмірден ӛзінің орнын таба алмай жҥргендер қаншама? 

Балтакескен Халықов сынды кҥрескер қайраткерлер саусақпен санарлық.  

Бҧл туралы Ғалым Ж.Дәдебаев: «Ғабиден Қҧлахметтің – «Ҥйірі жоқ кӛкжал» романы бҥгінгі 

кҥннің шындық оқиғаларына незіделген. Ӛмірдің тҥрлі саласында әрекет жасап жҥрген алаяқтар, 

алдампаздар, жемқорлар бейнесі, оларға қарсы кҥресуші жекелеген адамдардың тҧлғасы кӛркемдік 

шарттарына сай жасалған. Адамдар арасындағы тартыс негізінде, шаруашылық, ӛндіріс немесе 

адамгершілік мәселелері емес, пайда табуға ҧмтылған, уақытын, қажыр-қайратын, ақылын тек қана 

соған арнаған жаңа тҧрпаттағы адамдардың бҥлдіруші, бҧзушы әрекеттерінен тамыр тартады. Бҧл 

жолда олардың басты кәсібі адамдарды алдап-арбау, тонау, қорқытып-ҥркіту, ӛлтіріп жіберу. 

Қоғамның ортасында ойран салып жҥрген осындай іскер тҧлғалардың ойы мен ісі, іші мен тысы 

шынайы суреттеледі. Бҧларға қарсы білек сыбанып, кҥреске шығатын ҧжымдық кҥш жоқ, жекелеген 

жҥрек жҧтқан тҧлғалар ғана бар. Сондай жҥрек жҧтқандардың дара ӛкілі – Балтакескен образы 

Ғ.Қҧлахметтің елеулі табысы. Оны жасауда жазушы шартты тәсілдерді пайдаланған. Қаптаған 

қылмыстыларға қарсы ҥйірі жоқ кӛкжалдай дара шауып жеңіске жетуі Балтакескен образында 

шартты белгілердің барын кӛрсететіні рас. Сӛйте тҧра бҧл образ жазушының айтарлықтай кӛркемдік 

жетістігі екені анық»[3,462],- деп баға береді  

Иә, автор геройлық образды суреттеуде кӛркем шарттылыққа кӛп иек артқан, сондай-ақ адамдық 

негіздегі ішкі рухани жандҥниесін де ашуды мақсат тҧтқаны байқалады. Автор романды қылмыстық 

әлемді жеңіп шыққан геройлық образ деңгейіне жеткізгенімен, әрине, Балтакескен образын 

шынайылық негізде суреттеуді де ҧмыт қалдырмайды, олай болмағанда, оқиға сюжеттеріндегі адам 

образының бейнеленуі де сенімсіз болар еді. Автордың Балтакескеннің де адами болмысын ашып 

суреттеуге тырысқаны романның тҥйінінен байқалады. Қылмыстық әлеммен кҥрестің бітпейтін 

шырғалаңын автор шынайылықпен бейнелеуге тырысады. «Алтын кӛрсе, періште жолдан таяды» 

дегеннің мысалы Михаил Иманбаевтың тағдыры арқылы ашып кӛрсетілген. Кеңестік кезеңдегі қҧпия 

қызметте болған Балтакескен Халықовтың лақап аты «Вожактың» уақытпен ымыраласуы, кҥні ӛткен 

кеңестік кезеңмен келмеске кеткен уақытты да аңғартады.  

Романда авторлық қолданысқа тән, оккозианолизмдер қазіргі заманға лайық тіркесті сӛздер, 

мақал-мәтелдер жиі ҧшырасады. Атап айтар болсақ, «Қалталы адам – қанатты қҧс», «Кҥңнің бетіне 

кҥле қарасаң, дамбалына жамау сҧрайды», «Ақпаса су сасиды, ойламаса ми сасиды», «Қараңғылықта 

кӛз емес, қҧлақ ізшіл», «Иесіз ҥйдің иті осырақ», саяси кӛр т.б [43]. 

Қорытынды. Қазақ романдарында тәуелсіздік жылдар прозасы типологиялық тҧрғыдан дәстҥр 

жалғастығын сақтағанымен, кейбір жаңашылдық тҧстары ерекше байқалды. Тәуелсіздіктің алғашқы 

он жылдығында жарық кӛрген романдар негізінен тарихи бағытта болғанын атап ӛтуіміз керек. Бҧлай 

болу заңды қҧбылыс еді. Бірақ қаламгерлер тек тарихи кезеңдерді, тарихи тҧлғаларды ғана ҧлықтады 

деген ой тумауы керек. Сондай-ақ заманауи проблемалардың да әдебиеттегі кӛркемдік деңгейде 

кӛтерілуіне ҥлес қосты. Соның бірі Ғ.Қҧлахметтің «Ҥйірі жоқ кӛкжал» романы – 80-90-жылдардағы 

әлеуметтік-тҧрмыстық проблемаларды, қылмыс хроникасын ӛзінің қанық бояуымен аша білген 

жанрлық ізденістегі туынды. Қаламгер тарихи кезеңдегі қазақтың ауыр тҧрмыс-тіршілігін, 

ауытпалықтың қасіретін жаза отырып, тәуелсіздік сынды баға жетпес кӛктен тілеген ата-

бабаларымыздың арман-мҧратының маңызын ҧлықтауды, «Мәңгілік Ел» идеясын жарқырата 

кӛрсетуді нысана тҧтты.  
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ҚАЗАҚТЫҢ ОТБАСЫЛЫҚ ҒҦРЫП ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ 
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Аңдатпа 

Мақалада отбасылық ғҧрып фольклорының этнографиямен байланысы қарастырылады. 

Ғҧрыптық фольклордың этнографиямен жымдаса ӛріліп жатқан аса кҥрделі байланысты екендігі 

мәлім мәселе. Ең алдымен, кӛзге ҧратыны олардың шығу тегі мен атқаратын қызметтеріндегі 

ортақтастықтар. Бҧл әрине, сырттай қарағанда-ақ байқалатын байланыстар. Ал оған тереңдей ҥңілсек, 

шырма-шату байланысқан сан қырлы, аса кҥрделі тамырластықты кӛреміз. Тҥптеп келгенде, 

ғҧрыптық шығармалардың қҧрылымы, шындықты бейнелеудегі тәсілдері, мазмҧны, сюжеттік 

желілері, мотивтер жиынтығы, былайша айтқанда, бҥкіл поэтикалық қҧрылым жҥйесі ғҧрыппенен 

індете зерттеуді қажетсінетін етене байланыста, бірақ ол байланыстардың ғҧрыптық мазмҧнды 

беруде ӛзіндік қарым-қатынас заңдылықтары бар. Біздің мақсатымыз сол заңдылықтар жолына 

барлау жасау болып табылады. Әлемдік фольклортану ғылымында «ортақ тҧстар» деп аталып кеткен 

мҧндай параллелдер формулалар тҥрінде әртҥрлі жанрларда ҥздіксіз қайталанып отырады. Мҧның ӛзі 

фольклор поэтикасын зерттеудегі аса маңызды элемент болып табылады. Ол, әсіресе, этнографиялық, 

фольклорлық материалдар арқылы ежелгі дҥниетаным, мифологиялық сана іздерін зерттеуге кең жол 

ашады.  

Тҥйін сӛздер: әлемдік фольклор, этнография, типологиялық байланыс, мифология, сюжеттік 

желілер 
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ETHNOGRAPHIC RELATIONS OF THE KAZAKH FAMILY RITUAL FOLKLORE 

  

Abstract 

The article deals with the connection of family folklore with Ethnography. It is well known that ritual 

folklore is closely related to Ethnography. First of all, it is the common features in their origin and functions 

that stand out. These are, of course, visible connections. And if we go deeper, we will see a multi-faceted, 

very complex root system. After all, the structure of ritual works, methods of depicting reality, content, plot 

lines, sets of motives, so to speak, the entire system of poetic structure is inextricably linked to the study of 

rituals, but these relationships have their own laws of relativity. The purpose of this article is to explore these 

paths. Such Parallels, which in the world of folklore are called "common places", are constantly repeated in 

different genres in the form of formulas. This is a very important element in the study of folk poetics. This 

opens up wide opportunities for studying traces of the ancient worldview and mythological consciousness, 

especially with the help of ethnographic and folklore materials. 

Keywords: world folklore, ethnography, typological connection, mythology, plot 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КАЗАХСКОГО СЕМЕЙНОГО ФОЛЬКЛОРА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается связь семейного фольклора с этнографией. Общеизвестно, что 

ритуальный фольклор тесно связан этнографией. Прежде всего, это общие черты в их происхождении 

и функциях, которые выделяются. Это, конечно, видимые связи. И если мы углубимся, то увидим 

многогранную, очень сложную корневую систему. В конце концов, структура ритуальных 

произведений, методы изображения действительности, содержание, сюжетные линии, наборы 

мотивов, так сказать, вся система поэтической структуры неразрывно связана с изучением ритуалов, 

но эти отношения имеют свои собственные законы относительности. Цель статьи исследовать эти 

пути. Такие параллели, которые в мире фольклора называют «общие места», постоянно повторяются 

в разных жанрах в виде формул. Это очень важный элемент в изучении народной поэтики. Это 

открывает широкие возможности для изучения следов древнего мировоззрения, мифологического 

сознания, особенно с помощью этнографических и фольклорных материалов. 

Ключевые слова: мировой фольклор, этнография, типологическая связь, мифология, сюжет 
 

Кіріспе.Фольклорлық шығармалар ғҧрыптың сӛзбен жасалған кӛшірмесі немесе ғҧрыпты сӛзбен 

демеп отыратын қосалқы дҥние сияқты кӛрінетіні бар. Ал шын мәнінде фольклорлық шығармалар 

ғҧрыпты әншейін демеуші немесе оны сӛзбен ӛрнектеп жеткізуші емес, ол сол ғҧрыпты атқаруға 

белсенді қатысатын және оның мазмҧндық ӛзегін ӛзінің шартты тілімен, ӛзіндік заңдылықтарымен 

жеткізетін ерек қҧбылыс. Сондықтан ғҧрып пен фольклор мазмҧны ҥнемі сәйкес келе бермейді. 

Сонымен қатар, фольклор ғҧрыптан ірге ажыратқан сайын оның кӛркемдік сипаты басым болады да, 

ғҧрыптан айырмашылығы алшақтап тҥседі. Сондықтан ондағы кейбір мотивтер, сюжеттер мен 

образдар алғашқы мифтік немесе ғҧрыптық тегін ҧзақ сақтаса, енді бірлері ҧшығын ҧстатпайтындай 

кҥрделі ӛзгерістерге ҧшырайды. Бір сӛзбен айтқанда, шығу тегі, атқаратын қызметі, мазмҧн-мәні мен 

бҥкіл образдық жҥйесімен халық тҧрмысына сіңісті ғҧрыптық фольклордың этнографиялық ӛзара 

байланыстары – халық шығармашылығының жанрлық тҧрғыдан қалыптасуына, сюжет қҧрау, 

образдық жҥйесін жасақтауда аса маңызды рӛл ойнайды. Сондықтан фольклор поэтикасын саралауда 

оның этнографиялық байланыстар типологиясын зерттеудің маңызы шексіз және оны жҥргізудің 

жолдары да сан алуан.  

Әдістеме. Қазір ғылым бҧл аса кҥрделі мәселені жалпылама қарастырудан гӛрі нақты 

байланыстарды, мәселен – әртҥрлі жанрларға жататын шығармалардың сюжеттерін, мотивтерді, 

бейнелеу жҥйесінің жекелеген элементтерін – этнографиялық паралелдерімен ӛзара тереңдей 

салыстыра зерттеуге ден қоюда. Олардың ӛзін туысқан халықтар мҧралары арасындағы 

ортақтастықтың кең ӛрісінен емес, бір халық фольклорының ішкі сипаттары аясында қарастыруға 

немесе фольклор мен ғҧрып, рәсім арасындағы типологиялық байланыстарды ашуға назар аударуда. 

Фольклорлық шығармаларды тек сӛз ӛнері ғана емес, этнология ғылымының шегінде қарастыру 

әлемдік фольклортану ғылымында орныққан ҥрдіс. Демек, отбасылық ғҧрып фольклорын ғҧрып пен 

мифтік дҥниетаным арнасымен астастыра зерттеу дәстҥрлі мәдениеттің тҧңғиық сырын кеңірек, жан-

жақты ашуға мҥмкіндік туғызады. 

Қазақ фольклортану ғылымында этнографиялық материалдар фольклорлық шығармалардың 

қандай жағдайда орындалатынын, атқаратын қызметі мен мазмҧндық мәнін ашуға байланысты 

қосымша материалдар ретінде сипаттамалық тҧрғыдан зерделеніп келеді. Ал шындығына келгенде 

«фольклор мен этнографиялық байланыстар типологиясы» (Путилов Б.Н.) аса кҥрделі де, кӛп сатылы 

ғылыми мәселе. Сондықтан да ол әлемдік ғылымда фольклортану мен этнология ғылымдарының 

шегінде ӛріс ашып, ӛзінше ӛзекті ғылыми арна тҥзіп кӛптен сӛз болып келеді. 

Типологиялық зерттеулердің тҥп тамыры айналып келгенде, салыстырмалы-тарихи зерттеуден 

бастау алады. Ал салыстыра зерттеу - кез келген ғылымның ежелден қолданып келе жатқан басты 

тәсілдерінің бірі. Сондықтан да тарихи-салыстыру әдісі ғылым тарихында мына уақыттан басталады 

деп жіп тағу қиын. Мәселе, сол әдісті қолдану әдістемесінің белгілі ғылыми обьектінің ерекшелігіне 

орай жҥйеленіп, арнайы мақсатта, арналы бағытта қолданылып, қалыпқа тҥсуінде.  
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Нәтижелер.Фольклордың этнографиялық байланыстарын синкреттілік табиғатымен тарихи 

типологиялық тҧрғыдан саралаған К.В. Чистов оны ауқымды-ауқымды ҥш сатыда қарастыру 

керектігін ескертеді. Оның алғашқысы фольклордың архаикалық кезеңі. Бҧл сатыда фольклор 

этностың бҥкіл мәдени кешенімен кіріккен біртҧтас сипатта болады, бҧл кезеңде оның кӛркемдік 

мәнінен мәдени қос тінділік (культурный дуализм) сипат ӛріс алады, яғни фольклор табиғатында 

практикалық мәнмен қоса ӛнерге тән кӛркемдік сипаттар қоса ӛріс ашып, қатар дамиды. Мәдени қос 

тінділік сатысының орынын, урбандалу дәуірі басады. Бҧл сатыда ӛнердің барлық тҥрі қарыштап 

дамиды, фольклор солардың дамуына басты тиянақ ретінде ӛмір сҥреді, бірақ жоғалып 

кетпейді[1,30]. Бҧл – фольклордың этнографиялық байланыстарын диахрондық зерттеуде есте 

ҧстайтын жалпы сипаттар. Сонымен қоса бҧл қҧбылысты синхрондық тҧрғыдан зерттеудің де ӛзіндік 

ерекшеліктері бар.  

Мәселеге осы тҧрғыдан келгенде, қазақ фольклорының бҥгінгі ахуалының ҥшінші сатыда 

тҧрғаны анық. Дегенмен типологиялық саралау кезінде фольклорлық шығармалардың қай кезеңде 

жиналып, хатқа тҥскенін де есте нық ҧстау қажет. Біз қарастырмақ болып отырған қазақ отбасылық 

ғҧрып фольклоры ҥлгерінің басым кӛпшілігі XIX ғасырдың орта шенімен XX ғасыр басында хатқа 

тҥскен. Оның ҥстіне бҧл жанрдың халық тҧрмыс-тіршілігімен етене байланысып жатқан ӛзіндік 

ерекшелігі тағы бар. 

Біз алдымызда талай шиырға айналған бҧл сҥрлеуден аяғымызды тарта отырып, аталмыш 

проблеманың басқаша қырын сӛз етуді мҧрат тҧттық. Ол әртҥрлі жанрлық тҥрлердегі мотивтер мен 

сюжеттерді, бейнелеу жҥйесін бір-бірімен және соған тете этнографиялық (мифтік, ғҧрыптық, 

рәсімдік) материалдармен ӛзара іштей салыстыра отырып типтік жағдайлардың шығу, даму 

жолдарына барлау жасау. Отбасылық ғҧрып фольклоры бҧл тҧрғыда әлі арнайы зерттеу нысанасына 

іліне қоймаған тың дҥние.  

Кӛне тҥркі ескерткіштеріндегі жазба нҧсқаларды қазақ жоқтау жырларының тасқа таңбаланған 

алғашқы ҥлгілері дегенге бой ҧсынсақ, қазақ отбасылық ғҧрып фольклоры тарихының тым тереңнен 

тамыр созатынына кҥмән жоқ. Фольклордың тарихи поэтикасының тегі тереңдей барып әрқашанда 

ғҧрып пен мифке сарқады. Ғҧрып мен мифтің қайсысының алғашқы екендігі жӛнінде әлемдік 

ғылымда тай-талас пікір кӛп, қалай дегенде де бір-бірінен ажыратып қараудың ӛзі қиынға соғатын 

осы екі қҧбылысты да ғҧрыптық фольклорды зерттеуде айналып ӛтуге болмайтыны айдан анық.  

Дамудың алғашқы сатысында тҧрған халықтар фольклорын ҧзақ жылдар салыстыра зерттеудің 

нәтижесі отбасылық ғҧрып кешенінің бірден қалыптаспағандығын кӛрсетіп отыр. Сӛз жоқ, ең 

алдымен ӛлімге байланысты ғҧрыптар бҧрын пайда болады. Ал туу немесе ҥйлену ғҧрыптары 

кешірек қалыптасады. Мәселен, кӛптеген тайпаларда, «инициация» (балиғатқа толуға байланысты 

рәсімдер) институты ерте дәуірлерде кӛпшілік халықтарда ҥйлену салтының ролін атқарып келсе, 

халықаралық кувада (ерінің әйелімен бірге толғатқаны сияқты әрекеттер жасауы) қҧбылысы туу 

туралы салттардың орнына жҥріп келген. Осылайша қалыптасқан отбасылық салттар бірте-бірте бір 

цикльге кірігеді. Отбасылық ғҧрыптың бір цикльге шоғырлануы оған тиянақ болатын қоғамдық-

психологиялық негіздің әбден пісіп жетілген кезіне және цикльге кіретін ырымдар халықтық сипат 

алып, толық ғҧрыптық дәрежеге ие болған уақытына дӛп келеді.  

Тарихи дамудың бҧдан бергі кезеңінде қоғамдық-психологиялық негіз бҧзылады да, тҧтас цикль, 

ҥш салаға ыдырап, әр саланың ӛзіне тән ғҧрыптары қалыптасады. Әрине, белгілі уақытқа дейін бҧл 

форма дәстҥрлі екпінмен ӛз тҧтастығын сақтауы мҥмкін, бірақ ол ҧзаққа бармайды. Жеке ғҧрыптық 

ырымдар цикльден бӛлініп шыға береді. Бірақ ғҧрыптың бір ерекшелігі сонда, ол ӛзінің негізгі 

мазмҧнын жоғалтқанмен де, алғашқы сипатының белгілерін ҧзақ сақтайды. Ӛзінің бір цикльден 

тараған тек тамырын біржола ӛшіріп жібермейді. Оған ҥш саладағы – туу-ер-жету-ӛлім жӛнелтуге 

байланысты ғҧрыптық фольклор материалдарын салыстыра отырып, кӛз жеткізуге болады. Мҧның 

ӛзі сонау есте жоқ ескі замандағы біртҧтас кӛне ҧғым-тҥсініктердің, дҥниетанымының сырына 

жетелейтін жіптің ҧшығы болып табылады. Бірақ олардың бір-бірімен арақатынасы, тонның ішкі 

бауындай араласып жатқан ӛзара тамырлас жҥйесінің ҧлттық тҧтас дҥниетанымды танытатын 

астарлы әлеміне қазақ фольклортану ғылымында әлі жете назар аударыла қойған жоқ.  

Талқылау. Ғҧрып фольклорының жанрлық тҥрлерінің қай-қайсысы болмасын халықтың 

тҧрмыс-салтымен біте қайнасқан қамшының ӛріміндей кіріккен тҧтас дҥние. Сонымен қоса, 

фольклор тҧрмыстық ғҧрыпты қолдап, демеп отыратын қосалқы дҥние ғана емес, ол сол тҧрмыстық 

ғҧрыптың ішкі ділін сӛз ӛрнегіне кӛшірген, халық дҥниетанымын бойына сіңіріп, кӛркем форма 

иеленген, дами келе ғҧрыпсыз да ӛмір сҥре алатын сатыға кӛтерілген эстетикалық категория. Дей 
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тҧрғанмен де, оның мән-мазмҧнын этнографиялық материалдарсыз тереңдей барлау мҥмкін емес. 

Сондықтан да арғы Махмҧт Қашқаридың «Дивани Лҧғат-ат тҥрік» кітабынан (XI ғ.) бастап, кешегі 

Гродековтың «Сырдария облысының қырғыздары (қазақтары – автор) мен қара қырғыздары» атты 

(XIX ғ.) тҧрмыс-салттық деректерге аса бай энциклопедиялық еңбектерге дейін этнография мен 

фольклорлық материалдардың ара жігі ажыратылмаған.  

Егер қазақ отбасылық ғҧрып фольклорын тҧтас қҧбылыс ретінде қарап ішкі салалық ғҧрыптарды 

бір-бірімен шендестіре отырып этнографиялық материалдармен байланыстыра зерттесе, ӛзара іштей 

тіндесіп жатқан ежелгі дҥниетанымның болмыс-бітімін бағамдау қиын емес. Мәселен, сәбиді 

қырқынан шығару, жҧбайлардың қырық кҥн тойын жасау («отыз кҥн ойын, қырық кҥн тойы» 

дегендей), ӛлген адамның қырқын беру. Осы ҥш ғҧрыпты байланыстырып тҧрған тек «қырық» саны 

ғана ма, олардың ішкі мағыналық байланыстарында қандай сыр бар?  

Тҥптей қарасақ, мҧндай паралельдердің шексіз жалғаса беретінін кӛреміз. Әсіресе, қыз ҧзату мен 

ӛлім жӛнелтуге, ас беруге байланысты ғҧрыптарда ҧқсастықтар ӛте кӛп. Тіпті, ас беру мен тойда 

ойналатын ойындар мен жӛн-жосықтарда айырмашылықтар аз. Мәселен, тойға да, асқа да айтып 

сойылатын мал. Асқа да, тойда да арнайы дайындалатын кәделі астар. Тойдың да, астың да «жер 

ошақ» қозудан басталып, алқалы мәжіліс, сауық-сайран, ән-кҥй, айтыс, жамбы ату, балуан кҥрес, 

бәйгемен аяқталатын ойын-сауықтар легі екеуінде де қайталанады. Әрине, той мен асқа ғана тән 

кейбір рәсімдік ойындар жоқ емес. Мәселен, «қыз қуу» ҥйлену тойына тән болса, «аламан бәйге» 

негізінен ас беруге тән ойындар. Бҧл той мен ас беру салтындағы жалпылама ортақтастықтар. Бҧл 

ҧқсастықтардан де екі рәсімнің ортақ тамырластығын аңғаруға болады. Ал қыз ҧзату мен ӛлікті 

жӛнелтуге байланысты рәсімдерді тәптіштей салыстырсақ, ондай ортақ туыстарды» (общие места) 

тіптен малынан табуға болады.  

Нақтылай, таратыңқырап айтсақ, ҧзатылатын қыз оң жақта шымылдық ішінде отырады, мәйіт те 

оң жаққа қойылып, шымылдықпен бҥркеледі. Қызға да ҥйден шығарда арнайы киім кигізеді, ӛлік те 

кебінделеді. Ҧзатылған қыз «сыңсу» айтып зарланса, ӛлікке «жоқтау» айтылады. Ҧзатылатын қызға 

арнайы «отау» тігілсе, ӛлген адамға мола тҧрғызылады. Ҧзатылған қызды арнайы әбзелденген атқа 

мінгізіп шығарып салса, ӛлген дамның (ер адам) атын тҧлдап, асына сояды, тіпті ертеректе ӛлген 

адамды ат-әбзелімен қоса жерлеген. Ӛлген адамды ақ киізге, кілемге орап шығарса, ертеде келінді де 

ҥйге ақ киізге, кілемге салып кӛтеріп әкелген. Келін бір жылдан соң сәукелесінен бастап ҥйінен киіп 

келген киімдерін шешіп, келіншек киімін (кимешек, жаулық т.т) кисе, бір жылдан соң ӛлген адамның 

қара туы жығылып, тҧлдаған киімдері таратылып (ертеде ӛлген адамның киімін «тҧлдап» тӛрге қою 

салты болған) тҧл аты сойылып, ас беріледі.  

Егер ежелгі ӛлік жӛнелту салтына назар аударсақ, ӛлген адамға арнайы киім киіндіріп, тіпті, 

әйелімен, қызметкерлерімен, ас-су, қару-жарақ, ат-әбзелімен жерлеген. Археологиялық қазбалардан 

сәукелесімен жерленген әйел мҥрделері де табылу ҥстінде[2, 120] ал, оның жҧрнақтарын ӛлген 

адамды тҧлдау (ертеде қаза болған адамның киімдерін жҥктің ҥстіне киіндіріп отырғызып қойған, 

кӛшкенде тҧл атын әбзелдеп, тымағын ердің басына кигізіп, шапанын жауып алып жҥретін болған) 

салтынан кӛреміз. Ежелгі скиф, сақ дәуіріндегі обалардан табылған жәдігерліктердің барлығы да 

ӛлікті алдын ала тігілген арнайы киіммен жерлегендігін дәлелдейді. Скифтердегі мҧндай жерлеу 

салтын Герадот былай баяндайды: «Когда у скифов умирает царь, то там вырывают большую 

четырехугольную яму. Приготовив яму, тело поднимают на телегу, покрывают воском; потом 

разрезают желудок покойного; затем очищают его и наполняют толченным кипером, благовениями и 

семенами селерея и аниса. Потом желудок снова зашивают и везут на телеге к другому племени. 

Жители каждой области, куда привозят тело царя, при этом поступают так же, как и царские скифы. 

Они отрезают кусок своего уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на 

руке, расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами. Затем отсюда везут покойника 

на повозке в другую область своего царства. Сопровождают тела те, к кому было оно привезено 

раньше. После объезда в их областей они снова прибывают в Герры к племенам, живущим в самых 

отдаленных пределах страны, и к царским могилам. Там тело на соломенных подстилках опускают в 

могилу, по обеим сторонам втыкают в землю копья, а сверху настилают доски и покрывают их 

камышовыми циновками. В остальном обширном пространстве могилы погребают одну из 

наложениц царя, предварительно задушив ее, а также виногерепия повара, конюха, телохранителя, 

вестника, коней, первенцев всяких других домашних животных, а также кладут золотые чаши» 

[3,204]. Ежелгі скифтердің бҧл жерлеу ғҧрпының Алтайда жҥргізілген археологиялық қазбалардан 

(М. Берел қорғаны. Ашқан археолог З. Самашев) табылған жәдігерліктермен сәйкес келеді. Сондай-
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ақ ондағы рәсімдер жаңғырығын қазақтың дәстҥрлі ғҧрыптарынан да табамыз. Мәселен, патша ӛлген 

кезде оның басыбайлы адамдарының қҧлағын, мҧрынын тҧлымын кесу сияқты салттар қазақ 

фольклорындағы «қҧлағын кесіп қҧнтитып, мҧрнын кесіп шҧнтитын» қҧлдыққа салды, немесе 

«Айдарлыңды қҧл етті, тҧлымдыңды кҥң» етті деген сияқты тіркестерді еске салады. Яғни, Патша 

қарауындағы адамдар ӛзінің оған берілгендігін осылай дәлелдеген. Ал ӛлген адамды жоқтау кезінде, 

әсіресе, әйелдердің шашын жайып, ӛз бетіне жара салу, ӛзін-ӛзі сабалау, жаралау салты қазақтар 

арасында кҥні кешеге дейін болған. 

Қара бір шашым жаяйын, 

Жаяйын да жылайын. 

Қыналы бармақ, он саусақ, 

Ақша бетті ояйын, - 

деп келетін жоқтау мәтіні соның дәлелі.  

Ал ӛлген қағанды бальзамдап, иелігіндегі елді аралату да қызық дәстҥр. Бҧл қырық кҥнге 

созылған [3,208]. Қазақтың ӛлік жӛнелту салтында бҧл рәсім сақталмағанмен, қырық кҥн шырақ 

жағып, қырқын беріп, артын кҥту салты бар. Бір қызығы ел аралап қоштасу салты «Қыз ҧзату» 

ғҧрпында сақталған. Ертеде ҧзатылатын қыз ауыл-аймақты аралап, танысып қоштасатын болған. 

Дәстҥр бойынша мҧндай танысу-қоштасу салты бірнеше кҥнге созылған. Бәлкім, қырық кҥн болуы да 

мҥмкін. Қыз ӛзінің ет жақын туыстарын аралап, қона-тҥне жататын болған. Мҧндайда қыз келген 

ауылда ойын-сауық ҧйымдастырылып, қызға сый-сияпат кӛрсетіледі. Соңында туыстары жҧбату 

айтып қызды шығарып салатын болған.  

Сондай-ақ, Геродот мағлҧматындағы кӛңіл аударарлық бір дерек. Патшамен бірге әйелін бірге 

кӛмуі. Геродат оны тҧтқын-кҥң (наложница) деп сипаттайды. Бірақ оны басқа қызметкерлерден бӛле-

жара кӛрсетеді. Егер қадым заманғы дәстҥрге сҥйенсек, патша жорықтан тҥскен қыздарды (кӛбіне, 

ӛзі сияқты патшаның қызын) әйел етіп алатын болған. Ол салт қазақ даласында кҥні кешеге дейін 

сақталған (қазақ хандары әйелдерінің кӛбі қалмақ қыздары). Батырлар жырынан бастап, М. 

Жҧмабаевтың «Батыр Баян», Қ. Аманжоловтың «Қҧралай сҧлу» дастандарының сюжеттеріне де осы 

дәстҥр арқау болған) Демек, ертедегі дәстҥр бойынша ӛлген патшамен қоса әйелін қоса кӛметін 

болған. Оны археологиялық қазбалар да дәлелдеп жҥр. Бірақ табылымдардан кездесетін ер 

жанындағы әйел мәйітін ғалымдардың кӛбі Геродот жазғандағыдай ханның немесе батырдың 

қызметшісі, кҥңі дегенге келтіріп жҥр. Мәселен, С.А. Плетнева кӛне тҥркілердің жерлеу салты 

жӛнінде айта келіп, олар ер адамның бала-шағасы мен мол мҥлкіне ие болып қалатын мҧрагер әйелін 

(бәйбішесін) емес, кҥң-қызметшісін ӛлтіріп бірге кӛметін болған деген ой айтады. «В целом парные 

погребания весьма напоминают одиночные захоронения воинов, потому что женщина положена в 

камеру умершего мужчины в качестве его имущества так же, как вещи или лошадь. Эти погребания 

были не семейными склепами, а захоронениями богатых воинов со всем необходимым, что может 

понадобиться в загробной жизни», [4, 204]- деп жазуы сондықтан. Бҧл пікірді Хорезм экспедициясын 

зерттеуші А.М. Итина: «Даже в тех случаях, когда в качестве жертвы упоминается якобы жена 

покойного, мы в действительности имеем дело с его рабыней, часто рабыней-наложницей»[5, 68], - 

деп қостай тҥседі. Ал ежелгі дәуірдегі, әсіресе, хандар мен бекзадалардың отбасылық ӛміріне ҥңілсек, 

оның қалың беріп, қҧда болысып, «қҧйрық-бауыр жесіп» алған бәйбішесінен кейінгі әйелдерінің 

қайсысының онымен о дҥниеге бірге аттанатын «наложница» болатынына жіп таға қою қиын. Тіпті, 

кешегі Абылай ханның ӛзінде жиырмаға жуық әйел болғаннын жазып жҥр. Ал кҥңдері мен 

кәнизәктарын санаған адам болмаған. Сондықтан жауынгермен бірге кімді қойғаны бір тәңірге ғана 

аян. Ал біз ҥшін мәндісі – ертедегі дәстҥрде ӛлген ермен бірге, кӛп жағдайда қағандар мен тайпа 

кӛсемдерінің жанына оның асыл мҥлкімен қоса әйелді де жерлейтін салтық болғандығы. Міне, осы 

дәстҥр жалпы, қызды ҧзату салтын, ӛлімді жӛнелту салтымен теңестіре қарауға себеп болған 

жағдайдың бірі болуы кәдік. Мҥмкін ол патшаның аса ерлікпен қол жеткізген әйелі болуы мҥмкін. 

Батырлар жырындағы жиі кездесетін мотивтің бірі – батырдың ӛз жарын ҧзақ іздеп, ерлікпен қолға 

қондыруы емес пе? Қалай дегенде кӛшпелілер жақыннан қыз алмаған. Кӛрші хандықпен, бӛтен 

тайпамен қҧда болу - ежелгі салт. Оның ішінде жаугершілік жолмен ҥйлену, тҧтқын қыздарды 

олжалау («Олжа қатын») дәстҥрі де жиі кездескен. 

Ӛлген адамды тірі кҥніндегі барлық жарағымен жерлеу – оған о дҥниеге барғанда қажетіне 

жарайды деген тҥсініктен туған. Оған дәлел ретінде Есік қорғанынан табылған «Алтын адам», 

Қарғалыдан табылған әйел тәжі (шекелік), немесе Берел мен Атыраудан табылған ежелгі адамдардың 

жерлеу рәсімдері сияқты кӛптеген мысалдар келтіруге болады. Мҧндай рәсімдердің қалдықтарын 
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бҥгінгі жерлеу рәсімдерінен де кӛруге болады... Ал киім кигізудің арнайы жол-жоралғы арқылы 

атқарылатын киелі рәсім екендігін балаларға қатысты ғҧрыптардан да кӛреміз.  

Кӛне ҧғым бойынша ӛлген адамның рухы тҥрлі кедергілерден ӛтіп, басқа дҥниеге жеткен соң, ол 

жақта да жер бетіндегідей тірлік кешеді. Сондықтан оған ас-су да, киім-кешек те, ат-әбзел де, ер адам 

болса қару-жарақ, әйел болса, тҧрмыстық бҧйымдар қажет. Яғни, ежелгі дҥниетаным бойынша ӛлім – 

бір әлемнен екінші әлемге ауысудағы - ӛтпелі кезең. Міне осы ӛтпелі кезең дәстҥрлі дҥниетанымды 

жол, сапар бейнесі арқылы кӛрініс береді. Халық ҧғымында ӛмірдің ӛзі ҧзақ сапар ретінде танылады. 

Қасым Аманжоловтың «Қай жерде ҥзіледі қайран сапар» деп жырлауының да тҥп негізі осы 

дҥниетанымда жатыр.  

Ӛлікті жӛнелту ғҧрпында ӛлген адамды сапарға аттандыратындай етіп дайындаудан басталып, 

оның - ҥшін, жетісін, қырқын, ең сонында асын беруге дейінгі ғҧрыптар кешенінің барлығынан осы 

дҥниетаным кӛрініс береді. Ӛлген адамның о дҥниеге ҧзақ сапар шегіп баратындығы миф, ежелгі 

аңыз, ертегілерде де бейнеленген. Ӛлген адам жанының екі дҥние аралығын кезіп жҥретіндігі 

жӛніндегі ежелгі наным-сенім Ш. Уәлиханов жазып қалдырған «Ӛлі мен тірінің» достығы ертегісінен 

анық кӛрінеді (Бҧл жӛнінде С. Қасқабасов еңбектерінде тереңірек жазылған) [6, 123]. 

Қазақ фольклорындағы «жол» мотиві қыз ҧзату салтында айқын сақталған. Тіпті «ҧзату» сӛзінің 

ӛзі «сапар» сӛзімен тӛркіндес. Әрине, кӛшпелі қоғамда ҧзатылған қыздың ҧзақ сапар шегетіні заңды 

қҧбылыс. Мәселе, оның арнайы рәсіммен атап ӛтілуінде. Ең алдымен ҧзатылатын қызды сапарға 

дайындайды, қыз киімі мен жасау-жабдығын былай қойғанда, қызға арнап ат әбзелдерін кҥмістеген 

ер тоқымнан бастап, қыз ҧстайтын қамшысына дейін. Сонымен бірге, қыз мінетін ат та (кӛбіне жорға) 

алдын ала таңдалады. Кейінгі кезде (XIX ғасырдың екінші жартысы, XX ғасырдың басы) аса ауқатты 

адамдар қыздарын кҥймемен, пәуескемен ҧзататын болған. Қыздың жанына шешесі бастаған қҧрбы-

қҧрдастарынан нӛкер ереді. Тіпті, «қызды ҧзату» деген сӛздің ӛзі сапарды меңзеп тҧр.  

Дәстҥрлі дҥниетанымда ӛлген адам мәйіті таза емес, сонысымен де ол ҥрейлі, әрі киелі 

сондықтан оны оң жаққа салып, шымылдық қҧрып, қоршаған ортадан аулақтайды. Бҧл ғҧрып қызды 

ҧзатуда да қайталанады. Сыңсу айтып отырған қыздың:  

Шымылдық қҧрдым оң жаққа,  

Шыбыным ҧшты сол жақтан,-  

Дейтіні де сондықтан. Қызды тек шымылдық ішіне ғана отырғызып қоймайды, оның бетін ақ 

желекпен бҥркейді. Ӛлімнің бетін де ақпен бҥркейтіні белгілі. Қазақтың «ару» сӛзі мен «арулау» сӛзі 

де осы ырыммен тӛркіндес болуы керек. Жалпы кӛне дҥниетаным бойынша ақ тҥс белгілі дәрежеде 

қазіргі қара тҥстің, яғни азаның тҥсі ретінде танылған Ертедегі қазақтар қыз балаға ақ орамал 

тартқызбаған. Шындығына келгенде алғашқы қауымдық қҧрылыста «аза» тҧту ҧғымы басқашалау, 

былайша айтқанда, сапарға аттандырғандай ӛткізілген. Қазақтың «Торқалы той-топырақты ӛлім», - 

деп ас пен тойды бір ҥрдісте бағалайтыны да содан қалған мирас. Ҥйлену тойы мен аста атқарылатын 

ғҧрыптық ойындардың (бәйге, палуан кҥрес, жамбы ату, айтыс т.б.) біртектестігі де осыны аңдатады. 

Оны, әсірресе, кҥлкінің, ойын-сауықтың ғҧрыптық ролін қарастырған ғалымдар жете ашып кӛрсетіп 

те жҥр [7, 211]. Мҧның ӛзі әсіресе, ойын-кҥлкінің, ойын-сауықтың дәстҥрлі мәдениеттегі орыны да 

қазақ фольклортану ғылымында дәйекті зерттеуді қажет ететін арналы тақырып екендігін кӛрсетеді. 

Біз тек ҥйлену тойы мен ӛлік жӛнелтуге қатысты ғҧрыптардың арасындағы тіндес жағдайларға ғана 

назар аударып отырмыз. Екі ғҧрыптық кешенді жалпы салыстырмай атқарылу ретіне, қарай жіктеп, 

олардың сыртқы ҧқсастығын емес атқаратын қызметін дҥниетанымдық тегіне қарай сараласақ арғы 

тектерінің бір тамырдан нәр алғандығына кӛз жеткізу қиын емес.  

Қытай, Монголия қазақтарында әлі кҥнге дейін сақталған «кӛрісу» деп аталатын салт қыз ҧзату 

мен ӛлік жӛнелту ғҧрпында қатар жасалады. Бҧл – қҧшақтасып, кезекпен-кезек жырлап жылау. Қыз 

ҧзату салтында ҧзатылып бара жатқан қыз әке-шешесінен бастап, бар туысқандарын қҧшақтап 

«кӛріс» айтады, ал туысқандары оны ӛлеңмен жҧбатады. Ал ӛлік шыққан ҥйге келген, әсіресе, 

әйелдер жағы да ӛлген адамның ет жақындарымен қҧшақтасып «кӛріс» айтады. Онда да, жоқтау мен 

жҧбату қатар жҥреді.  

Бҧл ҧқсастықтардың барлығының тӛркіні бір әлемнен екінші әлемге ауысудың ӛтпелі жолы деп 

ҧғынатын кӛне мифологиялық дҥниетанымда. Ежелгі адамдар арасында ӛлікті жӛнелту ғҧрпының 

ӛзіндік кешені осы дҥниетаным негізінде қалыптасқан. Ал оның алдымен қыз ҧзату салтына ӛтіп, 

оған қатысты фольклорлық шығармаларда берік орнығуының себептерін әрқилы тҥсіндіруге болады. 

Ең алдымен оның сырын-қыздың ертеде басқа топқа (фратрия), қазіргіше басқа елге ҧзатылуының 

ӛлген адамның басқа әлемге ауысуындағы формалық ҧқсастықтардан іздеуге болады. Оның ҥстіне 
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ертеде ерге шыққан әйелдің басы ӛлімге байланғанмен бірдей болған (Ерімен бірге жерленген). 

Сонымен бірге ежелгі ҧғымдар бҧл жақта ҥйленбей кеткен адамдар бақи дҥниеге барған соң ҥйленеді, 

пәни дҥниедегідей ӛмір кешеді деп ҧғынған. Сондықтан әсіресе, жас адамдар дҥниеден ӛткенде 

оларды ҥйлену ғҧрпына лайық киіндірген, бастарына «ҥй» тҧрғызған, бір сӛзбен айтқанда, ҥйленуге 

байланысты барлық рәсімдер атқарылған. Оның айқын дәлелдерін қыз ҧзату тойы мен ас беруге 

қатысты параллелдерден кӛруге болады.  

Яғни, алғашқыда ӛлген жігітті әйелімен бірге жерлеп, бҥгінгі ҧғыммен айтқанда олардың о 

дҥниедегі тойын қоса ӛткізгендей ғҧрыптық жоралғылар жасалған. Кейіннен бҧл ғҧрыптық кешен 

ыдырағанмен, оның мәні басқа жоралғыларға ауысып,сақталып отырған. Ҥйлену тойы мен ӛлік 

жӛнелтуге байланысты ғҧрыптар ҧқсастығының осындай сырлары болуы керек.  

Ал басты тҧғыр-аталмыш ғҧрыптардың – бір әлемнен екінші әлемге, бір әлеуметтік мәртебеден 

екінші мәртебеге, бір топтан екінші топқа ауысқан кездегі ӛтпелі кезеңді бейнелейтін ежелгі 

дҥниетанымға негізделуі. Осы дҥниетанымнан бҥр жарған ҧқсастықтарды әлем халықтарының 

тіршілік қамына байланысты әдеп-ғҧрып, салт-сананың кӛпшілігінен табамыз.  

Мәселен, Сібірдегі тҥркі тектес халықтарда тәңірден бақсылық (шамандық) сыиын алғанда, 

ӛлімге байланысты ғҧрыптар атқарылған. Кӛне дҥниетаным бойынша ӛлу – басқа әлемге ауысу ғана 

емес, басқа сипатта қайта туу. М. Бахтинша айтқанда туу мен ӛлімге байланысты рәсімдердің 

«амбивалентті» болатыны сондықтан адамдар ӛз болмысын ӛзгерту ҥшін ӛліп, қайта туу керек. Яғни, 

патша, абыз, әулие, бақсы, ақын-жыраулық қасиетке ие болу - ӛліп, қайта туумен бара-бар. Демек, 

ӛлімге байланысты ғҧрыптар – қос тінді, М.М. Бахтинше айтқанда «амбиваленті». Ол бір жағынан 

ӛлімді бейнелесе, сонымен қатар тууды, жаңғыру, жаңаруды бір сипаттан екінші сипатқа, бір 

әлеуметтік мәртебеден екінші әлеуметтік мәртебеге ауысуды бейнелейді. Сондықтан ол жоралғылар 

бірде бала тууға, бірде қыз ҧзатуға, енді бірде жаңғыру, жаңаруға байланысты басқа ғҧрыптарда 

кӛрініс тауып жатады.  

Басқа әлемге ӛтуге байланысты мҧндай ғҧрыптық параллелді қазақтың ежелгі хан сайлау 

дәстҥрінен де кӛруге болады. Мәселен, хан кӛтеру кезінде оған арнайы киім кигізіледі (Хан қалпағы 

сәукеле пошымдас болса, ханға да, ҧзатылған қызға да міндетті тҥрде шапан жабады. Археологиялық 

қазбалардан табылған тайпа кӛсемдерінің киімін еске алайық). Ханды да ақ киізге салып жоғары 

кӛтереді. Хан да атқа мінеді (таққа отырады), оның дҥниесін таратып алады. Той ӛткізіп, ас 

бергендегідей мереке, ойын-сауықтар болады. Кӛнетҥркілік ҧғым бойынша, хан – тәңірдің 

қалаулысы, оның жердегі ӛкілі, яғни оның рухы жоғарғы әлемге немесе бір әлеуметтік топтан 

екіншісіне ӛтеді, сондықтан оны «ӛтпелі» кезең ғҧрпымен рәсімдейді. Ӛлімді жӛнелтуге байланысты 

ғҧрыптарда атқарылатын жоралғылардың басқа ғҧрыптық кешендерде қайталануы оның бҥкіл 

дәстҥрлі дҥниетанымының ӛзегі болғандығын дәлелдейді.  

Мәселен, ӛлікті жӛнелту кезінде ала жіпті ҧстап отырып о дҥниеге аттанған адамның бар кҥнәсін 

ӛзіне қабылдау дәстҥрі бар. Мәйіттің ҥстіне артылған ала арқанды абыз айналдыра отырып: «Ала жіп, 

ала жіп, бҧл кісінің бар жазығын ала біт», - деп жіптің ҧшын ӛлген адамның кҥнәсін кӛтеретін адамға 

ҧстататын болған. Ала жіп арқылы екінші адам кҥнәні ӛзіне қабылдау рәсімін жасаған.  

Ежелгі дҥниетанымға байланысты ғҧрыптық рәсімдер фольклорлық шығармаларда ӛз табын 

қалдырып қана қойған жоқ, оның жанрлық қҧрылымын бҥкіл поэтикалық образдар жҥйесін 

қалыптастыруға да тиянақ болды. Жар-жар, тҧсау кесу, сыңсу, жоқтау сияқты жанрлық тҥрлер 

тікелей ғҧрыптық негізде пайда болып, онымен орындалу рәсімі, мағыналық ділімен де байланысты 

болса, енді бір жанрларға ол жанамалай әсер еткен. Мәселен, «Бет ашар» жыры орындалу рәсімі 

жағынан да, мағыналық мәнімен де ғҧрыппен қабыспайды, оның негізінде келінді жаңа жҧртқа, 

керісінше, жаңа туысқандарды келінге таныстыру мақсаты жатыр. Бірақ оның атқарылу ретінде 

қарасақ, ӛлік жӛнелтуге қатысты ырымдардың ықпалының бар екендігін байқаймыз. Келінді арнайы 

киім кигізіп бетін ақ желекпен бҥркеудің, алдына шымылдық қҧрудың ӛлімге қатысты рәсім 

екендігін жоғарыда айттық. Оның мәні екі жақты – біріншіден ӛлген адам – таза емес, қорқынышты, 

ҥрейлі, оның тірі адамдарға зияны тиюі мҥмкін, екіншіден, ол – қорғансыз, о дҥниелік пендеге, 

тірілердің де зияңкестігі болуы мҥмкін, - деген тҥсінік болған. Осы қалыптасқан дҥниетаным беташар 

салтының атқарылу ретіне де әсер еткен. Келіннің бетін ашқан кезде оны жалаңаш қолмен емес, 

таяқпен (Қҧрбанғали Халитҧлы, Әубәкір Диваев), қамшымен (В. Радлов), кейіннен домбырамен 

тҥртіп ашатыны сондықтан.  

Қорытынды. Мифтің кӛркемдік ойлау жҥйесіне қатысы туралы зерттеулер қазақ фольклортану 

ғылымында тапшы болғанмен (бҧл орайда профессор С. Қасқабасовтың қазақ мифтеріне қатысты 
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еңбектерін тағы да атап ӛткен жӛн) әлемдік ғылымдағы іргелі еңбектер мифология атты арналы 

саланы қҧрайды. Адамзаттың рухани дҥниесіндегі мифтік сананың орыны әлем ғалымдарының 

назарынан тыс қалған емес. Бҧл тҧстағы бірден-бір қҧнды дерек кӛзі - әркез фольклор болып келеді.  

Әңгіме мифтік ойлау жҥйесінің кӛркемдік ойдағы кӛрінісіне тірелгенде ғалымдар оны ең 

алдымен метафорадан іздестіреді. Ол заңды да, ӛткені мифтік сананың да, метафораның да – негізгі 

тҧғыры-теңдестіру, баламалау. Ежелгі адамдар ең алдымен, айнала дҥниені ӛзімен салыстыра 

қараған. Кӛркемдік бейнелікке апаратын жол да осы теңдестіруден бастау алады. Сондықтан миф пен 

ғҧрып метафораның (поэтикалық теңдестірудің) поэтиқалық категория ретінде даму жолының тҥп-

тиянағы болып есептеледі. «Ғҧрып пен миф шындықтың метафоралық болмысын жасай отырып оны 

заңдастырып, тҧрақтандыра отырып бекітеді және сол арқылы оны алғашқы мәнінен қашықтатады» 

[7, 125] - деп жазады О.М. Фрейденберг. Бҧл орайда отбасылық ғҧрып фольклорын әсіресе, жоқтау 

жанрын метафораның кеніші деуге болады және оларда кӛне ғҧрып арқылы жалғасып жатқан мифтік 

сана ҧшығы да анағырақ қылаң береді.  

Ежелгі тарихы Аристотельден басталып сӛз болып келе жатқан айшықтаудың кҥрделі кӛрінісі – 

метафораның тарихи поэтикасына байланысты еңбектерді тҧтастай саралағанда, олардың метафора 

табиғатын психологиялық, этнографиялық және тарихи тҧрғыдан барлап келгенін байқауға болады.  

Ӛкінішке орай, қазақ халқының ежелгі дҥниетанымы, оның ғҧрыптағы, мифтегі, фольклордағы 

кӛріністеріне әлі жеткілікті назар аударылмай келеді. Бҧл орайдағы таптырмас дерек кӛзі-

фольклорлық материалдар. Тек оларды ғҧрыптық, мифтік материалдармен астастыра, жан-жақты 

типологиялық байланыстарымен бірлікте қатыстыру шарт. Шағын мақалада біз сол кҥрделі мәселенің 

кейбір қырларына назар аудардық.  
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СПОР О ПРАВДЕ В ДРАМЕ М. ГОРЬКОГО «НА ДНЕ» 
 

Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются философские прения о жалости и сострадании, о правде и 

лжи, представления о человеке и его сущности, о его назначении в мире, представленные в драме ―На 

дне‖. Рассматривая пещеру как знак первобытности, авторы сопоставляют ее с пещерой из 

знаменитого диалога Платона. В статье также рассматриваются мотив грязи, зооморфные мотивы, 

сходства и различия воззрений Луки и Сатина, стратегии поведения Сатина, его эволюция. Речь в 

статье идет о том, что в пьесе доминирует социальный конфликт. Здесь сами социальные 

обстоятельства, в которых пребывают персонажи, и отношения между ними становятся почвой для 

зарождения философских вопросов. Эти вопросы становятся ядром философского спора между 

героями.  

Ключевые слова: философская пьеса, драма, спор, дискуссия, мотив, конфликт 
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Аңдатпа 

Мақала М. Горькийдің халықтың ең тӛменгі сатысындағы кедейлер мен жаны жаралы 

жарлылардың ӛмірін кӛрсетуге арналған "Шыңырау" пьесасы зерттеледі. Онда кӛрініс тапқан 

аяушылық пен жанашырлық, ақиқат пен жалған туралы философиялық пікірталас, адам ӛмірінің 

мақсаты мен мҧраты, оның әлемдегі орны туралы тҥсінік қарастырылады. Ҥңгірді алғашқы қауымдық 

қоғамның белгісі ретінде қарастыра отырып, авторлар оны Платонның танымал диалогындағы 

ҥңгірмен салыстырады. Мақалада сондай-ақ ластану (кірлену) сарыны, зооморфты сарындар, Лука 

мен Сатиннің кӛзқарастарының ҧқсастықтары мен айырмашылықтары, Сатин мінез-қҧлығының 

стратегиясы, оның эволюциясы қарастырылады. Мақала авторлары пьесада әлеуметтік қақтығыстың 

басым екендігін алға тартады. Мҧнда кейіпкерлердің әлеуметтік жағдайлары да, олардың арасындағы 

қарым-қатынас та философиялық мәселелердің пайда болуына негіз болады. Бҧл мәселелер 

кейіпкерлер арасындағы философиялық даудың ӛзегін қҧрайды. 
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DISPUTE ABOUT THE TRUTH IN M. GORKY'S DRAMA "AT THE BOTTOM» 

 

Abstract 

This article examines the philosophical debate about pity and compassion, about truth and lies, ideas 

about man and his essence, about his purpose in the world, presented in the drama "at the bottom". 

Considering the cave as a sign of primitiveness, the authors compare it with the cave from the famous 

dialogue of Plato. The article also discusses the motives of dirt, zoomorphic motives, similarities and 

differences in the views of Luke and Satine, strategies of Satine behavior, and Its evolution. The article deals 

with the fact that the play is dominated by social conflict. Here the very social circumstances in which the 

characters live, and the relations between them, become the ground for the birth of philosophical questions. 

These questions become the core of the philosophical dispute between the characters. 

Keywords: philosophical play, drama, argument, discussion, motive, conflict 
 

Введение. В драме «На дне» сами социальные обстоятельства, в которых пребывают персонажи, 

и отношения между ними становятся почвой для зарождения философских вопросов, из тех, которых 

принято называть «последними» – о смысле человеческого существования, о ценностных ориентирах 

личности, о жизни и смерти, о добре и зле... Эти вопросы становятся ядром философского спора 

между героями, динамика дискуссии о «последних вопросах» образует напряженный сюжет 

философской пьесы. А движение социального процесса, перипетии судеб героев становятся 

своеобразной проверкой истинности выдвигаемых в ходе философского спора идей.  

Методика. Ведущим методом в исследовании горьковских драм и всего его творчества 

становится метод историко-функционального анализа.  

Результаты. В изображении быта ночлежки, в показе повседневных разговоров и стычек между 

ее обитателями воссоздается моральная атмосфера «дна». Читаем вводное описание: «Подвал, 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

287 

похожий на пещеру. Потолок – тяжелые каменные своды, закопченные, с обвалившейся 

шукатуркой...» [1]. 

Конкретный бытовой облик ночлежки через сопоставление с пещерой приобретает условно-

обобщенное значение – это не просто приют для бездомных, а дно жизни. «Если по ремарке автора, 

жители «дна» населяют подвал, «похожий на пещеру», то это – пещера Платона…» [2].  

Пещера у Платона – аллегория чувственного мира, в котором живут люди. Подобно узникам 

пещеры, они полагают, будто благодаря органам чувств познаю т истинную реальность. Однако такая 

жизнь — всего лишь иллюзия. Об истинном мире идей они могут судить только по смутным теням на 

стене пещеры. Толпа не в состоянии оторваться от иллюзий повседневного восприятия. Она 

воспринимает ощущаемый мир как единственную правду и свое положение как единственно 

возможное. Пророки же, говорящие о непонятный истинах, за редким исключением, воспринимаются 

в качестве сумасшедших или врагов. Подвал-пещера у Горького – тоже аллегория – аллегория 

буржуазного общества в целом, погрязшего в пороках, страданиях, насилии, невежестве, 

ощущающего деградацию как норму, как правду, как судьбу – общества, лишѐнного высоких 

идеалов. 

Мы находим все его значимые социальные эмблемы в горьковском «пещерном мире». Например, 

Медведев – эмблема власти и закона, Костылѐвы – эмблема «хозяев жизни», богатых мира сего, 

презирающих и обирающих нищий народ (ночлежников). Их семейственность – эмблема сращения 

власти (закона) и капитала. Отношения Медведева и Пепла – эмблема сращения власти с преступным 

миром. Лампадка Костылѐва – эмблема ханжеской религиозности и деградации церкви с ее паствой. 

Отношения Василисы с мужем – эмблема распада института семьи. И это верхушка «пещерного» 

царства. А что внизу?  

Труженик Клещ – эмблема бесперспективности честного труда, который не спасает от нищеты и 

обесценивается. Анна – эмблема униженного положения женщины. А Настя – ее продажности. 

Практически все ночлежники символизируют незащищенность человека ни от сумы, ни от тюрьмы, 

ни от болезней. Их социальные пороки – пьянство, шулерство, воровство, проституция, сутенерство – 

типичны для буржуазного общества. 

Горький даѐт и социальный срез общества: «здесь каждой ―твари по паре‖, но только с 

уничижительным эпитетом ―бывший‖ (―бывшая‖). Барон — бывший дворянин, Бубнов — бывший 

мещанин, мелкий буржуа, Актѐр — бывший человек искусства, Сатин — бывший интеллигент» [3]. 

Таким образом, читатель, зритель, опускаясь в этот «ад» буржуазного «дна», понимает, что здесь, как 

в кривом зеркале, отражается лик буржуазной цивилизации в целом, а не только маргинальной части 

общества.  

Ключевым становится мотив грязи, символизирующей деградацию – «широкая кровать, 

закрытая грязным ситцевым пологом», «большой стол, две скамьи, табурет, все ‒ некрашеное и 

грязное», и руки у Бубнова «грязные»; Василиса: «Грязь везде... грязища!», «Я сколько раз 

приказывала, чтобы чисто было?» [1], никто не хочет мести (спор); Сатин сравнивает себя со «старой 

и грязной монетой». Грязь бытовая = грязь речи = грязь душевная = грязь отношений друг с другом и 

миром… 

Согласно Платону, низшую ступень человеческой иерархии составляют непросвещенные люди, 

которые подобны скотам, их приземленная животная сущность доминирует, выявляя в человеческих 

существах черты зооморфности. По Платону, это воплощение душ грешников, порочных душ, еще не 

очистившихся от грязи. 

Уродливый, «животный» характер босяков четко просматривается через их слова-реплики, 

направленные в адрес друг друга:  

«Клещ. Эти? Какие они люди?»  

«Гляди-ко, звери какие? Кипятком девке ноги сварили» (Квашня о Костылѐве и Василисе),  

«Сестра у тебя — зверь злой...» (Лука говорит Наташе о Василисе),  

«Бубнов. Такое житье, что как поутру встал, так и за вытье...»  

«Ты чего хрюкаешь?» (Бубнов – Сатину, в ответ «Сатин рычит»),  

«Василиса. Эх вы, свиньи!»,  

«Ах баба… гадюка ядовитая» (Лука о Василисе),  

«Медведев. То-то! Ах, псы!»,  

«Околел… старый пес!» (о Костылѐве),  

«Становись на четвереньки, лай собакой!» (Пепел – Барону),  
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«Настя. …бродячие собаки! Разве… разве вы можете понимать… любовь?», «Настя. Волки! 

Чтоб вам издохнуть! Волки!»,  

«Сова проклятая…» (Сатин – Василисе),  

«…ты мной живешь, как червь — яблоком!» (Настя – Барону) [1]. 

В ночлежке тесно, обитатели еѐ, как звери в норе, «оскотиниваются», их жизнь отравлена 

ненавистью к людям. 

Ужасающая правда о мире и людях «дна» потрясает. Ее принято называть «правдой факта». Это 

правда судьбы. Правда безысходности, ведь «точка невозврата» героями пройдена. «Правда факта», 

например, заключается в том, что Актѐр – безнадѐжный пьяница. А Анна скоро умрѐт. А вор или 

проститутка вряд ли смогут честным трудом зарабатывать себе на жизнь. «Правда факта» в том, что 

«все эти люди … бесповоротно на «дне». И выхода им нет. Затягивает это «дно», эта густая тина, эта 

атмосфера трущобы. Эти люди, не ужившиеся с условиями жизни, эти несчастные, загнанные сюда 

обстоятельствами, приживаются здесь. Здесь воля, независимость друг от друга, полная 

равноправность всех платящих свой пятак за ночлег делает трущобу терпимой. А потом и привычка. 

Если такой человек уже отрущобился – его ничем не вытянешь со „дна‖» [4].  

Бубнов: «Какой тебе, Васька, правды надо? И зачем? Знаешь ты правду про себя... да и все ее 

знают...».  

Пепел: «Мой путь мне обозначен… Вор – воров сын».  

Клещ: «Где правда? Работы нет… силы нет! Вот правда! Пристанища… пристанища нету! 

Издыхать надо… вот она, правда!» «Вон князь... руку-то раздавил на работе... отпилить напрочь 

руку-то придется, слышь... вот те и правда!» 

Своеобразными апостолами, апологетами «правды факта», то есть идеи подчиниться судьбе, 

отказаться от идеалов, нравственных понятий, жить одним днем, не мечтать и не рефлексировать, 

никому не сочувствовать ‒ являются прежде всего Сатин (до IV акта) и Бубнов. 

 

Сатин Бубнов 

«Дважды убить нельзя» / «Мертвецы – не 

слышат! Мертвецы не чувствуют… Кричи… 

реви… мертвецы не слышат!..» 

 «Все люди на земле лишние» 

«Татарин (горячо). Надо играть честна! ‒ Сатин. 

Это зачем же?» 

«На что совесть? Я — не богатый...» 

«Клещ. Думаю… чего делать буду? 

Инструмента – нет… всѐ – похороны съели? 

Сатин. Я тебе дам совет: ничего не делай! 

Просто – обременяй землю!..» 

«Наташа. Анна-то... померла! Бубнов. Кашлять 

перестала, значит» 

«Актѐр. …Старик, где город... где ты? Сатин. 

Наврал тебе старик... Ничего нет! Нет городов, 

нет людей... ничего нет!» 

«Любят врать люди… Ну, Настька… дело 

понятное! Она привыкла рожу себе 

подкрашивать… вот и душу хочет подкрасить… 

румянец на душу наводит…» 

 

Финал истории печален, и кажется, что правда прямого соответствия факту, правда судьбы, 

торжествует. Никому из ночлежников нет выхода из этого «тупика бытия». Никому из персонажей 

пьесы не становится лучше — только хуже. 

Анна умирает, Актѐр повесился, Клещ окончательно «опускается» и оставляет надежду 

вырваться из ночлежки, примиряется со своим положением, Татарин теряет руку, а значит, тоже 

становится безработным, Наташа «пропадает», Васька Пепел попадает в тюрьму, даже пристав 

Медведев становится одним из ночлежников, а Квашня сдает оборону и «берет его в сожители». 

«Ночлежка принимает всех и не выпускает никого», у входа в ночлежку можно было бы 

написать: ―Оставь надежду всяк сюда входящий‖» [3]. 

Еще в 1898 году Горький писал: «…Что вы можете сказать для возбуждения человека, 

растлѐнного мерзостью жизни, павшего духом? Он упал духом, его интерес к жизни низок, желание 

жить с достоинством в нѐм иссякает, он хочет жить просто, как свинья, и — вы слышите? — уже он 

нахально смеѐтся, когда произносят слово — идеал: человек становится только грудой костей, 

покрытых мясом и толстой шкурой, — эту скверную груду двигает не дух, а похоти… Ведь человек 

теперь не царь земли, а раб жизни, утратил он гордость своим первородством, преклоняясь перед 
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фактами, не так ли? Из фактов, созданных им, он делает вывод и говорит себе: вот непреложный 

закон! И, подчиняясь этому закону, он не замечает, что ставит себе преграду на пути к свободному 

творчеству жизни, в борьбе за свое право ломать, чтобы создавать. Да он и не борется больше, а 

только приспособляется… Чего ради ему бороться? Где у него те идеалы, ради которых он пошел бы 

на подвиг? Вот почему живется так бедно и скучно, вот почему обессилел в человеке дух 

творчества…» [5]. 

Итак, Человек для Горького — это не только ТО, что он ЕСТЬ сейчас в качестве материально-

физического и социального существа. Это только «правда факта» о нѐм.  

Человек ещѐ – это и ТО, кем он является в духовном смысле (каковы его мечты, идеалы?).  

И еще – Человек – это то, КЕМ он может стать в будущем, находясь в движении к идеалам. 

Такое понимание Человека – это тоже ПРАВДА о нѐм и его жизни. Это «правда идеала».  

Задача писателя (пророка, гражданина), по мнению Горького, ‒ пробудить в читателе желание 

стать полноценным Человеком – тем, для кого «правда идеала» не пустой звук. 

Идеалы – высшие ценности (блага) Человека. Это плоды «разумной деятельности души» 

(Аристотель), это духовное содержание жизни человека. Идеалы – то высшее, к чему устремляется 

душа человека, чтобы ощутить самый высокий вкус счастья в причастности к бОльшему, чем он сам. 

Идеалы – 1. общественного устройства (мира, свободы, созидания, справедливости, знания, красоты); 

2. межличностных отношений (любви к ближним, милосердия, единства и взаимопонимания); 3. 

личностного и нравственного совершенствования (развитие способностей на благо ближним). 

В душах ряда героев пьесы еще не вытравлены до конца МЕЧТЫ, ИДЕАЛЫ. У них есть 

стремление к ЛУЧШЕМУ. 

Анна – самый нежизнеспособный персонаж, ее взор обращен к идеалу Бога, который в ее мечтах 

даст ей покой и отдохновение от страданий. Лука в разговорах с Анной усиливает эти ее надежды, 

несмотря на то, что физическое ее естество цепляется за жизнь, что обусловлено инстинктами. Настя 

‒ будучи проституткой, по иронии судьбы, мечтает об идеале любви высокой, романтической. Идеал 

еѐ недостижим, поэтому героиня занимается мифотворчеством, еѐ фантазия рождает историю 

идеальной любви, а облик возлюбленного она «строит» по подобию героев бульварных романов 

(«Роковая любовь» (1901) – роман немецкого писателя Эрнста фон Вильденбруха). Настоящая 

любовь живет в еѐ сердце – и в ней реализуется еѐ подлинное бытие. Лука единственный глубоко 

понимает этот феномен. Наташу и Актера объединяет желание искать счастье в реальной жизни (в 

отличие от Анны и Насти) и при этом неспособность найти силы самостоятельно идти к своей мечте 

(о семье и женском счастье – о здоровом образе жизни, сцене). Им нужен кто-то, кто повел бы: «Вот 

думаю, завтра... придет кто-нибудь особенный...» (Наташа). Актер без Луки мгновенно теряет веру в 

себя. Клещ, Пепел и Татарин (в отличие от Наташи и Актера) не нуждаются в поводырях, они 

самодостаточны. В начале пьесы идеал Клеща связан с понятиями чести рабочего человека, он полон 

веры в себя. Таков же и Пепел: в его душе живет идеал женской красоты, чистоты – каким-то чудом 

рожденный в глубинах его духа. Он внутренне готов на перестроение своей жизни ради достижения 

его в отношениях с Наташей, хочет жить так, чтобы уважать себя. Татарин свято чтит законы Корана, 

он страж честности и верности, у него есть понятие о семье. О тайных идеалах все эти герои говорят 

редко, сбивчиво, с трудом подыскивая слова. В стенах ночлежки такое занятие непривычно. 

Практически все они находят отдушину в общении со странником Лукой. 

Сатина и Луку принято считать героями-антиподами. Но чтобы стать антиподами, надо иметь 

общее основание, «точку схождения». 

Уважительное отношение к Человеку и есть то, что сближает Сатина (в IV акте) и Луку.  

Что в Человеке они уважают? 

В IV акте Сатин признаѐтся, что Лука подействовал на него, «как кислота на старую и грязную 

монету» ‒ иначе говоря, очистил его душу, напомнив о тех идеалах, которые в теснине будней Сатин 

стал забывать. Это представления о величии Человека-творца. И Сатин присоединяется к тем 

полюбившим Луку героям, над которыми совсем недавно иронизировал. Он защищает Луку от 

нападок Барона: «Старик — не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда! Он это 

понимал... вы — нет!» [1]. Перед нами начало монолога, который Сатин произносит в качестве героя-

резонѐра, Сбивчиво, но афористично формулируя любимые горьковские идеи.  

Сатин. Когда я пьян... мне все нравится. Н-да... Он ‒ молится? Прекрасно! Человек может 

верить и не верить... это его дело! Человек ‒ свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за 

любовь, за ум ‒ человек за все платит сам, и потому он ‒ свободен!.. Человек ‒ вот правда! Что 
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такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! ‒ это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в 

одном! (Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.) Понимаешь? Это ‒ огромно! В этом ‒ все 

начала и концы... Всѐ ‒ в человеке, всѐ для человека! Существует только человек, все же остальное ‒ 

дело его рук и его мозга! Чело-век! Это ‒ великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо 

уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо! Выпьем за человека, 

Барон! (Встает.) Хорошо это... чувствовать себя человеком!.. Я ‒ арестант, убийца, шулер... ну, да! 

Когда я иду по улице, люди смотрят на меня как на жулика... и сторонятся и оглядываются... и 

часто говорят мне ‒ «Мерзавец! Шарлатан! Работай!» Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? 

(Хохочет.) Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми... Не 

в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек ‒ выше! Человек ‒ выше сытости!.. 

Проследим эволюция Сатина в драме:  

• ощущает себя «мертвецом» («Дважды убить нельзя»);  

• равнодушен к ближним, не сочувствует и не помогает им (Клещ о Сатине: «Ты ‒ можешь... не 

то, что пожалеть можешь... ты умеешь не обижать…»);  

• нагло наживается на ближних (у Пепла выпрашивает деньги «Дай пятак»);  

• будучи шулером, оправдывает жульничество перед Татарином, защищающим честность 

(«Татарин. Я видел! Жулик! Не буду играть! Сатин (собирая карты). …Что мы — жулики, тебе 

известно. Стало быть, зачем играл?»);  

• издевается над мечтой Актера излечиться от алкоголизма, развенчивая еѐ (Сатин. «Наврал тебе 

старик… Ничего нет! Нет городов, нет людей…ничего нет!»;  

• Барон о Сатине: «Ты всегда добрый, когда выпьешь...», Сатин: «Когда я пьян... мне все 

нравится»;  

• не умеет прощать: (Сатин: «Не обижай человека!.. А если меня однажды обидели и — на всю 

жизнь сразу! Как быть? Простить? Ничего. Никому...»), признаѐтся, что «убил подлеца в 

запальчивости и раздражении», заступившись за родную сестру;  

• окрыляется в моменты борьбы, поддерживает Пепла после убийства Костылѐва в драке: 

«Васька — не трусь! Убийство в драке... пустяки! ‹...› Я тоже раза три ударил старика... Много ли ему 

надо! Зови меня в свидетели, Васька...» 

Итак, образ Сатина эволюционирует в пьесе: если в первых актах герой живет «правдой факта», 

примиряющей его с социальным положением отрущобившегося босяка, шулера, то благодаря 

общению с Лукой он «припоминает» человеческое начало в себе, когда-то в прошлом выраженное 

ярко («...Я, брат, молодой – занятен был! Вспомнить хорошо!.. Рубаха-парень… плясал великолепно, 

играл на сцене, любил смешить людей… славно!..»), высказывает заветные мысли (свои и Горького) 

о высоком предназначении Человека быть свободным творцом нового мира, а не бессильной жертвой 

старого. В его монологе о Человеке «проглядывает» концепция «любви к дальнему», в его поведении 

во время и после драки, когда он утешает Пепла и готов идти в свидетели – неравнодушие и 

готовность к жертве ради «любви к ближнему». 

Лука – странник по святым местам, старец, исполненный интереса к людям. Интерес его – это не 

поверхностное любопытство к жизненным историям, а желание найти в каждом – светлое начало, 

душу, размягчить сердце собеседника, чтобы заветное, святое в человеке «зазвенело» в словах, чтобы 

получил он радость понимания и надежды на лучшее в своей жизни. Лука живет деятельной 

«любовью к ближнему»: он становится утешителем и советчиком для тех, кто потянулся к нему. 

Советы Луки исходят из того жизненного опыта, своего и чужого, который он накопил в течение 

жизни. 

Это выразилось даже в имени героя. «Что, Лука, старец лукавый…» ‒ произносит в начале пьесы 

Пепел, намекая на хитрость героя и даже на его внутреннюю связь с чертом-искусителем. Это 

толкование имени дается на основе энтомологии (семантически значимой звукописи, близости 

звучания разных по значению морфем). Истинное же значение имени Лука не связано с семантикой 

слова «лукавый»: Лука ‒ (от лат. lux – «свет»). В таком истолковании его имя вызывает стойкие 

ассоциации с именем апостола Луки и является намѐком на христианизированность образа героя. 

Вероятнее всего, значимы обе интерпретации имени. Горький действительно наделяет Луку 

христианским миропониманием с его «любовью к ближнему», но в итоге отвергает своего героя, 

вводя сцены, где образ его намеренно «снижен» именно демонстрацией лукавства, хитрости в его 

словах и поведении. Можно сказать, что в этом проявилась тенденциозность писателя. 

Для Луки все люди равны, все люди ‒ братья. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

291 

Пепел. Сатин говорит: всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел, да никому, видишь, 
не выгодно иметь-то ее… И это – верно… 

Наташа входит. За нею – Лука с палкой в руке, с котомкой за плечами, котелком и чайником у 
пояса. 

Лука. Доброго здоровья, народ честной! ……………….. Бубнов (Луке). Был честной, да 
позапрошлой весной… ………………… Лука. Мне – все равно! Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна 
блоха – не плоха: все – черненькие, все – прыгают… так-то. Где тут, милая, приспособиться мне? 
Наташа (указывая на дверь в кухню). Туда иди, дедушка… 

Лука. Спасибо, девушка! Туда, так туда… Старику – где тепло, там и родина…[1]. 
Говорит Лука и о ценности любой человеческой жизни: «Человек ‒ каков он ни есть ‒ а всегда 

своей цены стоит»; «Человеком родился, человеком и помрешь»; «Всякого человека уважать надо». 
Все эти высказывания Луки уже позволяют считать, что его гуманизм есть гуманизм христианский. 
Ибо во всяком, даже падшем, он видит человека. Во втором действии Лука ещѐ активнее проповедует 
гуманистическую философию жизни. Он утешает умирающую Анну, внушает Актѐру, что тот может 
вылечиться от алкоголизма, советует Ваське Пеплу уйти в Сибирь, чтобы начать там новую жизнь. 
Давая добрые советы ночлежникам, Лука исходит из своего важнейшего убеждения: «Если кто кому 

хорошего не сделал, тот и худо поступил». Причѐм это убеждение, связанное с верой в человека, с 
верой в слово, полное сочувствия и сострадания, Лука выражает неоднократно: «Человек ‒ может 
добру научить»; «Человека приласкать ‒ никогда не вредно»; «Не в слове ‒ дело, а ‒ почему слово 
говорится?» Во всѐм этом старец строго следует важному принципу, чѐтко выраженному в Библии: 
«Не удерживай слова, когда оно может помочь». 

Осознавая силу доброго слова, силу сочувствия, Лука стремится вселить в ночлежников веру, 

терпение. «Ты ‒ надейся… Ты ‒ верь!» ‒ говорит он умирающей Анне. «А ты мне ‒ поверь», ‒ 
внушает он Пеплу. Во всѐм этом Лука также близок к своему евангельскому тѐзке, его вполне можно 
назвать достойным учеником Христа. Ведь именно Христос, вселяя в людей веру, исцелял 
сокрушѐнных сердцами. «Вера твоя спасла тебя, иди с миром» ‒ одна из важнейших сентенций 
Христа (Лк. 8:48). Утверждает Лука и необходимость терпения. «Потерпи ещѐ! ‒ советует он Анне. ‒ 
Все, милая, терпят… всяк по-своему жизнь терпит». То же самое говорит Лука и Актѐру: «Возьми 

себя в руки и ‒ терпи». Источником, к которому восходят эти советы старца, опять же может 
являться Евангелие: «Терпением вашим спасите души ваши» (Лк. 21:19). Лука говорит и о 
необходимости жалости и прощения: «Человека приласкать ‒ никогда не вредно…»; «Жалеть людей 
надо!» Ссылается Лука и на Евангелие: «Христос-от всех жалел и нам так велел». И тут же 
рассказывает о двух беглых каторжниках, которых пожалел и тем самым исправил, спас… Заключая 
свой рассказ, он призывает ночлежников быть милосердными, не воздавать злом за зло, то есть в 

принципе предпочитать гуманизм нормам закона: «Хорошие мужики! Не пожалей я их ‒ они бы, 
может, убили меня… А потом ‒ суд, да тюрьма… что толку? Тюрьма ‒ добру не научит… человек ‒ 
может добру научить» [1].  

Необходимо добавить, что и форма передачи убеждений Луки (с помощью ярких афоризмов, 
притч) связывает его с христианскими вероучителями и самим Христом, который, по Евангелиям, 
проповедовал языком аллегорий и метафор. Так, обращѐнные к Костылѐву слова Луки «есть земля, 

неудобная для посева… и есть урожайная земля… что ни посеешь на ней ‒ родит» отсылают к 
евангельской притче о сеятеле. Образ жизни Луки – путника, странника ‒ непривязанность ни к 
месту, ни к вещам, ни к ограниченному кругу людей, но жажда духовного соединения с каждой 
встреченной на пути живой душой и любовь к проповеди тоже роднит его с евангелистами. Заметим, 
что ни один странствующий проповедник не в силах нести ответственность за судьбу каждого, кому 
он проповедует. «Как слово наше отзовется…», слово доброе, несомненно, ‒ это ответственность 

паствы, которая априори мыслится обладающей свободой воли. 
В каком смысле следует понимать недоверие Луки к правде? Прежде всего, его высказывание о 

том, что «не всегда правдой душу вылечишь». Думаем, речь идет о той «правде факта», которая 
«камнем ложится на крылья» и не даѐт человеку поверить в себя, идти к мечте, идеалам. Эта правда 
примиряет его с тем положением, в которое вгоняет его судьба. В этом суть притчи о «праведной 
земле». Вера поддерживала человека в тяжѐлые минуты жизни. Правда учѐного, разрушившего веру 

в эту землю, убила его. Идейный смысл притчи заключается в том, что разрушение высоких идеалов 
оборачивается катастрофой. Праведная земля в притче не только земля в буквальном смысле, 
которую надо на карте искать. Это символ добра, справедливости, любви, милосердия. Праведную 
землю нужно искать в своей душе, в душах других людей. 
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Лукавство Луки заключается в том, что он привирает. Актѐр спрашивал Луку про дорогу в 

бесплатную лечебницу для алкоголиков. Но города, в котором она находится, старец так и не назвал. 

В действительности такие лечебницы существовали, и он о них, вероятно, слышал, но город либо не 

знал, либо запамятовал. Актера же обнадежил тем, что скажет, в расчете на силу воли его на пути 

воздержания. А Актеру, человеку творческому, неврастеничному, носившемуся со своим 

«отравленным органоном», «как с патентом на общественное внимание, это для него последние 

актерские лавры» [6], этой силы воли надолго не хватило. Кто виноват в его самоубийстве? 

Некоторые горьковеды утверждают, что в смерти Актѐра виноват именно Лука. Так, Ю. Юзовский в 

своѐ время писал: «Актѐр доверился Луке, покорно, как ребѐнок, дал себе повязать на глаза повязку 

«возвышающего обмана». Когда эта повязка спала, было уже поздно, он не мог пережить своего 

разочарования и покончил с собой» [7, с. 23]. Из высказываний Горького о своей пьесе можно 

предположить, что и он думал так же. В частности, в одном из писем он отмечает: «Актѐр верит, что 

где-то на свете есть бесплатная лечебница для алкоголиков, и он живѐт этой надеждой до четвѐртого 

акта ‒ до смерти надежды в его душе». Надежда покидает Актѐра, он понял, что обманут. Поэтому, 

рассматривая мифологический аспект драмы, следует заметить, что Лука, как лукавый, бес, мог 

действительно спровоцировать Актѐра на самоубийство. Но таким был авторский замысел, 

достаточно тенденциозный. Ведь точно так же мы можем обвинять в гибели Актера и Сатина, 

разрушавшего его веру в возможность излечения своими репликами («Чепуха! Никуда ты не 

пойдешь… всѐ это чертовщина!»). И все же главным виновником самоубийства становится всегда 

сам человек, который и совершает тот выбор, который при прочих равных условиях другие люди бы 

не совершили. 

Правду ли говорит Лука Пеплу, что в Сибири его спасение? Отчасти – да. Сибирь – край 

больших просторов и бОльшей свободы, там не настолько был закабален человек общественными 

путами. Но старик умолчал о тяжелых природных условиях, в которых Василию пришлось бы начать 

новую трудовую жизнь, причем на пустом месте, да еще с женой. Это потребовало бы неимоверных 

трудовых усилий от человека, который НИКОГДА не трудился. Перспективы вернуться воровству 

были у Васьки практически стопроцентные. А у Наташи – точно такие же перспективы не 

«вытянуть» Пепла в трудовую честную жизнь заклинаниями о том, что муж ее «хороший человек», 

как советовал Лука. 

И последнее – чем еще он мог утешить страдалицу Анну перед смертью, нежели покоем после 

смерти? 

Великая тайна – что ждет человека за пределом земного существования. Можно ли назвать 

ложью слова Луки, обращѐнные к ней? «Во что веришь, то и есть». Может быть, запредельные миры 

существуют и каждому воздается там по его вере и делам? 

И все же хоть малая надежда на счастливый исход их жизни была, тогда как здесь, в ночлежке, 

при сложившихся обстоятельствах ‒ мы увидели, что было перспективой: Василию тюрьма, а 

Наташу могли и до смерти забить. 

Сострадание предполагает «ложь во спасение», но далеко не всегда, а лишь в тех случаях, когда 

правда может «добить» и так ослабевшего человека, не даѐт возможности пережить свалившийся на 

его плечи груз переживаний. «Ложь во спасение» выглядит как умолчание о правде, недоговаривание 

всех тяжелых подробностей (полуправда), избыточное обнадѐживание в том, что впереди человека 

ждет лучшая доля (хотя точно это неизвестно). Нравственные заповеди христианства не отвергают 

«ложь во спасение». Среди главных («Почитай отца твоего и мать», «Не убий», «Не 

прелюбодействуй», «Не укради», «Не пожелай ничего чужого», т.е. не завидуй) есть – «Не 

лжесвидетельствуй». Но значение этой заповеди – оговаривать другого, приписывая ему дела, 

которых он не совершал, с выгодой для себя: например, на суде, или совершая ложный донос, 

наговаривая, сплетничая, злословя, клевеща. «Ложь во спасение» нацелена на благо ближнего, но не 

на своѐ, как лжесвидетельство. И ею пользоваться в необходимых ситуациях не запрещено. Думаю, 

каждый, кто испытывал глубокое сочувствие к ближнему в моменты его сильных страданий, 

чувствовал сердцем, когда она необходима. «Что лучше – истина или сострадание?» − так 

сформулировал Горький главную проблему пьесы «На дне» в беседе с корреспондентом 

«Петербургской газеты», подразумевая под истиной «правду факта» и веру в сильного Человека, а 

под состраданием как раз «ложь во спасение». 

Развенчивая Луку, Горький идѐт порой на его откровенную дискредитацию. «Эта дискредитация 
выразилась, например, в неожиданном сюжетном ходе в конце третьего действия. Здесь исчезновение 
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Луки не представляется логичным с точки зрения его характера и предшествующих поступков. Ведь 
Луке, никак не причастному, в отличие от Сатина, к преступлению Пепла, нечего опасаться 
расследования» [8, с. 13]. Разве что неприятности, связанные с выяснением его личности, допросами 
как свидетеля. По-видимому, хитрый Лука не захотел тратить время и силы на эти не входившие в 

его планы процедуры. Барон. Исчез от полиции… яко дым от лица огня… Сатин. Так исчезают 
грешники от лица праведных! Эти реплики отсылают к образу лукавого, чѐрта. 

«Мяли много, оттого и мягок». Тяжелый жизненный опыт, бесприютные скитания Луки научили 
его приспосабливаться к людям, а не только к обстоятельствам. Он знает Сибирь – возможно, 
оказался там не по своей воле, имеет горький опыт общения с женщинами («Гляди – какой я? 
Лысый… А отчего? От этих вот самых разных баб… Я их, баб-то, может, больше знал, чем волос на 

голове было...» [1] Лука за свою длинную жизнь научился видеть людей насквозь и, как умелый 
психолог, манипулировать их слабостями, чтобы обеспечить себе сносные условия жизни. В этом 
тоже его хитрость – хитрость приспособленчества («Где тут, милая, приспособиться мне?») 

Перед своим уходом (III акт) Лука открыто высказывается в адрес Костылева: «Вот ты, 
примерно... Ежели тебе сам господь бог скажет: «Михаиле! Будь человеком!..» Все равно — никакого 
толку не будет... как ты есть — так и останешься...» [1]. А когда Костылев и Василиса приказывают 

ему убираться из ночлежки, Лука удивительно твердо и иронично отвечает: «Дядю позовешь? Позови 
дядю... Беглого, мол, изловил... Награду дядя получить может... копейки три...» [1] (христианская 
аллюзия к иудовым тридцати сребреникам). 

В «На дне», в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и Барон, 
стоя на порог, кричит: «Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!» [1]. В 
наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: «Эх... испортил песню... дур-рак!» На этом 

занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: Актера, который некстати повесился, или Барона, 
принесшего об этом известие. Всего вероятнее обоих, потому что оба виноваты в поpче песни. 

И Лука, и Сатин видят в ближних слабых существ, но делают разные выводы из этой ситуации. 
Сатин следует призыву Заратустры «Не призываю вас любить ближнего. Призываю вас любить 
дальнего, т.е. сверхчеловека». Лука же любит именно ближнего: помочь человеку может вера, пусть 
иногда и иллюзорная, средством утверждения веры может быть и иллюзия (ложь), Сатин соглашается 

(«Кто слаб душой – тому ложь нужна»). 
У них разное отношение к ближним. Можно предположить, что мировоззрение Сатина («любовь 

к дальнему») ближе Горькому, но сам он как человек, а не мыслитель в жизни был более похож на 
Луку. Может быть, сам дискредитирующий эпизод вставлен именно потому, что Лука оказался уж 
слишком привлекателен. Он оказался в центре внимания читателя и зрителя, его присутствие в 4 акте 
могло даже помешать восприятию Сатина как более значимого, по замыслу Горького, персонажа.  

Заключение. Таким образом, каждый из персонажей горьковской драмы причастен к 
центральному философскому спору, каждый мучительно размышляет о смысле своей жизни и 
внимательно вслушивается в мысли окружающих. Страдания каждого из них, его судьба становится 
«оселком», на котором проверяются философские доктрины. Поэтому и слово героев Горького – это 
всегда «мыслительное» слово, поэтому их речи интеллектуально насыщенны – вопросами, 
сомнениями, полемическими выпадами. Поэтому в системе персонажей важное место занимают 

герои-резонеры, носители философской доктрины. 
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ЖЫРАУЛАР – АЗАТТЫҚ ЖАРШЫСЫ 

 

Аңдатпа 

Жыраулар поэзиясы арқылы еліміздің ӛткен тарихы сӛз болады. Адамзаттың еркіндікті аңсауы 

жыраулар поэзиясындағы кӛрініс табуы ғылыми жҥйеде сараланды. Жыраулардың еркіндікті 

аңсаған, тәуелсіздікті кӛксеген толғаулары сӛз ӛнерінің қҧдірет кҥші екені айқындалды. 

Бҧл мақалада хандық дәуір әдебиетінің ерекшеліктері жайында сӛз болады. Сол сияқты ҧлттық 

әдебиетіміздің даму жолдары қарастырылған. Хандық дәуірдегі жыраулық поэзия ӛз 

тыңдаушыларына философиялық, адамгершілік мазмҧнымен рухани кҥш, жігер беріп отырған. 

Жыраулар поэзиясында туған жердің тҧтастығын, елдің бірлігі жырланып, еркіндік пен егемендік 

мәселесі кеңінен кӛрініс тапқан. Мақалада хандық дәуір әдебиеті туралы қазақ ғылымында жасалған 

зерттеулерге сҥйене отырып, автор ӛзінің кӛзқарасын нақты білдіреді.  

Сол сияқты автор қазақтың белгілі жыраулары: Асанқайғы, Қазтуған, Доспамбет, Ақтамберді, 

Бҧқар тағы басқа жыраулар толғауларына әдеби талдау жасап бағасын берген. Мақалада хандық 

дәуірдегі жыраулардың орны мен атқаратын қызметі айқындалған. 
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Abstract 

With help of Zhyraus poetry we are talking about the past our country. It is worth noting that due to the 

breedom of speech, protection and power of art of Zhyrau. 

In this article considered fetures literature of khanate period. Also, there is ascending role of national 

literature.  

Poetry zhyrau period of the khanate spiritually enriches reader with it‘s deep philosophical didactic 

content.  

The motives of zhyrau poetry reflected the independence of the nativeland and people;s unity.  

In article the author provided an overview of basic research in the Kazakh poetry zhyrau science, and 

also expressed their views on the matter. Furthermore the author made the artistic analysis of some of the 

famous zhyrau: Asan kaigy, Kaztugan, Dospambet, Akhtamberdy, Bukhar and assessed their creativity. The 

article defines the place and role of poetry zhyrau Khan;s period in Kazakh literature. 
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ЖЫРАУ – ВЕСТНИК ОСВОБОЖДЕНИЕ 

 

Аннотация 

С помощью поэзии жырау реч идет о прошлом нашей старны. Стоить обратить внимание, что в 

силу свободы слова, охраны определяется могущество искусства жырау. 

В данной статье рассматриваются особенности литературы ханского периода. Так же отмечается 

возрастание роли национальной литературы. Поэзия жырау ханского периода духовно обогащает 

читателей своими глубокими философским и нравучительным содержанием.  

В поэзии жырау отражаются мотивы независимости родной земли и единства народа. В статье 

автор делает обзор фундаментальных, научных исследований поэзии жырау в казахской науке, а 

также высказывает свою точку зрение на данный вопрос. Кроме того автор делает художественный 

анализ некоторых наиболее известных жырау: Асан кайгы, Казтуган, Доспамбет, Актамберди, Бухар 

и дает оценку их творчеству.  

В статье определено место и роль поэзии жырау ханского периода в казахской литературе 

Ключевые слова: поэзия, жырау, ханский период, национальная литература, ханское 

государство, жанр толгау, великий мудрец, легенда, честь, духовная поэзия 

 

Кіріспе. Тәуелсіздікке қол жетіп, егемендік алған тҧста қазақ халқының тарихына ҥңіліп, ӛткенге 

кӛз жҥгіртсек ӛз елі, жері ҥшін жан беріп, жан алысқан батырларымыз бен жырауларымыз болғанын 

білеміз. Қашанда еркіндікті, азаттықты аңсаған елде адамның рухын кӛтеріп, орамды ойлар айтып, 

сананы оятып, болашаққа бастай білген дана да, данышпан жыраулар халықтан ешқашан 

ажырамаған. Заман сырын ҧғыну, ӛмір сырын тҥсіну, елді сыртқы жаудан қорғау, елді ерлік пен 

елдікке жырымен шақырып, санасын оятып, философиялық ойлар туындатып, ҧлтымыздың тәуелсіз 

ӛмір сҥруін, халық мҥддесін айта білген. Ел кӛңілін ӛздеріне толғауы теңіздей жырымен ҧғындыра 

білгендігі, ханға да, қараға да кемшілігін шынайы кӛрсетіп, алдаспандай қиып тҥсетін ӛткір тілімен, 

аталы сӛзімен жӛн кӛрсетуі жыраулардың кӛрегенділігі. 

Азаттықтың жаршысы, еркіндікті кӛксеген жыраулар поэзиясы бізге шынайы ҥлгі болды. 

Толғаулар арқылы ойшылдық пен даналыққа қарсы дҥниетаным, келешекті болжау, елді сыртқы 

жаудан қорғау, елдік, ерлік, ешкімге тәуелді болмау сияқты ойлардың кӛрінісі, қоғам дамуына 

ықпалы болғаны сӛзсіз. 

―Тарихы жоқ ел – жетім, рухы тӛмен – ҧлт жетім‖ деген атам қазақ. Олай болса қазақ елінің 

бостандығын, еркіндігін ӛз толғауларына арқау еткен жыраулардың бодандыққа қарсы рухани 

ойлары тарих қойнауында ата-бабалар арманын бҥгінге жеткізе алды. Демек, ҧлттық болмыс, ҧлттық 

мінезде және тәуелсіз ел болуды ӛзге жҧртқа насихаттай білді. Ғасырдан – ғасырға жалғасып жатқан 

бодандыққа қарсы ҥн жыраулар поэзиясында кӛрініс тауып, ӛзіндік дҥниетанымы қазақ әдебиетінде 

жаға әдеби ағым әкелді. 

Тарих қашан да ӛз перзенттерінің қҧнды мҧраларымен қымбат десек, әдебиет – қоғам ӛмірінің 

айнасы. Ҧлт тағдырымен сол халықтың тӛл мәдениеті ӛзектес ӛріледі. 

Ел тағдырын шешетін хандар мен дана кӛсемдер, ӛмір шындығын толғап жеткізетін жыраулар 

мҧрасы, ерлік пен еркіндікке қҧштар ел қорғаған батырлар тарихтың жарқын бейнесі болып отыр. 

ХV ғасырда Керей мен Жәнібек хан қазақ хандығының негізін қалады. Бҥгінгі 550 жыл толып 

отырған кҥні қазақ осы кезде тарих сахнасынан кӛрінді деуге болмайды. Алтын Орда дәуірінде қазақ 

руларының болғанын, одан бҧрын тҥрік қағанаты қазақтардың ежелден мемлекеті болғанын білеміз. 

ХV ғасырда қазақ дербес мемлекет қҧрып, ҧлт болып қалыптасты. Міне, осы кезеңнің әдебиетін 

хандық дәуір әдебиеті дейміз. Ол жыраулар поэзиясымен басталды, негізгі жанры толғау болған. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: ―Қазақстан ҧлы ӛркениеттердің мҧрагерлері, тарихтың сан-салалық қҧз 

қияларынан ӛзінің ҧлттық Мен дегізерлік қасиеттерін алып шыға алды. Жай ғана алып шығып, жай 

ғана сақтай білген жоқ, сонымен бірге еселеп жаңғырта білді. Қазақы тӛл тумалықты сақтай білу-

біліктіліктің жолы және ондай жолдың тарихы тҧғыры биік‖, - деуі [1.,24] қазақ елінің мемлекеттік 

тарихы мен әдебиетінің маңыздылығына тікелей байланысты. 
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Әдістеме. Ҧлттық әдебиетіміздің дамуында жыраулық поэзияның орны ерекше. Жыраулық 

поэзияда ауыз әдебиетіне тән ерекшеліктермен бірге жазба поэзияға тән ӛрнектер бар. Ауыз 

әдебиетінде кӛп тараған толғау жыраулар поэзиясының жанры болды. Керей мен Жәнібек қҧрған 

қазақ мемелекетінің жеріне сыртқы жаулар кӛз тіге бастаған тарихи сәтте хан қасында Жиренше 

шешен, Сыпыра мен Асан қайғы сынды сӛз ҧстар абыз жыраулар болып, келелі кеңесімен кесімді 

билігін айтып, демеу жасап отырған. 

М.Әуезов: ―Жырау демек, ақын деу емес. Жыраудың ақын атаулыдан, жыраушыдан бӛлек ӛз 

жанры бар. Бҧның сӛз ҥлгісі – толғау. Жыраудың мақсаты, міндеті ―не болса сол кӛңіл ашар нәрсені 

айту емес. Ол – заман сыны, мезгіл дәуір оқиғасының болжамын тарихи оқиғаның мазмҧнын бағасын 

сӛз қылады. Кӛбінесе әрі жырау, әрі би болады‖, - дей келе, [2.,25] жыраулар заманның келелі 

мәселелеріне ҥн қосып, болжам жасап, тарихтың бағасын берген деп ой тҥйеді. 

Ш.Уәлиханов Асан қайғының толғауларына тоқталып, елді ілгері ел етпек болған Керей мен 

Жәнібек хандарды қолдап, олардың ақылшысы болған дей келе, оны ―кӛшпенділер философы‖ деп 

атаған. Бҧл тҥйінді сӛз тек бір ғана жырауға емес, бҥкіл жыраулық мектепке берілген бағасы еді. 

Жәнібек хан тҧсында Асан қайғы қарт болса да оның қҧрған мемлекетінің мҧңын мҧңдап, халық 

пен хан арасын байланыстырып отырған.  

Оның ―Әз Жәнібекке айтқаны‖, ―Ай, хан, мен айтпасам білмейсің‖, ―Қырында киік жайлаған‖ 

атты толғауларында сырттан келер қауіпті сезіп, кҥні бҧрын болжап, ӛз жырына арқау еткен. Жаңа 

қҧрылған мемлекетке кӛз тігетін жаулар кӛп екенін ханға ескертіп, сақтандырып отырған.  

Мысалы: Аққу қҧстың тӛресі, 

Ел жағалап кӛлде жҥреді. 

Аңдып жҥрген кӛп дҧшпан, 

Елге жау болып келеді, - деп ескертеді. Ҧсынысын қабылдамаған ханға Асан қайғыға сӛзін 

ӛткізіп, мемлекеттік, елдік мәселелерге араласып отырған. Хан да жыраудың пікірімен санасып 

отырған.  

Ай, хан, мен айтпасам білмейсің, 

Айтқаныма кӛнбейсің. 

Шабылып жатқан халқың бар, 

Аймағын кӛздеп кӛрмейсің,- дейді. 

Осы толғау арқылы хан назарын ӛзіне аударып, ел бірлігін сақтап, елді соңынан ертуге ҥндеген. 

Ел тізгінін ҧстаған жыраулар бір тудың астына бірігуді кӛздеген. Жәнібек ханның адами қасиеттерін 

Асан қайғы мен халық жоғары бағалап, есіміне ―әз‖ сӛзін қосып айтқан. ―Әз‖ араб тілінде ғазиз, 

ардақты, қадірлі деген мағынаны білдіреді. Әз- Жәнібек деп ерекше қҧрмет те жасалған.  

Асан қайғы мен Әз-Жәнібек хан туралы қазақ, қырғыз, ноғай, қарақалпақ халықтарында бірнеше 

аңыздар сақталған. Соның бірі Жәнібек Еділ мен Жайықты билеп тҧрған кезде Асан қайғы атты 

ақылшысы болыпты. Жәнібек Ресейден шебер алдырып сарай салдырады. Қарашаш деген кҥңіне 

ҥйленіп, аққуды ілдіріп, той жасайды. Хан Асан қайғыны шақыртып, бәл әрекетінің қалай екенін 

сҧрайды. Сонда риза болмаған Асан қайғы ханға: ―Тҧқымың хандықтан айырылады, кҥңді әйел еттің, 

сарайды орысқа салдырдың, ол тҥбінде орысқа бҧйырады, аққуды ілдің жеріңнен, кӛліңнен 

айырыласың‖, - деп болжам жасайды. 

Уақыт ӛте келе бәрі Асан қайғы болжағандай болған екен. Тарихи деректерге сҥйенсек, бҧл 

аңызды негізсіз деуге болмайды. Аңыз негізінде ақиқат бар. XV ғасырда ӛмір сҥрген Жәнібек ханның 

Асан қайғы ӛте ықпалды адамдарының бірі болған.  

Нәтиже. Хандық дәуірдегі жыраулар поэзиясы туған жердің тҧтастығы, бҥтіндігі, елдің бірлігі 

сияқты мәселелерді қамтуымен қҧнды. Ғасырдан ғасырға дейін сақталып бізге жетудің ӛзі ел 

мҥддесіне бағытталуында еді. Эпостық жырлар, тарихи дастандар, аңыз- әпсаналар, мақал-мәтелдер, 

жоқтаулар сияқты ауыз әдебиетінің мҧраларын жыраулық поэзияның алғашқы ӛкілдері шығарған. 

Аттары сақталмағандықтан ауызша жеткен. 

Жәнібек пен Керей хан қҧрған қазақ хандығы мемлекет ретінде ӛмір сҥрген XV ғасырдан бҧрын 

да жыраулар болғаны тарихтан мәлім.  

Жазба ескерткіштегі жоқтаулар, XI ғасырдың ескерткіші М.Қашғаридың ―Диуани лҧғат- ат 

тҥрік‖ атты сӛздігінде батырлық – ерлік жырлары, Ер Тҧңғаны жоқтау және жыр-жырау деген сӛздер 

кездеседі. 

Сол сияқты Шыңғыс хан тҧсында ӛмір сҥрген Кетбҧға ( ҧлығ) жырау туралы бір аңызда Шыңғыс 

ханның ҧлы Жошы аң аулап жҥріп қаза табады. Кімде-кім ханға суық хабар естіртетін болса, хан 
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кӛмейіне қорғасын қҧйып ӛлтіреді екен. Сол себепті ешкімнің қаралы хабарды жеткізуге батылы 

жетпеген. Тек қана Кетбҧға жырау ―Ақсақ қҧлан‖, ―Жошы хан‖ деген кҥйі мен толғауы арқылы 

естірткен екен. 

XIV ғасырда ӛмір сҥрген Сыпыра жырау есімі ―Қырымның қырық батыры‖, ―Ер Тарғын‖, ―Ер 

Едіге‖ сияқты эпостық жырларда және ―Қҧбығҧл‖ ертегісінде аталады. 

Тоқтамыс пен Едіге ханға қызмет еткен Сыпыра жыраудың толғаулары ӛз атымен жетсе де, 

эпостық жырларда, аңыз әңгімелерде сақталған. Ол ел тыныштығын ойлаған, кӛреген, ақылшы қария 

бейнесінде сипатталған. Мысалы: ―Ер Тарғын‖ жырында тоғыз ханға қызмет жасаған Сыпыра 

Ханзада мен Ер Тарғын арасындағы келіспеушілікті бітістіруші ретінде кӛрінеді. Ал, ‗Ер Едіге‖ 

жырында Тоқтамыс пен Едіге арасындағы араздықты келістіруші, ақылгӛй, дана ретінде суреттелген.  

Әдебиет зерттеуші ғалымдар: Ш.Уәлиханов, Ә.Марғҧлан, М.Әуезов, Б.Кенжебаев, 

Х.Сҥйіншәлиев, М.Мағауиндер жыраулардың сан ғасырлық тарихын қазақ хандықтарымен 

байланысты ҥш кезеңге бӛліп қарастырады.  

1. XI-XIV ғасыр ( Қорқыт, Аталық , Кетбҧға, Сыпыра) 

2. XV-XVI ғасыр ( Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Доспамбет) 

3. XVII- XVIII ғасыр ( Ҥмбетей, Жиембет, Тәттіқара, Ақтамберді, Бҧхар жыраулар)  

Жыраулар поэзиясында ата-бабамыз аңсап ӛткен еркіндік пен егемендік мәселесі кеңінен кӛрініс 

тапқан. Мәселен, Ақтамберді жыраудың ―Кҥлдір-кҥлдір кісінетіп‖, ‗Жауға шаптым ту байлап‖, 

Доспамбеттің ―Арғымаққа оқ тиді‖, ―Дулыға кидім ӛкінбен‖, Қазтуғанның «Қазтуған сӛзі», 

«Бҧдырайған екі шекелі», Жиембеттің «Әмірің қатты Есім хан‖, Марғасқаның ―Ей, Қатағанның хан 

Тҧрсын» тағы сол сияқты толғаулары елдің намысын оятар қуат кӛзі болған. 

Талқылау. Жыраулар хан ордасында болып, мемлекет басқару ісіне, яғни, билікке араласқан. 

Хан мен қолбасшы батырлардың ерліктерін мадақ етіп жырлаған, намыс пен жігер оятар рухты 

жырлар шығарған.  

Жерін, елін қызғыштай қору – ер азаматқа тән екенін Доспамбет жырау: 

Тобыршығы биік жай салып, 

Дҧшпан аттым ӛкінбен. 

Туған айдай нҧрланып, 

Дулыға кидім ӛкінбен. 

Ер Мамайдың алдында, 

Шаһид кетсем ӛкінбен,- деп ӛзінің жҥріп ӛткен жолдарын кейінгі ҧрпаққа ҥлгі етеді. Азамат 

ердің міндеті - елін, жерін қорғау, тыныштығын, халықтың бірлігін, тҧтастығын сақтау екенін 

ескертеді.  

Жыраулар ҧрыс кезінде сарбаздардың кӛңілін кӛтеріп, жігерін оятатын жырларымен ойдан 

шығып отырған. Мысалы, Қазтуғанның: 

Балдағы алтын қҧрыш болат, 

Ашылып шапсам дем тартар. 

Сусыным қанға қанар деп, 

Азамат ердің баласы, 

Жабыққанын білдірмес, 

Жамандар мазақ қылар деп! 

Хандық дәуірде жаудан кек қайтарып, туған жерінің тҧтастығын қорғаған қазақ батырларына 

жігерлі рух беретін жырлар қажет-ақ болған. 

Жорық жырауы Ақтамберді толғауларында кӛзсіз ерлікке жетелеу басым. 

Жауға шаптым ту байлап, 

Шепті бҧздым айқайлап. 

Дҧшпаннан кӛрген қорлықтан, 

Жалынды жҥрек қан қайнап. 

Ел-жҧртты қорғайлап, 

Ӛлімге жҥрміз бас байлап! 

Жырау бҧл толғауында тыңдаушысын ―Ел-жҧртты қорғайлап‖ деген арнаға бҧра келе: 

Кҥлдір-кҥлдір кісінетіп, 

Кҥреңді мінер ме екенбіз. 

Қоңыраулы найза қолға алып, 

Қоңыр салқын тӛске алып, 
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Жалаулы найза қолға алып, 

Жау қашырар ма екенбіз, - деген жолдарда ел мен жер ҥшін болған қырғын ҧрыс пен ерлік 

кӛрсеткен батырлардың дҥбірі жатыр. Толғаудан жҥрекке жігер, бойға кҥш беретін ҧран тастап, тӛкпе 

жырды ағытқан жырау ҥні естіледі. 

Ел шетіне жау келген кезде, ел толқыған кезде, бҥліншілік шыққанда жыраулар ақыл, кеңес 

айтып, жҧртшылықты абыржымауға шақырып отырған. 

Жыраулар қазақ батырларының теңдесі жоқ образын сомдай отырып, оны кейінгі ҧрпаққа ҥлгі 

етеді. 

Бҧхар жырау: 

Қалданмен ҧрысып, 

Жеті кҥндей сҥрісіп, 

Қара керей Қабанбай, 

Қанжығалы Бӛгенбай. 

Шақшақҧлы Жәнібек,- десе,  

Ҥмбетей жырау: 

Қара керей Қабанбай, 

Қанжығалы Бӛгенбай 

Қырмақ па еді жауыңды, 

Қуантпап па еді қауымды, -дейді. 

Жырдағы жыраулар арманы, ел мҥддесінен бӛлек емес. Жыраулар елдікті, ерлікті жырға косып, 

мадақтады. Ғибратқа толы жыр жолдарымен халыққа ықпал етіп, іргелі ел, берекелі жҧрт болуға 

шақырды.  

Демек, жыраулар дҥние сырын ашып, әр заманның тарихи оқиғаларына ҥн қосып, хан мен 

халықтың елге әділ басшылық жасауына басалқа айтып отырған.  

Толғаулар арқылы жыраулардың маңызды қоғамдық, әлеуметтік-саяси кӛзқарастары анық 

аңғарылады. Қазақ әдебиетін зерттеуші ғалымдар А.Байтҧрсынов, Б.Әбілқасымов, М.Мағауиндер 

қазақ поэзиясындағы толғау туралы тҧшымды тҥйін жасаған.  

А.Байтҧрсынов: ―Толғау – қысқасын айтқанда, іш қазандай қайнаған уақытта шығатын жҥректің 

лебі, кӛңіл қҧстың сайрауы, жанның тартатын кҥйі‖,-дейді. Демек, толғауда жыраулар әлеуметтік, 

елдік, ерлік мәні бар мәселелерге ҥн қосып отырған.  

Жырау әр тҥрлі кӛңіл кҥй сәтінде ой қорытып, бірнеше мәселені кӛтереді, шешімі де бірнешеу 

болады. Мысалы: 

- Сап толғауы – елге жау шапқанда сапқа тҧрып, ерлік кӛрсетуге арналады; 

- Марқайыс толғауында – жауды жеңіп, елдің тыныштығына марқаю, бірлікке риза болу; 

- Намыс – намыс ҥшін кҥресу, жігерді ояту; 

- Сҧқтаныс – таңдану; 

- Айнамалдау – амалын табу сияқты толғауларда айтылатын ой ҧшан теңіз, толғаныс жатады. 

Бҥкіл адамзаттың даналық пікірі, толғамы, дҥниетанымын, кӛзқарасын жыраулар толғаулары 

арқыл жеткізе білген.  

Белгілі ғалым Р.Бердібай: «Жыраудың ойшылдығы мен ғибраттылығы дҥние сырын кеңінен 

шолып, терең салыстырулар жасайтындығы толғауларынан айрықша кӛрініс береді. Жыраулар тек 

жеке адамға немесе топтарға емес, биік мінбеден бҥкіл халыққа арнап сӛйлегендей болады»,-дейді. 

Ғалымның осы пікірі жыраулардың бҥкіл табиғатын ашып тҧрғандай.  

Фольклортанушы Е.Тҧрсынов: ―Жыраулар хан мен халыққа ақыл, ӛсиет айтқан билер кеңесінің 

мҥшесі болған, қолбасшылардың әскери кеңесінде ханмен қатар басшылық қызметін атқарған‖,-деп 

ой тҥйеді. Мысалы: Бҧхардың Абылай ханның қабырғалы биі болғанын, Асан қайғының Әз 

Жәнібектің кеңесшісі болғаны ой ҥндестігі, болжал сабақтастығы бар екендігін аңғартады. Екі 

кезеңде ел билеген Жәнібек пен Абылайға айтылған толғаулар болғанмен, келешек ҧрпақты ел мен 

жерді қорғауға арналған даналық ойдың жемісі екенін байқаймыз. 

Бҧхар Абылайға:  

Қҧбыладан келер бір кәпір, 

Жаяулап келер жҧртыңа. 

 Ел қамын айтқан жақсыны, 

Сӛйлетпей ҧрар ҧртына,- десе, 
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Асан қайғы Жәнібекке: 

Ай, Жәнібек, ойласаң, 

Қилы-қилы заман болмай ма, 

Қарағай басын шортан шалмай ма, 

Заман озып, заң тозбай ма? 

Мҧны неге білмейсің,- дейді. 

Данагӛй жыраудың болжауы бірнеше жылдан кейін дәл келеді.  

Қорыта келгенде, Асан қайғының ―Жәнібек ханға айтқаны‖, Қазтуғанның ―Мадақ жыры‖, 

Шалкиіздің ―Би Темірге айтқаны‖, Жиембеттің ―Еңсегей бойлы ер Есім‖, Бҧхардың ―Ей, Абылай, 

Абылай‖, ―Қазақтың ханы Абылай‖ тағы сол сияқты толғауларында жыраулар ханды дәріптеу емес, 

хан мен халық арасында байланыс жасап, қазақ хандары қҧрған мемлекеттің тҧтастығын сақтап, 

заманның сыншысы, келешекті болжайтын қырағысы болған. XY ғасырда қҧрылған хандық мемлекет 

қазақтың ҧлттық әдебиетінің қалыптасуына негіз болса, жыраулар поэзиясында кӛрініс тапқан. Қазақ 

хандығы тҧсында жарқырай кӛрінген жыраулар поэзиясы ҧлт тағдыры мен тарихымен ӛзектес. 550 

жылдық тарихы бар хандық дәуір қазақ ҧлтының қалыптасу, даму тарихын айқындап берді. 

Ғасырдан-ғасырға дейін сақталып бізге жетудің ӛзі ел мҥддесіне бағытталуында еді. Хандық 

дәуірдегі жыраулар поэзиясы туған жердің тҧтастығын, елдің бірлігін, еркіндігін жырлауымен қҧнды. 

Әдеби дамуды ҧрпақ игілігіне айналдыруда жыраулар поэзиясының маңызды екені сӛзсіз. 

Қорытынды. Жыраулар поэзиясы арқылы еліміздің ӛткен тарихына ҥңілу,олар армандаған 

болашақ, келешекті болжау тҧрғысынан алғанда, ғылыми салмағы басым екенін айтқан абзал. 

Жыраулар жырлаған мәселелерге бодандыққа қарсы, еркіндікті аңсау тҧрғысынан келіп, 

кӛркемдік-эстетикалық, ӛре-деңгейі, шеберлігі, дҥниетанымын саралай отырып, қоғамдық-

әлеуметтік, тарихи-саяси рухани жағдайларға баға бергендей болдық. 

Ҧлттық әдебиетімізде ғасырлар бойы жырланған бодандық және тәуелсіздік идеясы қалыптасқан 

дәстҥр мен жалғастық сияқты философиялық ҧғымдар ӛз жалғасын тапты. Сӛйтіп, жыраулар ҧлттық 

болмысты, ӛршіл рухты, азаттықты ерекше сезіммен, тереңдікпен жырлап кӛрсеткен. 

Тарихи-әдеби дәйектер жыраулар поэзиясында танымдық кӛрініс тапқан. Оның қазақ қоғамының 

дамуына, рухани ықпалы болған. Демек, жыраулар бодандыққа қарсы болжам жасап, еркіндік 

мәселесін аңсаған. Жыраулар поэзиясы егемен елдің ӛшпейтін рухымен осылай астасып 

жатыр.тәуелсіздік, еркіндік, азаттық идеясы жыраулар поэзиясының қҧдірет кҥші деп білуіміз керек. 
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Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ «ТӘУЕЛСІЗДІК ДӘУІРІ» ЕҢБЕГІНІҢ  

ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖӘНЕ ТАРИХИ МАҢЫЗЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстанның тҧңғыш Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты 

еңбегінің жанрлық ерекшелігі және тарихи маңызы туралы айтылған. 

Автор отандық және шетелдік әдебиеттанушы-жанртанушы ғалымдардың пікірлерін сараптай 

отырып Н.Назарбаевтың аталған еңбегін мемуарлық шығарма деген қорытынды-тҥйін жасайды. Ол 

ҥшін мемуарлық шығармаға қойылатын талаптар мен жанрлық ерекшеліктерін зерделей отырып, 

шығармадан бірнеше мысалдар алған.  

Мемуар жанры, оның жазылу формасы мен тілдік-стилдік ерекшелігіне, авторлық баяндау, 

деректілік т.б. сипаттарына қарай естелік-очерк, естелік-эссе сияқты тҥрлеріне тоқталады. 

Н.Назарбаев еңбегінің кӛркем-композициялық қҧрылымы, авторлық шеберлік мәселелері сӛз 

болады. 

Мемуарлық шығарма деректілікке қҧрылып, публицистикалық стилде жазылады. Сондықтан 

оның тарихи маңызы ерекше. Автор Н.Назарбаев еңбегінің тарихи және тағылымдық маңызына да 

тоқталады. Мемлекет басқарған бірінші басшы ретінде ӛз тәжірибесінен жазылған мемуарлық 

еңбектің Қазақстанның тәуелсіздік кезеңіндегі тарихын жасаудағы қҧнды дереккӛз ретінде 

бағалайды.  

Тҥйін сӛздер: әдебиеттану, жанртану, мемуар, естелік, тарих, авторлық баяндау, композициялық 

қҧрылым, жанр, деректілік, тіл мен стиль 
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GENRE FEATURE AND HISTORICAL SIGNIFICANCE OF N.A.NAZARBAYEV’S WORK  

«THE EPOCH OF INDEPENDENCE» 

 

Abstract 

The article describes the genre features and historical significance of the First President of Kazakhstan 

Nursultan Nazarbayev‘s work "The Epoch of Independence." After having analyzed domestic and foreign 

scholars‘ views on the literary genre, the author comes to the conclusion that N. Nazarbayev‘s work is a memoir. 

Studying the requirements for memoirs and genre features, he has given some examples from the work.  

A genre of memoir, depending on various characteristics, such as its performance form, linguistic-

stylistic features,the author's narration, sources and other types, is divided into memoir- feature article and 

memoir-essay. The author pays more attention to them. 

Much attention will be paid to the discussion of such issues as the artistic- compositional structure of his 

work and N. Nazarbayev‘s authorship. 

The memorial work is based on the source and carried out in a journalistic style, therefore its historical 

significance is unusual. The author emphasizes the historical and educational significance of N. 

Nazarbayev‘s work. The author evaluates the First State Head‘s memorial work from his own experience as 

a valuable source in the history of Independent Kazakhstan. 

Keywords: literary studies, genre studies, memoirs, history, an author's narration, a compositional 

structure, genre, a source, language and style 
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ЖАНРОВАЯ ОСОБЕННОСТЬ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДА Н.А. НАЗАРБАЕВА 

«ЭПОХА НЕЗАВИСИМОСТИ» 

 

Аннотация 

В статье раскрываются жанровые особенности и историческое значение произведения Первого 

Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Эпоха независимости». Проанализировав взгляды 

отечественных и зарубежных ученых на литературный жанр, автор приходит к выводу, что работы Н. 

Назарбаева являются мемуарами. Изучая требования к мемуарам и жанровым особенностям, он 

привел несколько примеров из работы. 

Жанр мемуаров, в зависимости от различных характеристик, таких как форма исполнения, 

лингвистически-стилистические особенности, авторское повествование, источники и другие типы, 

подразделяется на мемуарную статью и мемуар-очерк. Автор уделяет им больше внимания. 

Большое внимание будет уделено обсуждению таких вопросов, как художественно-

композиционная структура его творчества и авторство Н. Назарбаева. 

Мемуарная пройзведение основана на источнике и выполнена в публицистичеким стиле, 

поэтому ее историческое значение необычно. Автор подчеркивает историческую и просветительскую 

значимость творчества Н. Назарбаева. Автор оценивает мемориальную работу первого главы 

государства по собственному опыту как ценный источник в истории Независимого Казахстана. 

Ключевые слова: литературоведение, жанроведение, мемуары, история, авторское 

повествование, композиционная структура, жанр, источник, язык и стиль 

 

1. Кіріспе. Әлемдік шығармашылық ҥдерісте мемлекет басқарған қайраткерлердің, 

саясаткерлердің, мемлекет басшыларының кӛмекшілері мен референттерінің, ӛнер қайраткерлері мен 

жазушылардың естелік жазуы бҧрыннан бар ҥрдіс. Ҧлыбританияның экс-премьер-министрі Уинстон 

Черчилльдің «Екінші дҥниежҥзілік соғыс», Америка қҧрама штаттарының мемлекеттік хатшысы 

болған Мадлен Олбрайттың «Мемлекеттік хатшы ханым», Жан Монненің «Шындық және саясат» 

сияқты ғҧмырнамалық кітаптары оқырман сҥйіп оқитын шығармалар қатарында. Қазақстанды ҧзақ 

жылдар бойы басқарған, мемлекет және қоғам қайраткері Д.А.Қонаевтың «Ӛттің дәурен осылай» 

атты ғҧмырнамалық кітабы да Кеңестік кезеңдегі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, мәдени-

рухани жағдайы, елдің ӛсіп-ӛркендеуіне ерекше еңбек сіңірген белгілі тҧлғалар, «Орталықтың» 

ҧлттық республикаларға деген кӛзқарасы туралы мол мағлҧмат беретін шежіре-тарих десек те 

болады.  

2. Әдістеме. Тарихи тҧлғалардың естеліктерін сала-сала, серия-серия етіп жҥйелей жариялау, 

кітап етіп шығару да бҧрыннан бар. Э. Золя, Г. Мопассан, О. Бальзак, Э. Хемингуэй, А. Пушкин, 

Н.Некрасов, И. Тургенев, Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов және басқа да мәдениет пен ӛнердің 

ӛкілдерінің, атақты ғалымдардың ӛмірі туралы естеліктердің жеке адамның кісілік келбетін ашып, 

ҧлттың мәдени-рухани ӛміріндегі орнын анықтауда маңызы ерекше. XVIII ғасырдың соңғы ширегі 

мен ХІХ ғасырдың бас кезінен бастау алатын осы дәстҥр орыс әдебиетінде бҥгінгі кҥнге дейін 

сабақтасып келеді. Ал әдебиеттанушы ғалымдардың пікірінше қазақ әдебиетіндегі ғҧмырнамалық 

шығарманың бастауы М.Х.Дулатидың «Тарих-и Рашиди» еңбегі. «Мырза Хайдар «Тарих-и Рашиди» 

еңбегінде 1346-1546 жылдар аралығындағы Орталық Азия, Тибет, Ауғанстан, Кашмир, Иран тіпті, 

Иракқа да қатысты кӛптеген тарихи оқиғаларды баяндайды... Ғҧмырнамалық әдеби еңбегін жазу 

барысында Мырза Хайдар қоғамдық шындықты басты принцип ретінде ҧстайды..» [1,11-б.].  

Тәуелсіз Қазақстанның қҧрылуы, оның әлемдік аренадағы алғашқы қадамдары мен саяси-

экономикалық ҧстанымы, қазақ мемлекеттілігін қалыптастырудағы жҥзеге асырылған реформалар 

туралы жазылған мемуарлық шығармалар ҧлттық тарихымыз, бҥгінгі және келер ҧрпақ ҥшін қажет 

қҧнды ғылыми-танымдық дереккӛз екендігі белгілі. Осындай деректілік, тарихи-тағылымдық маңызы 

ерекше қҧнды шығармалар қатарында Қазақстанның тҧңғыш президенті Н.Назарбаевтың мемуарлық 
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еңбектерін айтуымызға болады. Егемен еліміздің іргетасының қалануы, оның қалыптасу кезеңдері 

мен ел Тәуелсіздігінің баянды болашағы жолында ерекше еңбек сіңірген тҧлғалар туралы Елбасымыз 

Н.Назарбаевтың бірнеше тарихи-публицистикалық кітаптары жарық кӛріп, оқырман тарапынан 

ыстық ықыласқа бӛленді. «Қазақстан жолы» (2012), «Тарих тағылымдары және қазіргі заман» (1997), 

«Сындарлы он жыл» (2003), «Тарих толқынында» (1999), «Тәуелсіздік белестері» (2012), «Ғасырлар 

тоғысында» (2003) т.б. Н.Назарбаев қаламынан туған кітаптар қазір әлемнің бірнеше тіліне 

аударылды.  

3. Нәтижелер. 2017 жылы жарық кӛрген Н.Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» еңбегі 

«Мемлекетіміздің дҥниеге келуі. Қазақстанның бірінші жаңғыруы (1991-1995 жылдар)», «Ҧлы 

бетбҧрыс. Қазақстанның екінші жаңғыруының басталуы (1996-1999 жылдар)», «Қияға қҧлаш сермеу. 

Қазақстанның екінші жаңғыруы (2000-2010 жылдар)», «Қалыптасқан мемлекет. Қазақстанның 

ҥшінші жаңғыруы (2010 жылдар)» атты 4 тараудан тҧрады.  

Әдеби ҥдерісте кӛрініп, оқырман қолына тиген кез келген шығармаға байланысты пікір білдіру, 

оның жанрлық, кӛркем-поэтикалық ерекшеліктеріне назар аударып, зерттеп-зерделеу әдебиеттану 

ғылымының басты міндеті. Осы ретте Н.Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты еңбегінің жанрлық, 

тақырыптық-идеялық, кӛркемдік-стилдік ерекшелігі мен тарихи-тағылымдық маңызы туралы 

зерделеу де ғылым ҥшін ӛзекті мәселенің бірі.  

Француздың кӛрнекті жазушысы А.Стендаль: «Мен ӛз тарихымды жазуға тиістімін; ол жазылып 

біткен кезде мен ақыр соңында ӛзімнің қандай болғанымды; кӛңілді әлде мҧңды болғанымды, 

ақылды немесе ақымақ болғанымды, ержҥрек немесе қорқақ болғанымды және ең бастысы бақытты 

немесе бақытсыз болғанымды білер едім»,-дейді [2,8-б.]. Ғҧмырнамалық кітапты жазудың осындай 

мақсат-міндеті тҧрғысынан қарар болсақ, Тәуелсіз Қазақ елінің тҧңғыш Президенті Н.Назарбаевтың 

Қазақстанның тәуелсіздіктен кейінгі тарихы, жеткен жетістіктері мен бағындырған белестері, 

алғашқы қиындықтар, ӛз басынан ӛткізген, сезінген, куә болған оқиғалар туралы жазуы заңды. 

Қазақстанды бҥгінде әлем танып, мойындаған мемлекеттер қатарына қосуда Н.Назарбаевтың еңбегі 

ерекше. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу тарихының ең бірінші куәгері де, жҥзеге асырушысы да 

Н.Назарбаев. Сондықтан тҧңғыш Президент естеліктері тәуелсіз Қазақстанның даму тарихын 

зерттеушілер ҥшін қҧнды дерек. Ең бастысы, жас ҧрпақты елжандылыққа, ҧлтжандылыққа, 

мемлекетшілдікке тәрбиелеуде атқарар маңызы жоғары.  

Талқылау. Естелік - автордың ӛзі жазып отырған уақыт кезеңі, заман, қоғам және сол кезеңдегі 

тарихи тҧлғалар туралы деректілікке қҧрылып, публицистикалық стилде жазылатын жанр. Кӛп 

жағдайда автордың жеке жадына және ӛзі куә болған, бақылаған оқиғалар туралы жеке әсерлеріне 

негізделетіндіктен естелікте басқа дереккӛздерде байқала бермейтін эмоционалдық-психологиялық 

кӛңіл-кҥй де кӛрініс береді. Ең бастысы, естелік жанрында кӛркем ой мен тілден гӛрі нақтылық, 

деректілік алға шығады. Сонымен бірге ғҧмырбаяндық сипат басым болғандықтан басқа жанрларға 

қарағанда адам мен уақыттың арасындағы байланыс та анық кӛрінеді. Мемуартанушы Н.Ақыш: «Ӛзі 

ӛмір сҥрген кезеңдегі қоғамдық-әлеуметтік ортаны, уақыттың тарихи-саяси сипатын, ӛз кезінде ӛмір 

сҥрген белгілі тҧлғалардың шынайы бейнелерін жасау, бір сӛзбен айтқанда, замана ағымын суреттеу 

автордан ҥлкен жауапкершілік әлеуетті қажет етеді»,-дейді [3,8-б.]. Осындай әдеби қасиеттерін: 

авторлық баяндау, тілі мен стилі, деректілік, идеялық мазмҧн т.б зерделей келе Н.Назарбаевтың 

«Тәуелсіздік дәуірі» еңбегін ғҧмырнамалық шығарма деп айтуымызға толық негіз бар. «Тәуелсіздік 

дәуірі» ел дамуының елеулі кезеңдерін қамти отырып, әлемдік ӛркениетте қазақстандық моделдің 

қалай танылғандығынан да сыр шертеді. Кітапта Тәуелсіз Қазақ елін әлеуметтік-экономикалық, 

мәдени-рухани жағынан дамытып, мемлекет ретінде саяси жҥйесін қалыптастырудағы қиын кезеңдер 

шынайы баяндалған. Автор кітаптың алғысӛзінде: «Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарының бірінде мен 

альпинистер тобымен Алатаудың мҧзарт шыңын бағындыруға шықтым. Шың басына тігілген, тау 

желінің кҥшімен қҧлаш жая желбіреген байрақтың әсері әлі кҥнге менің есімде...»,-дейді [4,17-б.]. 

Ҥзіндіден кейіпкер-автордың ішкі жан-сезімі, кӛңіл-кҥйі анық кӛрінеді. Шың басында желбіреген 

Кӛкбайрақ образды тҥрде әлемдік ӛркениеттегі Қазақстанның орнын кӛрсетіп тҧрғандай. Автордың 

осы тебіреніске толы жолдары оқырман, соның ішінде жас ҧрпақ ҥшін айтары кӛп тағылымды тарих. 

Автордың сӛзінен ҧлтын, елін сҥюдің, оның әр жетістігіне қуана білудің ӛнегесін кӛре аламыз.  

Субъективтік таным ылғи да тарихты ой елегінен ӛткізіп, саналы тҥрде безбенге салып, 

бағамдап, белсенді тҥрде әлеуметтік ӛмірдің, тарихи дамудың, тарихи оқиғалар мен тҧлғалардың 

бағасын беріп отырады. Осы ретте орыс ғалымы С.В.Павловскаяның: «Тарих ғылымы қазіргі кезде 

жеке тҧлғаға, оның ішкі жан дҥниесіне, тарихи оқиғаларды қабылдауына ерекше кӛңіл бӛліп отыр. 
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Белгілі бір кезеңде ӛмір сҥрген адамдардың психологиясы, рухани ӛмірінің деңгейі, қоғамдық 

санасы, ойы, сезімі, кӛңіл-кҥйі кӛрініс тапқан жеке тарихи деректерін (кҥнделіктер, естеліктер, 

хаттар) тарихи дерек кӛзі ретінде зерттеу тарихқа жаңа кӛзқараспен қарауға мҥмкіншілік береді, 

тарихи дерек кӛздерінің кешенін кеңейте тҥседі»,-[5,3-б.] деген тҧжырымы естелік жанрындағы 

жазылған шығармалардың ғылыми қҧндылығын кӛрсетеді. Осы ретте Н.Назарбаев кітабында 

зерттеушілер ҥшін кӛптеген деректердің бар екендігін айта кетуіміз керек. Президент ретіндегі 

халыққа арнаған 1997 жылғы алғашқы жолдауын жасау ҥшін қаншама талдау, саяси-экономикалық 

сараптау, сана елегінен ӛткізу жҥргізілгендігі туралы: «1996 жылдың сәуір айында қҧрамына 

ғалымдар, мемлекеттік органдардың басшылары, сарапшылар кірген Жоғары экономикалық кеңес 

қҧрдым.  

Бҧл орайда біз халықаралық тәжірибеге жҥгіндік. Қазақстандағы Біріккен Ҧлттар Ҧйымы Даму 

бағдарламасының қолдауы арқасында Гарвард университетімен байланыс орнатып, стратегиялық 

жоспарлау бойынша семинар ӛткізудің мҥмкіндігі туды. 1997 жылдың сәуірінде қазақстандық 

мамандар тобын Гарвард университетіне жоғары лауазымды қызметкерлерге арналған семинарға 

аттандырдым,-дейді [4,113-б.]. Ҥзіндіден Н.Назарбаевтың саяси, тарихи маңызы ерекше алғашқы 

Жолдауын жасауы, оған дайындық т.б. мәселер туралы мәлімет алуымызға болады. Бір айта 

кетерлігі, тек қҧрғақ мәлімет қана емес, жолдауға дайындық ҥстіндегі саяси, экономикалық, 

әлеуметтік мәселелермен қоса психологиялық жағдайларды да анық кӛре аламыз.  

Ел тарихындағы аса маңызды мәселенің бірі – мемлекет астанасының кӛшірілуі. Әрине, жаңадан 

қҧрылып жатқан жас мемлекет ҥшін бҧл тарихи таңдаудың оңайға тҥспегені белгілі. Осы идеяның 

авторы ретінде оның қандай жағдайда жҥзеге асырылғандығы, тың, жаңа бастамаға деген ел 

зиялылары мен депутаттық корпустың кӛзқарасы туралы ӛз естелігінен басқа шынайы деректің 

болуы да мҥмкін емес. «Жаңа бастамаға сенімсіздік танытып, сары уайымға салынатындар аз емес 

екенін білсем де, Астананы кӛшіру туралы шешімге келдім. Сол шешімімді кейінге қалдырғым 

келмеді...  

Кӛпшілігі мҧны қҧрғақ қиял деп білді. Ал таяз ойлайтын кейбіреулердің ойынша, астананы 

ауыстыру мемлекет мҥддесінен емес, менің, себебі ӛздеріне ғана белгілі, жеке қалауым екен. 

Қысқасы, дәл сол сәтте осы батыл бастаманы кӛп ешкім қолдай қойған жоқ [4,119-б.],-дейді. Естелік 

жанрының басты ерекшеліктерінің бірі ӛзі суреттеп отырған оқиғаға не тарихи тҧлғаларға, сондай-ақ 

басқа да қҧбылыстарға байланысты автордың жеке кӛзқарасының кӛрініс беруі. Естелік автордың ӛзі 

қатысып, кӛзі кӛрген кӛптеген фактілер мен ӛмірлік тәжірибе негізінде жазылады. Сондықтан онда 

оқиғалар мен әлеуметтік-экономикалық, идеялық-саяси жӛне рухани ӛмірдің тҥрлі әлеуметтік 

топтарымен қалай қабылданып, қалай бағаланғанын да кӛре аламыз. Жоғарыдағы ҥзіндіден осы 

мәселе анық кӛрінеді.  

Астананың кӛшірілуі туралы мына деректердің орны ерекше: «1997 жылдың 20 қазанында оқиға 

барысын жеделдету ҥшін «Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының астанасы деп жариялау 

туралы» қаулы мәтінін ауызша айтып, жазғыздым және дәл сол кҥні осы қаулыға қол қойдым. Осы 

қаулыға сәйкес, Ақмола 1997 жылдың 10 желтоқсанынан бастап республика астанасы болды.  

1997 жылдың 12 желтоқсанында, жаңа астанада бірқатар ел басшыларының – С.Демирел 

(Тҥркия), И. Каримов (Ӛзбекстан), А.Акаев (Қырғызстан), Э.Рахмонның (Тәжікстан) қатысуымен 

жоғарғы деңгейдегі бірінші халықаралық кездесу ӛтті [4,121-б.]. Бірінші назар аударатын мәселе 

Н.Назарбаевтың қаулы мәтінін ӛзі дайындауы. Мемлекет басшысы ретінде оның қарамағында осы 

мәселемен айналысатын қаншама қызметкерлер бар екені белгілі. Дей тҧрғанмен Елбасының 

Елордасына қатысты алғашқы қҧжатты ӛзінің дайындауының да ӛзіндік сыры бар. Екіншіден, естелік 

Елордамызда халықаралық деңгейде ӛткен алғашқы кездесу туралы нақты, дәл, шынайы ақпарат 

береді. 

Мемуардың жанрлық ерекшеліктерін тҥсіну ҥшін алдымен оның жазылу мақсатын анықтап алу 

қажет сияқты. Естеліктің ең басты ерекшелігі оның белгілі бір объектіге (ӛзінің балаларына, отбасы 

мҥшелері мен әулетіне, замандастарына немесе қалың жҥртшылыққа) арналып жазылуында. Автор 

алдына қойған мақсатына қарай ӛз естелігін тҥрлі формада жазуы мҥмкін. Жазушының ӛз 

шығармасын оқырманға жеткізудің жолын іздейтіні сияқты, естелік жазушы да ӛзінің жадында 

қалған естелігін оқырманға жеткізудің тҥрлі жолдарын қарастырады. Ӛмірден кӛргені, есінде қалғаны 

біреу болғанымен, оны жеткізудің сан тҥрлі жолдары бар. Осыдан барып естеліктің бірнеше формасы 

шығады.  
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Естелік кітаптары кӛбіне мынадай бағытта жазылып келеді: мемлекет басшыларының ел басқару 

тәжірибесі туралы ой бӛлісуі. Бҧндай естеліктер кӛбіне естелік-очерк, естелік-эссе тҥрінде жазылады. 

Екінші, танымал қайраткерлердің, жазушылардың т.б. сҥйген жарлары жазған естелік кітаптары 

(Мҧстафа Шоқайдың жары Мария Шоқай жазған естелік); ҥшінші, жазушылардың немесе басқа да 

қоғам қайраткерлерінің, ғалымдардың шәкірттері, кӛмекшілері, хатшылары, т.б. жазған естелік 

кітаптар (М.Әуезов туралы З.Қабдоловтың «Менің Әуезовім») т.б.  

Мемуардың жанрлық ерекшелігіне қатысты пікірлердің басым бӛлігі оны аралық жанр, туыстас 

жанрлардың қосындысы ретінде қарастырып келеді. Мәселен, Т.М.Колядич: «Мемуардың кҥрделілігі 

лирикалық повестің, ғҧмырнамалық баяндаудың, әдеби портреттің және басқа да жанрлардың 

қасиеттерін жинақтауында»,-дейді [6, 8-б.]. Ал Н.Лейдерман: «Мемуарлық прозаның басты 

ерекшелігі оның синтездік қасиетінде. Ал соңғы кезде ғалымдар мемуарлық баяндауды аралық 

жанрға жатқызып жҥр» [7, 15-б.], - деген пікір білдіреді.  

Жанртанушы ғалымдардың осы пікірлерін саралай отырып, ой тҥйіндейтін болсақ Н.Назарбаев 

тҧңғыш Президент ретінде мемлекетіміздің қалыптасуы мен ӛркендеуінен сыр шертетін ӛз 

туындысын қалың оқырманға, ел болашағы – жастарға арнап жазғандығын кӛреміз. Ғҧмырнамалық 

шығармада «Мемлекетіміздің дҥниеге келуі» мен «Қалыптасқан мемлекетке» дейінгі ӛркендеу жолы 

суреттелген. Осы аралықтағы қиындықтар мен жетістіктер, тәуелсіздікті баянды ету жолындағы 

қажырлы қайрат пен кҥрескерлік рух анық кӛрінеді. Жас мемлекеттің қалыптасу тарихы шынайы 

деректермен берілген.  

Ғҧмырнамалық шығарманың композициялық қҧрылымын автор мемлекеттің қалыптасу 

тарихының әр кезеңімен байланыстырып сатылай қҧра алуы шығарманың тҧтастығына, мазмҧн 

жҥйелілігіне қызмет етіп тҧр. «Мемлекетіміздің жҥниеге келуі», «Ҧлы бетбҧрыс», «Қияға қҧлаш 

сермеу», «Қалыптасқан мемлекет» атты тӛрт тарау – ҥш жаңғыру тарихи сабақтастық пен 

қаламгердің ой ағысының тҧтастығын кӛрсетеді. Автор ел басқару ісіндегі тәжірибесімен бӛлісе 

отырып, оқырманды тәуелсіз жас мемлекеттің әлемдік ӛркениетке ҧмтылған әр қадамынан хабардар 

етеді. 

4. Қорытынды. Қорыта айтқанда, Н.Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» еңбегі - ғҧмырнамалық 

шығарма. Нақтылығы, деректердің молдығы жағынан естелік-очерк тҥріне жақын, ал ой, сана ағымы, 

ішкі тебіреніс пен толғаныс кӛрінетін тҧстары естелік-эссе тҥріне жатады деп пайымдауымызға 

болады. Жалпы, естелік жанры метажанр, яғни кӛп қырлы синтездік жанр. Оның бойында әдеби 

туындыға да, публицистикалық жанрға да қатысты қасиеттер бар. Осы тҧрғыдан қарар болсақ, 

естеліктің ішкі тҥрлерінің (естелік-эссе, естелік-очерк, естелік-сҧхбат, естелік хат) табиғатында да 

жанрлық белгілердің араласып келуі заңды.  
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МҦҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ КҤНДЕЛІКТЕРІНДЕГІ КӚҢІЛ-КҤЙ СЕЗІМДЕРІ 

 

Аңдатпа 

Кҥнделік - қазақ әдебиеттану ғылымында аз зерттелген тақырыптың бірі. Белгілі ӛнер адамдары 

мен мемлекет, қоғам қайраткерлерінің кҥнделік жазуы бҧрыннан бар ҥрдіс. Бірақ осындай 

тҧлғалардың кҥнделік жазбалары әдебиеттану ғылымының аясында зерттеліп, оның жанрлық, стилдік 

ерекшеліктері талданып, әдеби жанр ретінде ӛз бағасын ала алмай келеді.  

Мақалада ақындық талантымен танылған М.Мақатаевтың кҥнделіктері туралы сӛз болады. 

Кҥнделік-жазбалар ақынның лирикалық ӛлеңдерімен біртҧтас қарастырыла отырып, олардың 

арасындағы байланыс зерделенеді. 

Сондай-ақ, ақын кҥнделіктерінің жазылған уақыт кезеңі, кҥнделік-жазбадағы автордың кӛңіл-

кҥйі, қоғамдық ортаға деген кӛзқарасы сараланған. Кҥнделік-жазбалар шартты тҥрде тақырыптарға 

жіктелген. 

Тҥйін сӛздер: кҥнделік, жанр, лирика, ой ағысы, тақырып, шығармашылық лаборатория, ішкі 

монолог, әдеби әдіс 
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FEELINGS EXPRESSED BY M. MAKATAYEV IN HIS DIARY ENTRIES 

 

Abstract 

Diary entries are one of the understudied topics in the Kazakh literary science. It is known that many 

representatives of art, state and public figures make diary entries. However, these works can not be evaluated 

yet as a genre of literature; it is necessary to analyze their genre, stylistic features within the literary science. 

In this article the target of research is the diary entries of the talented poet M. Makatayev. The entries of 

the poet are studied in conjunction with his lyrical poems, and their relationship is established. 

Also in the article is analyzed the period in which the records were made, the author's mood, and his 

attitude to the phenomena in the society of that time. The diary entries of the poet are contingently 

distributed into the thematic groups 

Keywords: diary, genre, lyrics, flow of ideas, topic, creative laboratory, internal monologue, literary 

method 
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ЧУВСТВА, ВЫРАЖЕННЫЕ М.МАКАТАЕВЫМ В ЕГО ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЯХ 
 

Аннотация 

Дневниковые записи – одна из малоизученных тем в казахской литературоведческой науке. 

Известно, что многие представители искусства, государственные, общественные деятели ведут 

дневниковые записи. Однако эти произведения ещѐ не могут получить свою оценку как жанр 

литературы; необходимо анализировать их жанровые, стилистические особенности в рамках 

литературоведческой науки. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=genre&l1=1&l2=2
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Объектом исследования в данной статье являются дневниковые записи таланливого поэта М. 

Макатаева. Записи поэта изучаются в единстве с его лирическими стихами, устанавливается их 

взаимосвязь.  

Также в статье анализируется период, в который велись записи, настроение автора, его 

отношение к явлениям в обществе того времени. Дневниковые записи поэта условно распределены 

по тематическим группам. 

Ключевые слова: дневник, жанр, лирика, течение мысли, тема, творческая лаборатория, 

внутренний монолог, литературный метод 

   

1. Кіріспе. Ӛнер адамдары мен ғалымдардың, саяхатшылар мен мемлекет басқарған қоғам 

қайраткерлерінің кҥнделік жазуы әдеби ҥдерісте бҧрыннан бар ҥрдіс. Кҥнделік ӛмірлік тәжірибе мен 

кӛзқарастың, таным мен кӛңіл-кҥй сезімдерінің нәтижесінде ӛмірге келетін жанр. Кӛбіне кҥнделікте 

автордың ӛз ӛмірі немесе ӛмір сҥрген қоғамы, оның ойы мен қиялы, дҥниетанымы мен философиясы 

баяндалады. Мемуарлық жанрдың бір тҥрі ретінде кҥнделік – жазушының, ғалым не саяхатшының ӛз 

кӛзімен кӛріп-білген жайларын есте сақтау ҥшін жазылатын шығарма. Кҥнделікке тән қасиет 

деректіліктің, шынайылықтың басым болуында. Әдебиеттанушы ғалымдардың кҥнделікті 

суреткердің шығармашылық лабораториясы аясында, тарих зерттеушілерінің кҥнделікті дереккӛз 

ретінде қарастыруы да осыдан. «Кҥнделік автордың бҥгінгі кҥнімен байланысты. Ал, естелік ӛткен 

кҥнді еске тҥсіру арқылы жазылады. Яғни, естелікке қарағанда кҥнделікте нақтылық, шынайлық 

басым. Сонымен бірге автордың ішкі кӛңіл-кҥйі анық кӛрінеді. Кҥнделіктің естелікке қарағанда 

ерекшелігі де осында»,-деген ғалым пікірі кҥнделіктің жанрлық ерекшелігімен қоса, оның автордың 

жандҥниесімен, ішкі сезімімен, кӛңіл-кҥйімен байланысты екендігін кӛрсетеді [1.137-143]. Ӛнер 

адамдарының, соның ішінде ақын-жазушылардың кҥнделік жазуы да кҥнделіктің осы қасиетіне 

байланысты болуы керек.  

2. Әдістеме. Әдеби ҥдерісте ақындық талантымен танылған М.Мақатаев тек ӛлең, поэмалар ғана 

жазып қоймай, прозаға да батыл қалам сілтеп, кӛркем аудармалар да жасаған. Ақынның 1991 жылы 

шыққан «Кҥнделік» атты еңбегі шығармашылығының қыр-сырын ашып, оларды оқырманның жан-

жақты ҧғынуына ҥлкен септігін тигізеді. Сондай-ақ, оның жары – Л.Әзімжанқызы мен О.Асқардың 

қҧрастырумен шыққан М.Мақатаев шығармаларының тӛрт томдық толық жинағына да кҥнделіктері 

енген.  

«Әдебиеттануда ӛзіндік орны бар мәдени-психологиялық бағыттың басқалардан басты 

ерекшелігі - жазушының шығармашылық, әлеуметтік-тәжірибесінен гӛрі оның жеке басының 

қасиеттеріне кӛбірек назар аударатындығында жатыр. Қаламгердің мінез-қҧлқы, ӛмірлік тәжірибесі, 

білім-білігі, мәдени дәстҥрге қатысы, қоршаған әдеби-мәдени ортасының ахуалы да мәтінде ӛзіндік 

кӛрініс табады... 

3. Нәтиже. Қазақ әдебиетінде кӛп сӛз болмаған ақындық прозаны, яғни М.Жҧмабаев, 

Ж.Аймауытов, Ж.Нәжімеденов, М.Мақатаев сияқты қаламгердің әңгіме, повестерін осы тҧрғыдан 

талдау, олардың ерекшелігін тап басып кӛрсетуге себі тиетіндей,- [2.21] деген ғалым пікірі 

М.Мақатаев кҥнделіктері туралы зерттеудің бағыт-бағдарын айқындап беретіндей. Ендеше ақынның 

кҥнделік жазбаларын оның ішкі жан-дҥниесімен, қоршаған ортаға деген кӛзқарасымен, ой-ағысымен 

байланыстыра зерттеу нәтижелі болмақ. Ӛйткені кҥнделік – суреткер сезімі мен ішкі дҥниесінің 

кӛрінісі.  

4. Талқылау. Бізге жеткен ақын кҥнделіктерін жан-жақты зерттеген ғалым С.Әбішованың 

еңбектеріне сҥйенсек, оның кҥнделік жазуға деген әуестігі 1952 жылдың кҥзінен басталған [3]. Соңғы 

жазбасы ақынның қайтыс болуынан бір ай бҧрын – 1976 жылдың 28 ақпанында жазылған. Ӛкінішке 

орай, жазбалары ӛте аз. Егер ақынның артында қалған қолжазбалары толық сақталып, 

қҧрастырушылар тарапынан қалып қоймаса 1952-1953 жылдары жазылған ҥш жазбадан кейін араға 

20 жыл салып 1972 жылы жалғастырған сыңайлы. Басында кҥнделік қазақ тілінде жҥргізілген, кейін 

орыс тілінде жазуды әдетке айналдырған.  

Ақынның 1952 жылғы қарашаның 3 нен 4-не қараған тҥні таңғы сағат алтыда жазған жазбасы 

кӛңіл аударуға тҧрарлық. Ӛзі «Тҥс» деген ат қойып, жазған уақытын дәл кӛрсеткен: «Баяғы менің 

тозған үйім.  

Анам, Анам! Жеті қат жер астында жатсаң да біліп отырсың-ау! Кешір, ана, ӛмірде кӛрген 

жақсылық пен жамандығым ойымнан ҧмыт болғанымен, дән теріп тамақтандырған сен ойымнан 

қалай ҧмыт боларсың? 
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Апатайым, неткен айбынды, зор едің! Алқабынан алтынын ақтарып алып жатқан асқар тау де 

сенімен теңдесе алмайды! Сен әрқашан биіксің, зорсың! Олай болуға хақың да бар»,-дейді [4.358]. 

Ҥзіндіден ақынның жан кҥйзелісі, анасына деген сағынышы анық кӛрінеді. Жалпы кҥнделік 

жанрының ерекшелігі де осында. Есімізге ақынның «Шеше, сен бақыттысың» ӛлеңі еріксіз оралады: 

Шеше,  

Сен бақыттысың, 

Жыламағын! 

Жай тҥсіп жатқанда да қҧламадың 

Тәңіріңнен мен едім ғой сҧрағаның 

Сондықтан жыламағын, жыламағын! 

Мен сенің қанықпын ғой кӛз жасыңа 

Ӛзім кепіл тот басып, тозбасыма. 

Екі жыр жазсам саған бірін арнап 

«Ана» деп жаздым ылғи сӛз басына [5.114]. 

Ақынның кӛрген тҥсінің әсерінен туған ӛлең жолдары сияқты сезімде боласың. Тіптен, кҥнделік-

жазбаның поэзиядағы кӛшірмесі іспетті. Қалай болғанда да, екі шығарманың ҥндестігі, ой ағысы 

кӛңіл аудартпай қоймайды. Екінші мәселе, «Тҥс» аттас ӛлеңнің жазылуы. Әрине, ақын 

шығармаларының арасында мҧндай ӛлеңнің кездесуі кездейсоқтық деп қарауымызға да болар еді. 

Бірақ кҥнделіктегі «Оянсам тҥсім, таң атты» деген жолдардың аталған ӛлең жолдарында кездесуі осы 

кҥнгі жазылған кҥнделік жазбасы мен аталған ӛлеңнің ӛмірге келуінде бір байланыстың бар 

екендігіне кӛз жеткізеді.  

Суреткердің кӛркем шығарма жазу ҥстінде әртҥрлі әдіс-тәсілдерді қолдануы шығармашылық 

заңдылық. Кей қаламгерлер болашақ кітабына қажет болар деген оймен жҥйелі тҥрде кҥнделік жазып 

жҥреді. Мәселен, қазақ әдебиетінің классигі Ғабит Мҥсірепов жазушылық жҧмысына қажетті 

материалдарды қойын дәптеріне тҥртіп, кҥнделік жазып отыратын болған. Жалпы ақын-

жазушылардың шығармашылық лабораториясын зерделей  қарағанда кҥнделіктің, естеліктің 

нәтижесінде жазылған кӛркем шығармаларды кӛп кездестіруімізге болады. Ә.Нҧршайықовтың, 

Т.Әбдіктің бірнеше шығармасы алғашында кҥнделік кҥйінде жазылып, кейін кӛркем прозаға 

айналған. Сол сияқты А.Бақтыгерееваның кейбір лирикалық ӛлеңдерінің негізінде де ақын 

кҥнделігінің сырлары жатыр. Ендеше, М.Мақатаевтың «Тҥс» ӛлеңінің ӛмірге келуін ақын 

кҥнделігімен байланыстыра қарауымызға негіз жоқ емес.  

Байқадым баяу қан ақты,  

Жабырқау жылы жҥректен, 

Оянсам, тҥсім, таң атты, 

Сейілдім сонда тҥнектен [6.104]. 

Кӛріп отырғанымыздай, кҥнделік жазбасы мен ӛлең жолдарындағы лирикалық кейіпкердің ішкі 

сезімі, кӛңіл-кҥйі бір-біріне жақын. Тіптен егіз деп айтуымызға болады. «Кҥнделік автордың 

кҥнделікті ӛміріндегі оқиғалардан тҥйген ой-сезімдерінің нәтижесі, ой ағысы және қоршаған ортадан 

алған әсерінің кӛрінісі»,-деген [7.18] тҧжырым биігінен қарар болсақ, ақынның жоғарыдағы кҥнделік 

жазбасы мен ӛлең жолдарындағы тҧтастық кҥнделікті ӛмірден тҥйген ой-сезімдерінің әсері екендігін 

кӛруімізге болады.  

Мҧқағали «Мен үшін дүниенің қорлығы – адам айыбын бетіне басу, оның нашарлығын 

дҽлелдеу...» дей келе, кҥнделік жазбаларында ӛзімшілдік, мақтаншақтық, даңғойлық сияқты 

адамгершілік қағидасына жат мінез-қҧлықтарды сынап, ӛмірдегі келеңсіз жайларды қағаз бетіне 

ашына тҥсіріп отырған. Ӛзі барынша ашық, тікмінез, адалдық пен әділдікті ту етіп ҧстаған ақынның 

ӛмірдегі, қоғамдағы, қоршаған ортасындағы мҧндай жағдайларға тӛзбеуі де заңдылық. Автордың 

ӛмірдегі ӛз болмысы, қарапайым табиғаты, шындықты бҥкпесіз айтатындығы кҥнделіктерінен анық 

кӛрінеді. «Бойында бір тамшы таланты жоқ бола тұра, талантты ҽдебиетшілердің қатарында 

тұрғысы келгендер ақымақ емес, ҿз шығармашылығын бүгінгі күнмен жҽне ҿзінің ұранды 

патриотизмімен ҿлшейтін, сҿйте тұрып, ҽдебиетте қалғысы келетіндер – ақымақ. Ұятсыздар, 

олар таланттың орнын баса қоюға дап-дайын жҽне ойлап қараңызшы, «орнын басады да». Орынға 

отырады да, таланттардың үстінен бұйыра бастайды. О, қандай күйінішті! Одан ҿткен күйініш 

болмайды.... » [4.380-381].  

 Тағы бірде: «27 қаңтар 1974 ж. Ақындық тағдырым, қарғыс атсын сені. Мені қоршаған орта 

үш мҽрте қарғыс атсын сені! Мен жаныммен, жүрегіммен берілген, сенген, жақсыдан үміттенген 
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ортам. Ҿзімді тҿмендеткен, маған қайғы мен қиналыстан ҿзге ештеңе ҽкелмеген күндерді бастан 

ҿткерудемін. Жер бетінде менен ҿткен бақытсыз адам жоқ екендігіне енді ғана кҿзім жетті» 

[4.370],-дейді.  

Поэзиядағы лирикалық кейіпкерді – автор-ақынның кӛркем «егізі» деп танысақ, кҥнделікте 

автордың ӛзі. Д.М.Поляк пікірінше, авторлық рефлексия, шындыққа қҧрылу, психологиялық 

сенімділік сияқты факторлар кҥнделікте алға шығады [8]. Автор мен оқырман арасында делдалдың 

болмауы, олардың арасындағы қашықтықты қысқартады: оқырман кҥнделік авторының ашық 

жанына енеді, ӛткеннің қатысушысы және куәгері болып табылады. Осының айқын кӛрінісін 

Мҧқағали кҥнделіктерінен кӛріп, сезіне аламыз. Оқырманын бей-жай қалдырмайтын кҥнделіктегі 

жазбалар ақынның психологиялық жай-кҥйінен хабар береді: «Дұшпандарым тоқтаусыз 

шабуылдауда. Олар мені құртып жіберуге дайын. Егер кімде кім біреуіне қару беріп «оны ат десе»,-

қолы қалтырамай сол мезетте мені ҿлтіруге дайын: мені - адамзатты сүйетін, ешкімге қастық 

жасамаған» [4.379],-деген жолдар ӛз заманындағы ақынның кҥйзелісі мен кҥйінішін, мҧңы мен 

сырын анық кӛрсетеді.  

Мҧқағали тек мҧң мен қайғының ақыны ғана емес, кейде кемерінен асып-тасып шалқиды, 

жігерленеді, тағдырымен, қоғаммен алыса тҥсуге дайын тҧрады. Бҧл оның адам ретіндегі мінезі ғана 

емес, ақындық шалқар шабыты, ӛнердің қҧдіреті. Ақын-философтың, ақын-патриоттың осындай 

сәттері оның жазбаларынан да кӛрініс тапқан. Туған жерге, ӛз халқына деген махаббаты шексіз ақын: 

«Ойлап отырсам, менде бір арман бар екен. Ол – қалайда халқыма жағыну, ұнау соған. Тек соған 

ғана жасырмай шынымды айтсам деп едім. Халқым, үнімді қалай жеткізем саған?... 22 февраль 

1973 жыл» [4.361],-деп тебіренеді. Ал осы бір жігерлі тебіреніс ӛлеңіне еш айнығысыз кӛшкен: 

Ӛлең – менің бар тынысым,  

Жақсы сӛзім- жаны игі халқым ҥшін. [9.139-140]. 

Мақатаев кҥнделіктерінде болған оқиғаларды кҥнбе-кҥн беретін жазбалар кездеседі. Хронология 

– кҥнделіктің қҧнды қасиеті. Тарих ҥшін де, әдебиеттану ғылымы ҥшін де ең қажетті осы қасиет 

М.Мақатаев кҥнделіктерінен де кӛрініс табады. Мысалы, «18 апрельде Сҽбит Мұқанов қайтыс 

болды. Ертең 22-сі жерленбекші. Егер бұрынғылардың айтқаны рас болса, енді екінші, нағыз шын 

ҿмірі басталатын адам осы Сҽбең болуға тиісті... Сҽбит – үлкен дүние. Ҿзі-Ҿмір... Бұл - қазақтың 

Бальзагі. 21 апрель 1973 жыл» [4.364].  

В.В.Федотова «Қазіргі кезде автодеректік әдебиеттерді зерттеу жҥйелі ҥрдіс алып келеді. Деректі 

әдебиетті зерттеудің әдіснамасындағы «шындық», «ойдан шығару», «дерек» және «кӛркем шығарма» 

ҧғымдарын осы мәселе аясында қарастырып келеді» [10.3] десе, А.Громова: «Қазіргі әдебиеттану 

ғылымының алдындағы бірінші және ең басты мәселе әдеби материалдардың негізінде деректі 

кӛркем әдебиеттің жанрлық ерекшелігін зерделеу» [11],-дейді. Ғалымдар пікірі әдебиеттану ғылымы 

ҥшін естелік, кҥнделік, хат сияқты деректі әдеби жанрлардың қҧндылығын және оны зерттеу мен 

зерделеудің қажеттігін кӛрсетеді. Осы тҧрғыдан қарасақ, Мҧқағали кҥнделіктері сол кезеңдегі әдеби 

ҥдерістің, ақын-жазушылар арасындағы қарым-қатынастың, қоғамның ӛнерге, ӛнер иелеріне деген 

кӛзқарас-ҧстанымының шынайы кӛрінісі дер едік.  

Мақатаев кҥнделіктері ақын ӛмірінің әртҥрлі қырларын, оның ойлары мен сезімдерін, ішкі 

дҥниесіндегі психологиялық иірімдерін тап басып кӛрсетеді. Яғни, адами бітім-болмысының, ӛмірлік 

ҧстанымы мен кӛзқарасының, ішкі сезім-кҥйінің шынайы кӛрінер тҧсы кҥнделіктері. Ӛмірден ӛтер 

алдында жазған кҥнделік жазбалардың бірінде:  

«Егер қайсыбір кезде, кейбіреуді менің ҿмірім, менің шығармашылығым қызықтырса, айтарым:  

 Менің қымбатты достарым! Егер сендер шынымен менің ҿмірбаянымды, шығармашылығымды 

зерттемек болсаңдар, онда мен не жазсам, соның бҽрін түгел оқып шығуды ұмытпағайсыңдар. 14 

февраль 1976ж.» [4.393],-деп жазған екен. Бҧл менің шыным да, сырым да, ӛмірім де, 

шығармашылығым да ӛз жазбаларымда дегені болса керек.  

М.Мақатаевтың кҥнделіктегі жазбалары ӛмірдің ӛзінен ойып алған ақындық қиял мен азаматтық 

ҧстанымның жемісі. Сондықтан да оларда салмақты ой, салиқалы пікірлер жатады. Тіптен қазір 

кӛптің аузында жҥрген, шығармашылық ҥдерісте жиі қолданатын нақыл сӛзге айналып кеткендері де 

бар. «Поэзия махабаттан басталып, парасатпен аяқталуы тиісті ...»[4.360], «Поэзия - ғылым. «...» 

Адам сезімін жан-жақты зерттейтін құдірет болса, ол тек – поэзия» [4.362], «... поэзия 

журналистика емес, ал ақын дабыра туғызатын жағдайларға жүгіре беретін журналист емес, 

алтынмен киіндіріп қойған қаңқа сүйек табылғаны үшін ғана поэзия жазуға бола ма?!» [4.377],-

деген ойлары әдебиеттің, соның ішінде поэзияның кӛтерер жҥгін, айтар ойын салмақтайды. Ӛзі «мен 
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әдебиет сыншысы емеспін» дегенімен, жоғарыдағы ойлары сӛз ӛнерінің қыры мен сырын анық 

кӛрсететін сыншылдық ойлар.  

Ақынның шығармашылық лабораториясын зерттеуші ҥшін керекті қҧнды деректер де осында: 

«Бүгін, 1974 жылғы 27 январьда, бір отырғанда, үзіліссіз, бірде-бір түзетусіз таңертеңгі 10-нан 

түнгі 12-ге дейін «Чили – шуағым менің!» атты поэма жазылды. 27 январь 1974 жыл.» [4.370], 

«Адамдарды түсіне отырып, олардың да мені түсінгенін қалаймын. Менің бүкіл поэзиямның мҽні, 

міне, осы. Поэзия – мен үшін жанымның шырылы. Басқа ештеңе де емес...» [4.387], «Мен ҿлеңді 

үзіп-жұлқып, орайы келгенде, кезі келген жерде жазуға ҽдеттенбегем. Жоқ! Поэзия– жан 

бұлқынысы. Бұлқыныс пайда болғанда, қаламнан қол үзбей отыру керек. Кімнің қайтетінін қайдан 

білейін, мен ҿзім шабыттың бүкіл сҿлін сығып алып, құр сүлдерін қалдырғанша орнымнан 

тұрмаймын. Аурудың аты ауру, бірақ жұмыс ҿте жақсы істелді. Кейде ол (шығармашылық) мені 

бүкіл сырқатымнан сауықтырып жібереді» [4.392],-деген сӛздері ақынның шығармашылық 

ғҧмырынан сыр шертер қҧнды деректер екені сӛзсіз. 

5. Қорытынды. Кҥнделік жазушы ӛзінің ішкі сезімін, ешкімге айтпас сырын ақ қағаз бетіне 

тҥсіреді. Осы жағынан келген кҥнделік-жазбаның ішкі монологпен табиғаты жақын екендігіне де 

назар аударуымыз қажет. Ішкі монолог - кейіпкердің ішкі ойы, ӛзіне ӛзі қарата айтылған арнауы. 

Кӛңіл-кҥй сырын білдіретін, эмоциялық әсерді байқататын кӛркемдік қҧралдардың бір тҥрі екенін 

ескерсек, осы кӛркемдік қҧралдың кҥнделікпен байланысы, жақындығы айқындала тҥседі.  

Мақатаев поэзиясы Пушкин, Абай, Блок поэзиясы сияқты, мәңгі жаңа және кез келген ғасыр 

оқырманы ҥшін жаңашылдық десек, оның қаламынан туған кҥнделік жазбалары да оқырман ҥшін аса 

тартымды, айтары мол ақиқат сӛздер. Ал ғылым ҥшін тың, ӛзекті тақырып.  
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ҚАЗАҚ  ПРОЗАСЫНДАҒЫ  РЕАЛИСТІК  СИПАТ  ПЕН   

КӚРКЕМДІК  ҚИЯЛ  ТҦТАСТЫҒЫ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада қазіргі қазақ прозасындағы (Қ. Жиенбайдың ―Даңқ тҥрмесінің тҧтқыны‖) табиғат – 

адам – қоғам қарым-қатынастарын әлеуметтік-психологиялық сарынмен жазу ерекшеліктері ғылыми 

байыпталды және деректерден туындайтын қиял қосындыларының әсерлілігі, нанымдылығы жастар 

бейнесі арқылы айқындалған. Жазушы жастар бейнесі арқылы ХХ ғасырдың 80-жылдары болған 

ҧлттық- азаттық жолындағы сілкіністерден санасы оянған жаңа кӛзқарастағы қазақ жігіттерінің 

тҧлғасын даралап, кӛркем шығармадағы реалистік сипат пен кӛркемдік қиял тҧтасуы – адамдардың 

ойлау кеңістігіне лайықты болмысымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, романдағы табиғат аясындағы 

адам тіршілігінің шынайылығын ашу, ҧлттық-этнографиялық дәстҥрлерді уақыт шындығымен 

сәйкестендіру, т.б. кӛркемдік шешім эстетикасы ерекшеліктері кҥрделі сипатымен саралана 

талданған. Адамдардың жеке ӛзіндік психологиялық жан әлемі мен оларға тікелей қатысты басқа да 

жеке тҧлғалардың, топтардың қоғамдық - әлеуметтік қарым - қатынастарын қамтитын эпикалық 

шығармалардың поэтикалық табиғатынан кӛркемдік шындықтың кҥрделі жинақтаумен жазылған 

қҧрылымы айқындалады. 

Тҥйін сӛздер: реалистік сипат, кӛркемдік қиял, эпикалық баяндау, ішкі монолог 
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THE REALISM OF THE CHARACTER AND INTEGRITY OF THE ARTISTIC IMAGINATION 

IN THE KAZAKH PROSE 

 

Аbstract 

This article reveals the features of writing the socio-psychological relationship of nature-man-society in 

modern Kazakh prose ("Prisoner of the prison of glory" by K. Zhienbai), as a socio-psychological aspect. 

The image of the youth the writer highlights the personality of the Kazakh guys from a new point of view, 

awakened from the turmoil of national liberation the path of the 80 - ies of XX century, the combination of a 

realistic nature and artistic imagination in fiction – is that people deserve a space of thinking. In addition, the 

novel analyzes the features of the aesthetics of artistic solutions that reveal the authenticity of human life in 

nature, the comparison of national and ethnographic traditions with the reality of time, and others. The 

complex structure of artistic truth is determined from the poetic nature of epic works, which include the 

independent psychological world of people and social relations of other individuals and groups directly 

related to them. 

Keywords: realistic character, artistic fantasy, epic exposition, internal monologue 
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РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ХАРАКТЕРА И ЦЕЛОСТНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ В КАЗАХСКОЙ ПРОЗЕ 

 

Аннотация 

В данной статье раскрыты особенности написания социально – психологических 

взаимоотношений природы – человека - общества в современной казахской прозе (―Узник тюрьмы 

славы‖ К.Жиенбая), как социально-психологический аспект. По образу молодежи писатель выделяет 

личность казахских парней с новой точки зрения, проснувшихся от потрясений национально-

освободительного пути 80 - х годов ХХ века, сочетание реалистичного характера и художественного 

воображения в художественном произведении – отличается тем, что люди достойны пространства 

мышления. Кроме того, в романе были проанализированы особенности эстетики художественных 

решений, раскрывающие подлинность человеческой жизни в природе, сопоставление национально-

этнографических традиций с реальностью времени и другие. Из поэтической природы эпических 

произведений, включающих в себя самостоятельный психологический мир людей и общественно - 

социальные отношения других физических лиц, групп, непосредственно относящихся к ним, 

определяется сложная структура художественной истины. 

Ключевые слова: реалистический характер, художественная фантазия, эпическое изложение, 

внутренний монолог 
 
Кіріспе. Қазіргі қазақ романдарындағы реалистік сипат пен кӛркемдік қиял тҧтастығының 

кӛрінісі классикалық әдеби даму арнасында танылады. Роман жанрындағы шығармалардың эпикалық 

мол тынысты қҧрылымында қаламгерлер уақыт пен кеңістіктегі халық тарихы оқиғаларының 

шиеленісті кезеңдерін реалистік сипатпен бейнелейді. 

ХХ ғасырдың 90 - жылдары мен ХХІ ғасырдың басындағы қазақ романдарының реалистік 

сипатын дәйектеген тақырып саласы – адамдар мен қоршаған табиғат ортасының хал-ахуалы. 

Әсіресе, Арал теңізінің тартылуынан, Семей полигонындағы ядролық сынақ жарылыстарынан 

туындаған зардаптарды арқау еткен кӛркем шығармалар әдебиеттегі ӛзекті мәселелерді қамтуымен 

танылды. Заманымыздың экологиялық ӛзекті мәселелерін арқау еткен кӛркем шығармалар уақыт 

шындығын туындылардың мазмҧны мен пішінінде қамтып, адам мен табиғат тағдырының кҥрделі 

жағдайын реалистікпен жазудың тың бағдарына жол салды. 

Кӛрнекті жазушы, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әбдіжәміл Нҧрпейісовтің ―Соңғы 

парыз‖, Сайлаубай Жҧбатырҧлының ―Абыржы‖, Қуаныш Жиенбайдың ―Даңқ тҥрмесінің тҧтқыны‖ 

романдарында уақыт шындығы Арал теңізі тартылуының экологиялық зардаптарын реалистік 

сипатпен қамтуымен ерекшеленеді. 

Нәтижелер мен талқылау. Жазушы Қуаныш Жиенбайдың ―Даңқ тҥрмесінің тҧтқыны‖ 

романының идеялық - композициялық желісінде ХХ ғасырдың соңғы онжылдығы ХХІ ғасырдың 

басындағы қазақ тҧрмысының реалистік сипаты қамтылған. Романның композициясында бірнеше 

идеялық желілер саралана алынған: біріншісі – экологиялық апатты жағдайға ҧшыраған Арал 

теңізінің, ондағы Барсакелмес аралындағы материалдық және рухани азып - тоза бастаған 

адамдардың ауыр хал - ахуалы; екіншісі – отарлық ықпалдың, экологиялық апаттың зардаптары тисе 

де, тектілігі жоғалмаған қазақтың ҧлттық ділінің мықтылығын, қанының тазалығын, рухының 

биіктігін дәлелдеу. 

Романның реалистік сипатын айқындап тҧрған басты ерекшеліктердің бірі – Баймырзаның заңды 

әйелі Салтанаттан туылған ҧлы Ғафиз бен Барсакелместегі кӛңілдесі Ҧмытханнан туылған ҧлы 

Қабыл екеуінің тағдыр жолдары. 

Романның реалистік сипаты мен ондағы кӛркемдік қиял тҧтасуының кӛрінісі осы екі бейнеге 

байланысты оқиғалар желісінде анығырақ байқалады. 

Ғафиз – Баймырза мен Салтанаттың жалғыз перзенті, ҧлы. Әкесінің биік лауазымды қызметінің 

арқасында ішкені алдында, ішпегені артында болып ӛскен Ғафиз кинорежиссерлік мамандықты 
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қалады. Роман композициясына Ғафиз бейнесі келіп қосылатын тҧста оның кино тҥсіру саласындағы 

бастамалы жҧмыстарының ылғи сәтсіз болып жҥргенін оқимыз. Тіпті, жап-жақсы тҥсірілген 

дҥниелерін де қайталап қарағанда ӛзі жаратпай жҥрген Ғафиздің кино ӛнері саласындағы жаңашыл 

ізденісі де уақыт шындығына сәйкес. Романның негізгі идеялық желісіндегі қазақтың жаңа дәуірдегі 

жаңашыл тҧлғасын даралау мақсатындағы авторлық баяндаулар да Ғафиздің жан әлемін тҥсінуге 

бағдар береді. Шетелдік компанияның жаңа кино тҥсіру ҥшін Ғафизді таңдауы да талант иесінің 

қҧлшына еңбек етуіне мҥмкіндік туғыза алатын қазіргі кезең шындығын кӛз алдымызға әкеледі: 

‗Жан - дҥниенің ішкі сҧлулығынан гӛрі сыртқы, әпербақан "жаушаптылықты‖ алдымен 

дәріптейтін батыстық стильге еліктеместен, қазақы тірліктің ыстық-суығына бірдей кӛніп жҥрген 

кейіпкер ешбір боямасыз, қарапайым қимыл-әрекетімен есте қалса екен дейді. ... Қоғамның жҥрек 

соғысы белгілі, ендеше ӛзін сол қоғамның белді мҥшесімін деп санайтын біздің геройымыз қалай 

дегенде де баяғы ӛсек аяңмен кӛш соңында салпақтап жҥре алмайды ғой. Алысады, жҧлысады, басын 

бәйгеге тігеді. Жер жҥзіндегі кҥллі жақсылық атаулының бәрін шамасының жеткенінше кеудесіне 

сыйғызуға тырысатын, кейде аңқау, кейде шарболаттай шымыр қазақ дейтін халықтың бҥгінгі 

жиынтық бейнесі әлгі Ғафиз тҥсіретін фильмнің басты темірқазығына айналса екен дейді. Ғафиздің 

кейіпкері бҧрын - соңды жасалған бейнелердің біріне де ҧқсамаса екен дейді‖ [1,113]. 

Кейіпкерді даралау, мінездеу барысында эпикалық баяндаулар мен ішкі монологтар кезектесе 

қолданылады. Кейіпкердің әлемдік кино ӛнеріне жаңалық болып қосылатын тың идеясын тапқан 

сәттегі авторлық баяндаумен кейіпкер жан әлемі толғаныстарының қосыла ӛрілген болмысынан 

романтикалық кӛтеріңкі кӛңіл-кҥй, шындық пен қиял тоғысуы сарыны аңғарылады. Кинорежиссер 

Ғафиздің қиялынан туындаған ой желісінде әлемнің атақты мамандарының, дәрігерлерінің қҧпия 

тәжірибелерінен алынған тың нәтижені ӛнер шығармасы арқылы жеткізуді ойлаған автор мен 

кейіпкер қиялының тҧтасқан сымбаты оқырманды да еліктіреді: 

―Қан ... қазақтың қаны сапалылығы мен тазалығы жӛнінен бірінші орынға шығыпты! Ал керек 

болса!.. Енді жеті атаға дейін қан араластырмай, жазатайым жаза басқандарды дала сотының ҥкімі-

мен соттап, осы бір қадірлі де қасиетті қағиданы қаншама ықылым замандар ӛтсе де кӛздің қарашы-

ғындай сақтаған және сол бір кҥймелі кӛштің жасау - жабдығын орта жолда аударып алмай, бҥгінгі 

ҧрпағының қолына аман-есен табыстаған ата - баба аруағына ақсарыбас атамай кӛріңіз!‖ [1, 114]. 

Ғафиз – 1986 жылғы Желтоқсан кӛтерілісі кезінде сол оқиғаның қалың ортасында болған жас 

жігіт. Ӛкініші ―Желтоқсан кезінде жанын жалдап, қызыл жағалылардың ізінен ит қосып қуалағанына 

қарамай алаңның қуыс-қолтығында болған оқиғаларды тҥгел қамтып тҥсіруге тырысқан таспасын 

аюдай ақырған орган кҥштеп тартып алды. Әлі де ҥмітті. Әлдекімнің ҥстел тартпасында ҧмыт 

қалмасын дейді‖ [1,109]. 

Ғафиз – қазіргі қазақ жастарына тән еркін ойлы пікірін айта білетіндігімен де кӛрінеді. Мысалы, 

―Ӛңшең шӛпке тышарлар қоныстанған элиталы аудан‖ [1,115]. Орталығындағы сырты тҥгел 

қоршаулы алты қабатты ақ кірпіш ҥйдің есігі алдын кҥзетіп отырған мінездері дӛрекі екі 

милиционерлерге айтқан сӛздерді де қазіргі қазақ жастарының еркін ойлы кӛзқарастарымен сәйкес 

айтылғандай сезіледі: 

―Сіздер тәуелсіздігімізді мойындағысы келмейтін іштен шыққан жаусыңдар!‖, ―КГБ-нің баяғы 

қызыл жағалы киімдерін әлі кҥнге дейін не ҥшін иықтарыңыздан тастамай жҥрсіңдер?‖, 

―Тҥймелеріңде СССР-дің гербі және оны жалтыратып кҥнде сҥрткілейсіздер‖, ―Айдың - кҥннің 

аманында жау алатындай, кез - келгеннен ҥрейленіп, кҥзетші жалдап, ҥйлерінің айналасын темір 

тормен қоршатып не кӛрінді?!‖ [1,117]. 

Жазушы Ғафиз бейнесі арқылы ХХ ғасырдың 80-жылдары болған ҧлттық- азаттық жолындағы 

сілкіністерден санасы оянған жаңа кӛзқарастағы қазақ жігітінің тҧлғасын даралау. 

Ғафиздің ―кемшілігі‖ – ӛзін ӛсірген, оқытқан, аспирантурасын бітірткен, сӛйтіп ғалым немесе 

әкім болуын ойлаған әкесі Баймырзаның ойындағыдай бола алмаған. Тағы бір кемшілігі – әкесімен 

жездесіндей қалжындасатыны. Әкесімен ―Реті келсін-келмесін, сӛз ілгіш қармақты тауып ала қояды‖. 

Әкесі Баймырза баласының ӛзімен тәжікелескен осы қылығын қойдыра алмай, я ҧрып - соға алмай, 

баласы екеуінің арасындағы осы қарым-қатынастардан іштей кҥйзелген Баймырзаның пҧшайман хал 

- ахуалын психологиялық тҧрғыда айқын елестеді. Баласының ӛзімен жағаласып сӛйлегеніне 

кҥйінгенмен, оны ҧрып-соғуға да кӛңілі дауаламаған Баймырзаның оңашадағы ой – толғаныс 

сәттеріндегі ішкі дауыстары да оның баласының жан дҥние әлемін, талантын тҥсінетіндігін 

дәлелдейді: 
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―Ал сіздің балаңыздың, Ғафиздың білмейтіні жоқ, білімі ҧшан - теңіз. Таза. Анаған да, мынаған 

да тҧмсығын тығып, орынсыз жерге киліге кетпейді. Тҧла бойынан зиялылықтың иісі аңқиды... 

Әкім болғысы келмеді. Талантты жігіт тек әкім болуды мақсат тҧтса, оны әлдеқашан-ақ тастай 

тындырар еді ғой. Ӛмірін ӛнерге арнады. Мына заманда ӛнер адамының маңдайы қайтіп бірден 

жарқырай қойсын. Оның ҥстіне Ғафиздің ана сҥтімен бойға дарыған талғамы қандай! Ӛте кірпияз. 

Мӛлдір. Иә, таланттың жолы қай кезде оңай болып еді. Ғафиздей кинорежиссер сирек. Желтоқсан 

оқиғасына бастан-аяқ қатысып, кӛрген-білгенін тҥгел таспаға тҥсіріп ҥлгірген-ді. Онысын ―ҥш әріп‖ 

кӛзбе-кӛз кҥш кӛрсетіп, тартып алды. Ары - бері бҧлтаққа салып еді, иісшіл қарсақтар тіміскілеуін 

қойды ма, ақыры ӛміріне қауіп тӛндірді. Тіпті, айдаладағы кино ӛнеріне ҥш қайнаса сорпасы 

қосылмайтын Сізді де қоңыр ҥйге талай мәрте сҥйрелеген жоқ па - еді?!‖ [1,106-107]. 

Бҧл – кейіпкердің жан әлеміндегі ішкі монолог қолданысының ҥлгісі. Адамдардың жан әлемінде 

ӛзімен - ӛзі сӛйлесетін немесе маңайындағы адамдарға қарата айтылатын пікірлер ҥнемі болып 

жатады. Адамның сыртқы әлемге дыбысталып, жеке сӛздер, сӛйлемдер болып атқарылатын ой - 

пікірлері ағыны жан әлеміндегі ҥздіксіз қозғалыстағы ой - тҧжырымдардай туындайды. Әдебиетші - 

ғалым Г. Пірәлиева ішкі монологтардың әуелгі бастауы В. Шекспир пьесаларында жиі 

қолданылғанына, жаңа кезең әдебиеті шығармалары (Л. Толстойдың ―Анна Каренинасы‖, Мҧхтар 

Әуезовтің ―Абай жолы‖, т.б.) да кеңінен орын алғанына, психологиялық табиғатына баға береді: 

―Ішкі монолог – кейіпкердің ішкі ойы ӛзіне-ӛзі қарата айтылған арнауы. Кӛңіл - кҥй сырын 

білдіретін, эмоциялық әсерді байқататын кӛркемдік қҧралдың бір тҥрі. Ішкі монолог әдебиеттегі сана 

ағымымен сарындас беру ҥшін қолданыла бастаған. ... Формасы мен мәні адам психикасындағы 

ғылыми және эпикалық ойлау жҥйесінің, дамуына байланысты ӛзгеріп отырған. Сондықтан да ол 

әсіресе, әлеуметтік-психологиялық романдарда жиі кездеседі, автордың кӛрінбей араласуы арқылы 

жҥзеге асады, психологиялық анализ тҥрінде беріледі‖ [2,229-230]. 

Зерттеуші ӛзінің бҧл ойын ―Кӛркем прозадағы психологияның кейінгі мәселелері‖ (Тҥс кӛру, 

бейвербалды шиараттар, заттық әлем) атты монографиясында [3] да кеңейткен. 

Қазіргі қазақ романдарының сӛз арқауындағы ҥлгілері (Ә. Нҧрпейісовтің ―Соңғы парыз‖, С. 

Жҧбатырҧлының ―Абыржы‖, Қ. Жиенбайдың ―Даңқ тҥрмесінің тҧтқыны‖, Ғ. Қҧлахметтің ―Ҥйірі жоқ 

кӛкжал‖, т.б.) – әлеуметтік - психологиялық сипатты туындылар. Адамдардың жеке ӛзіндік 

психологиялық жан әлемі мен оларға тікелей қатысты басқа да жеке тҧлғалардың, топтардың 

қоғамдық - әлеуметтік қарым - қатынастарын қамтитын эпикалық шығарма-лардың поэтикалық 

табиғатынан кӛркемдік шындықтың кҥрделі жинақтаумен жазылған қҧрылымы айқындалады. 

Қ. Жиенбайдың романында да басты кейіпкерлердің (Баймырзаның, Ғафиздің, Қабылдың) ішкі 

монологтары идеялық-композияциялық желіде мол қолданылғанын байқаймыз. Басты кейіпкер 

Баймырза ӛзінің балалық шағын, оқуға, қызметке талпыныстарын, әйелі Салтанатқа, баласы Ғафизге, 

қызмет барысындағы адамдардың мінез-қҧлық қҧбылыстарына, туған жері Арал теңізінің, Сырдария 

ӛзенінің тағдырына байланысты қарама-қайшлықты жағдайлар кезінде ҥнемі шкі монологтарымен 

бейнелеген. Ҥйінің балконында тҥн жамылып, бӛтелке коньякты тауысқанша ішіп, ішкі дауысының 

бағалауларын, бағауларын тыңдап, таң ата тӛсегіне қисайған Баймырзаның хал - ахуалы шығарма 

кейіпкерінің реалистік сипатын аша тҥскен. Жан әлеміндегі екі ҧдай ойлардың ішкі дауыспен пікір 

жарыстыруы да кейіпкердің реалистік тҧлғасын даралай тҥскен. Басты кейіпкер Баймырзаның тҥні 

бойғы ішкі монологтарының қорытындысы таңата тӛсегіне қисайып жатып әйелі Салтанат екеуі 

арасындағы диалогпен тҥйінделген: 

―– Осы Ғафизжанға несіне ренжігенмін, а?! 

– Ақылың енді кірді ме? 

– Ештен кеш жақсы емес пе?‖ [1,107]. 

Барсакелмес қорығын қаңғып келген озбыр браконьерлерден қорғағаны ҥшін жазықсыз тҥрмеге 

қамалған Қабылдың хал-жағдайын Ҧмытханның телефон соғуынан естіген Ғафиз кейінірек әкесімен 

әдеттегісінше еркін сӛйлесіп отырып, ӛмір шындығының қалайда айтылмай қалмайтын қҧдіретін 

ауызға алады. Арал жаққа барған сапарынан кейін ауырып қалып, сауығып келген әкесіне қуақылана 

жымиғаны, ӛзіне Ҧмытханның телефон соққанын, сол әйелмен кездескен-кездеспегенін сҧрағаны, 

шындық туралы бағалауы – бәрі де кейіпкердің реалистік бейнесін таныта тҥседі: 

―– Кездестіңіз бе? 

– Кіммен?! 

– Білмей қалуын. Мойныма қарыз болмасын, анада бір әйел хабарласқан ел жақтан. Есімі кім 

еді?... Ҥміт, Ҧмыт, Ҧмытхан... Баласының жағдайын айтайын деп едім дейді... Қайдағы бала? Кімнің 
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баласы? Ал, сӛйле, жырауым, қҧлағым сізде... Іні болса аға, ағам болса іні болуға дайынмын. 

Жасырмай айтыңыз, кәне?!.. 

– Ҧмытхан, Ҧмытхан дейді... Апырай, ?! Есімде жоқ... Ал, жалғыз балам – Ғафиз. 

– Шал, сиқырланба, ойлан, ойлан. Шындық айтылады тҥбінде‖ [1,216]. 

Бҧл – Ғафиз дҥниетанымының шынайы сипаты. Әкесінің алыстағы Барсакелмес қорығындағы 

Ҧмытхан келіншекпен аз ғана уақытқа кӛңіл қосып, одан туған Қабылдың бҧл ӛмірде бар екендігін 

ешкімге ешқашан тіс жарып айтпаған Баймырзаның сырын баласы Ғафиз телефон соққан 

Ҧмытханның сӛзі арқылы есітіп, соны әкесінен сҧрап отырғанда, әрине, шындықтың шынайылығын 

сезіп отыр. 

Кӛркем шығармадағы реалистік сипат пен кӛркемдік қиял тҧтасуы – адамдардың ойлау 

кеңістігіне лайықты болмысымен ерекшеленеді. 

Ғафиздің ӛмір шындығы әкесінің ӛзінен басқа да баласы бар екенін біле отырып, әкесін састыра 

сӛйлеуі де ӛмір шындығына сәйкес. 

Осы уақытқа дейін жас толқын ӛкілі ӛз баласы Ғафиздің ӛзінше еркін ойлағанының, 

сӛйлегенінің, белсенді іс - әрекеттерінің барлығы да Баймырзаның ӛзінен бастау алғанын, ӛз 

қасиеттерінің жаңа кезең келбетіне сәйкес ӛрбіп келе жатқанын жан дҥниесімен тҥйсінгенін осы 

психологиялық желінің кӛркемдік шешімінен тҥсінеміз. 

Ғафиз – Баймырза тектес әкелердің негізгі табиғи жаратылыс қасиеттерін жаңа уақыттың еркін 

кеңістігінде жҥзеге асыруға ҧмтылған жас буынның ӛкілі. 

Романның идеялық - композициялық желісін қҧрап тҧрған басты кейіпкерлердің бірі – Қабыл. 

Ол – Баймырзаның Барсакелмес қорығына барғанда кӛңілдесі болған келіншек Ҧмытханнан туылған 

ҧлы. Санаулы ғана адамдар мекендейтін Барсакелмес қорығы мекенінде уақытша кӛңілдес болған 

Баймырза мен Ҧмытхан екеуінің баласы екендігі шығарма желісі арқылы белгілі болып отырады. 

Қабыл – Ҧмытхан арудың сӛніп бара жатқан аналық сезімін тҧтатқан перзенті. Әуелгі отасқан кҥйеуі 

Ҧмытханды бала тумағаны ҥшін тастап кетсе, Барсакелмес қорығына іссапармен келген 

Баймырзамен тӛсек қатынасындағы кӛңілдестігінен дҥниеге келген Қабыл тағдырының әуелден 

осылай айрықша болып басталғанын кӛреміз. 

Қабыл – әке мен шешенің жҧптасқан отбасылық одағы аясында ӛспеген, тек қана анасының 

жҥрек жылуымен ӛскен жігіт. Роман композициясында анасының жатырында пайда болуынан 

бастап, фәнидегі сәбилік, балалық, жігіттік кезеңдерінің бәрінде де оның ӛзіндік ерекшелігімен 

дараланып қалыптасқанын кӛреміз. Қабыл – жазушының туған халқы, қазақ ҧлты туралы азаматтық - 

перзенттік махаббатын жинақтап кӛрсеткісі келген кӛркемдік шешімінің кӛрсеткіші. 

―Қорықта дҥниеге келген, балалық, жастық шағын осында ӛткізген жалғыз адам – ол – Қабыл... 

Ӛмірі арақ, темекі деген кесапатыңды аузына алмаған Қабылдың...‖ [1,163] – роман қҧрылысындағы 

сюжеттік бӛліктердегі адалдығын, мәрттігін, дене қайратын танытатын тҧстары кейіпкердің ӛзіндік 

даралығын танытады. 

Роман композициясындағы сюжеттерде Қабылдың кӛркем әдеби тҧлғасын даралап танытатын 

бірнеше оқиғалық - дәлелдемелер бар: біріншісі – табиғат – Ананың шынайы жанашыры ретінде 

Барсакелмес қорығының аң-қҧстарын (―Екі қабан, екі қарақҧйрықтың текесін, он бес ҥйрек, бес - 

алты қаз атып алмайынша бҧл арадан кетпейміз!‖) ату жоспарымен келген браконьерлерді мылтық 

атып қуып жіберген жанкешті - қайсарлығы; екіншісі – тӛс сҥйегінен алынған қан аралас кемік 

майын Бруней сҧлтандығындағы ауқатты адамның тҧңғыш баласының тамырына жіберіп, 

бҥлдіршіннің жанын алып қалған азаматтық ерлігі. 

Романдағы басты кейіпкер осы Қабылдың мінез - қҧлық ерекшелігін, дене қайратын, 

адамгершілік қасиетін, тӛс сҥйегінен бҧрғылау әдісімен алынған кемік майын ауру бҥлдіршінге 

қҧйып, аман алып қалуын арқау ету арқылы – автордың қазақтың халықтық физиономиялық - 

психологиялық бітім болмысын жаңаша дәлелдегісі келгендігі байқалады. 

Қабылдың туған жерін, атақонысын, ӛзі дҥниеге келген, туып - ӛскен Барсакелмес қорығын жан-

тәнімен жақсы кӛрген кӛзқарасын жазушы бірнеше оқиғалар арқылы дәлелдеген: біріншісі – БҦҦ - 

ның табиғи ортаны қорғау жӛнендегі әлемдік атлас каталогіне кірген Барсакелместі сақтауға 

арналған акционерлік қоғам ыңғайындағы ҧжымның тӛрағасы болып сайланғаны; екіншісі – қорыққа 

келіп аң-қҧстарды атып алуға келген браконьерлердің алтыатар мылтығын тартып алып, ӛздеріне 

қарай атып, қорқытып, қуып жібергені; ҥшіншісі – тҥрмеде дене кҥш - қайратымен танылып, Қабыл - 

Қабылан атанғаны; тӛртіншісі – тҥрменің бас дәрігері Санжар Биахметовичтің таңдауымен арнаулы 

медициналық бақылауға алынғаны, қорытындысында ең таза қанды адам екендігі дәлелденгені. 
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Романдағы кӛркемдік шешімнің негізгі арнасы – қазақтың ҧлттық діл болмысын шындық пен 

қиял тоғысуында бейнелеу. Шындық пен қиял тҧтасуы – кӛркем әдебиет туындысындағы 

романтикалық және реалистік кӛзқарастар тҧтасуын бейнелейді. Қабыл-Қабылан – радиация мен 

тҧзды ауа зардаптары торлап тҧрса да, қазақтың ата-бабалық кескін-келбетін, қан тазалығын, 

адамгершілік-имандылықты, туған жерді қорғаудағы, сақтаудағы ҧлттық-отаншылдық биік рух 

парасатын ҧлықтаған ҧрпақтың кӛркем жинақталған тҧлғасы. 

Романда оның кескін - келбеті де, ӛзіндік дағдылары да айрықша даралығымен бейнеленген. 

Мысалы: 

1 ―Екі жҧдырығы гҥрзідей. Бір адамның тақиясына тар келмейтін қара кҥштен бҧл да қҧралақан 

емес. Кҥрес ӛнерінің әжептәуір әдіс - тәсілін біледі. Шығыс жекпе-жегі туралы талай кітабыңды 

шекілдеуікше шаққан. Бҧлшық еттері білем - білем, желкесі жҧмыр. Кеудесі аяққаптай. Және 

қимылына кӛз ілеспейді. Қандай биіктен лақтырсаң да тӛрт тағандап, аяғымен тік тҥсетін тарғыл 

мысық кәдімгі. Ӛмір бойы қҧс етімен қоректенді. Жӛргекте жатып ішкені ешкінің қою сҥті. Қысы - 

жазы теңіздің тҧзды суына жуынды‖ [1,209]. 

2 ―Тастан қашағандай келісті дене бітіміне сҧқтана қарайтындар жетерлік‖ [1,210]. 

3 ―Қҧлақ шымшылайтын аязға қарамастан беліне дейін шешінеді де, дереу білем-білем бҧлшық 

еттерін қатқан қармен ысқылай бастайды. Рақат - ай, рақат! Мҧз ҥстіне жҥгіре шығып, терең тҧсқа 

келгенде кісі сиятындай ойық ойып, Қапшағайдың мҧздай суына бір сҥңгіп шығарма еді, әттең-ай! 

Жалаң аяғымен қар кешпелегелі қай заман‖ [1,203]. 

Барсакелмес қорығындағы аңдарды аулауға келген браконьерлер – жергілікті билік 

басындағылардың біреуі баласы, біреуі жандайшаптары болғандықтан, Қабылдың олардың ӛзіне 

кезенген мылтықты тартып алғанын, қорқыту ҥшін сол мылтықты атқаны ҥшін тҥрмеге қаматқаны – 

қоғамдағы әділетсіздіктің шынайы кӛрінісі. Билік жҥйесіндегі әділетсіздіктің нақты осы кӛрінісі 

арқылы адамзат тарихының осындай әділетсіздік жайлаған сипаты дәлелденеді. 

Қабылды арнайы тексеріске алып, оның қанының тазалығын анықтаған тҥрме бас дәрігерінің 

қуанышын да автор оның кӛтеріңкі кӛңіл-кҥйімен жеткізген: ―Ойда – жоқта тағдыр бҧған Қабылды 

табыстырды. Айтатыны жоқ, олжа, олжа! Кҥллі тҥрмедегілерден кҥдер ҥзген еді. Міне, денсаушылық 

деп осыны айтыңыз! Қан қҧрамы тап – таза‖ [1,221]. 

Роман композициясының басынан аяғына дейінгі идеялық желі – қазақ халқының, даласының, 

оның ішінде Арал теңізінің, Сырдария ӛзенінің, Барсакелмес қорығының су жетімсіздігінен қҧрып 

бара жатқанына алаңдау. 

Алаңдау – басты кейіпкерлердің кӛзқарастарымен, іс-әрекеттерімен әлеуметтік-психологиялық 

хал-ахуал жағдайында айқындалған ерекшелік. Адамдарды, олар ӛмір сҥріп отырған ата мекеніндерді 

сақтау – авторлық идея бағдары. 

Романның идеялық-композициялық желісіндегі қазақтың әлем ӛркениеті кеңістігіндегі дара 

қасиетін дәлелдеу, дәйектеу мҧратының авторлық эпикалық баяндаумен де, кейіпкерлердің 

монологтарымен де, диалогтарымен де жҥзеге асқанын байқаймыз.  

Мысалы, тҥрменің бас дәрігері Санжар Биахметовичтің Қабылды мҧз қҧрсанған Қапшағай 

айдынына балық аулауға апарып отырып, ӛзінше шағын дастархан жайып қҧрметтеп, сӛйлеп 

отырғандағы қалпын да қазақтың ҧлттық діліне, табиғи жаратылысына деген азаматтық - перзенттік 

махаббат сезімінің кӛрінісіндей қабылдаймыз: ―Ҥлкен кісі тҥрмедегі тҧтқынның алдында иіліп - 

бҥгіледі. Тәтті тоқаш тіл ҥйіреді, қызыл термостағы қалампыр қосылған ыстық шай бой 

шымырлатады... 

– Осы отырысымызды шампан атып, атап ӛтуге болар-ақ еді, бірақ сен ішпейсің. Дҧрысы – саған 

әзірге ішуге болмайды. Дегенмен ырымын жасайық, – екеуі кҥрешкі соғыстырды, – Қазақ деген 

халықтың әлем мойындаған асыл тегі ҥшін. Аталарымыз білген ғой бір нәрсені. Қан тазылығы 

жӛнінен қазақтар бірінші орында!‖ [1,222]. 

Ал, тӛс сҥйегі тҧсынан алынған кемік майды радиация сәулесін қабылдаған ауру бҥлдіршінге 

қҧю ҥшін Қабылдың келісімін алғаннан кейін, жасалған тӛрт сағаттық операция, одан кейін Бруней 

сҧлтандығындағы ауқатты кісінің сол баласының сауығып кеткені, баласының сауыққанына қуанған 

әкесінің Қазақстанның дҥниежҥзіне мәлім болған сапалы мҧнайына арналған халықаралық 

симпозиумға шақырылып, осы сапарында Қабылға мол сый-сияпат жасағысы келіп, ҧшақ ҥстінде 

қуанып келе жатқаны баяндалған. Осы сәтте бҥкіл ғаламдық байланыстар жҥйесі интернеттен 

компьютер экранында жарияланған мәтін де қазақтың ҧлттық жаратылысын, бітімін әлемге әйгілейді: 
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―Тӛс сҥйектің тҧсынан бҧрғылау әдісімен кемік май алынды... Кемік май – таза қанның тҧнбасы. 

Алты-жеті атаға дейін қан араластырмауды кӛрегендікпен ойлап - пішкен кӛшпенді халық ҧлы 

даладай данышпандығын әлем жҧртшылығына тағы да табандылықпен мойындатты!.. Асығыс 

айтылған пікірталастар бір байламға тірелді... Қаны таза қазақ халқы енді ойлау қабілетімен де алға 

шығатын болды - ау, деп қауіптенген жапон ғылым академиясы кезектен тыс шҧғыл отырыс ӛткізіпті 

– міс‖ [1,225]. 

Қазақтың жеті атаға дейін қыз алыспайтын – қыз беріспейтін туыстық қатынастар заңдылығы – 

ата - бабалық ҧлттық әдет - ғҧрыптар, салт - дәстҥрлер жолы. ―Жеті ата: 1. Бала. 2. Әке. 3. Ата. 4. 

Арғы ата. 5. Баба. 6. Тҥп ата. 7. Тек ата‖ [4,33] болып сабақтасатыны – ата-бабалардың ғасырлар бойы 

сақтап келген ҥрдісі. Қазақ халқының ҧрпақтар жалғастығын, қан тазалығын сақтауы жолында 

қалыңдықты, қатынды таңдауда да сапалы ҧрпақтың дҥниеге келуін ойлаған тәлім-тәрбиелік 

тағылымы айрықша назарда болып келген. 

Қазақ фольклорындағы мақал - мәтелдерде де сапалы ҧрпақтың дҥниеге келуі халықтың мәңгілік 

болашағы болатынын ойлау даналық тҥйіндеулерін дҥниеге келтірген. Мысалы: ―Ат болатын 

қҧлынның бауыры жазық келер, адам болар баланың маңдайы жазық келер‖, ―Атадан жақсы ҧл туса, 

елінің қамын жейді, атадан жаман ҧл туса, елінің малын жейді‖, ―Болар бала боғынан‖, ―Балаң болса 

шоқ болсын, шоқ болмаса жоқ болсын‖, ―Жақсы бала – сҥйік, жаман бала – кҥйік‖, ―Талапты бала – 

талпынған қҧстай, қҧмары қанбас аспанға ҧшпай‖, т.б. [5,99-102]. 

Қазақ – адамгершілік, батырлық қасиеттері мол ҧрпақ ӛсіруді ойлаған халық. Ақын-

жыраулардың терме-толғауларында да, ҧрпақтар сапалылығы, оларды дҥниеге келтіретін ҧрғашы 

жынысының да жақсылығы туралы жырланған. Бҧл орайда, Бҧқардың толғауы назар аудартады: 

Жал, қҧйрығы қаба деп, 

Жабыдан айғыр салмаңыз! 

Қалың малы арзан деп, 

Жаман қатын алмаңыз! 

Жабыдан айғыр салсаңыз, 

Жауға мінер ат тумас. 

Жаман қатын алсаңыз, 

Топқа кірер ҧл тумас! 

Жаман қатын алғаның, 

Тӛркініне бере алмай, 

Тӛсегіне жата алмай, 

Тең қҧрбысы келгенде, 

Оңды жауап қата алмай,  

Жалғанда қор болғаның, 

Таудан аққан тас бҧлақ, 

Тасыса қҧяр теңізге, 

Қанша малы кӛп болса, 

Бай қуанар егізге. 

Жаманнан жақсы туса, 

Жақсыдан жаман туса, 

Тартпай қоймас негізге [6,90-91]. 

Бҧқар – Қазақ хандығы мемлекетін сақтайтын Абылай хан ҧрпақтарының да тектілік тҧғыры 

сақталуына ерекше мән берген жырау. Қазақ мемлекеті басқарушыларының сапалы ҧрпақ, саналы 

азамат болып жалғасуының елдікті, мемлекеттілікті сақтаудағы ҧлағатына, тағылымына насихаттық - 

ҥгіттік жырын арнайды. Бҧл қазақ ҧлты ҧрпақтарының қан тазалығын сақтаудағы ҧлағат жолы: 

Ай, Абылай, Абылай, 

Қатын алма қарадан, 

Қара тумас сарадан. 

Қатын алсаң қарадан, 

Алды кетпес баладан, 

Арты кетпес жаладан. 

Қатын алма тӛреден, 

Еркегі болар жаужанды, 

Ҧрғашысы ер жанды. 
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Тӛре берер ҧл туса, 

Аузы кетпес парадан. 

Мал жинасаң, қойдан жи, 

Майы кетпес шарадан, 

Ит жинасаң сырттан жи, 

Қойды бермес қорадан. 

Аталыдан би қойсаң, 

Адаспас жол мен жобадан, 

Атасыздан би қойсаң, 

Босанбас аузы парадан. 

Ағар дария су кешпес, 

Қалмақтан алсаң маһи бір зайып, 

Сҥйегіңді жоғалтпас. 

Отының болсын жантақтан, 

Қатының болсын қалмақтан, 

Қосының болсын қазақтан, 

Сегіз қиыр шар тарап, 

Тӛрт қҧбылаңды тҥгел қып, 

Тӛріңде жатып салмақтан! [6,100-101].  

Қазақтың ҧлттық - халықтық қалыптасу, даму жолы – ҧрпақтар қаны тазалығының нәтижесі. 

Кӛркем шығармалардың реалистік сипатына негіз болған ҧрпақтар жалғастығындағы қан 

тазалығының дәріптелуі – ҧлттық, ата - бабалық тектілік негізі сақталуының кӛрсеткіші. Ал, жазушы 

Қ. Жиенбайдың ―Даңқ тҥрмесінің тҧтқыны‖ романындағы кейіпкер Қабылдың тӛс кемік майы 

арқылы қазақ халқы қанының дҥниежҥзі бойынша ең таза сапалы екендігінің жариялануы – шындық 

негізіндегі кӛркемдік қиялдың мәнді туындысы заңдылығымен ӛрнектелу кӛрсеткіші.  

Әдебиеттанушы - ғалым С. Негимовтің ғылыми байыптауы сӛз арқау-ындағы, роман 

кейіпкерінен туындаған авторлық кӛркемдік шешімді дәйектей тҥседі: ―Кӛркемдік қиял шындық пен 

шарттылықтың бірлестік - тҧтастығына негізделеді. Кӛркемӛнерде тақырып таңдау, оның тереңіне 

бойлау, ӛмір қҧбылыстарының ішкі қабаттарына барлау жасау, солардың әлеуметтік - эстетикалық 

мәнін ҧғыну, сан алуан кейіпкерлердің бейнесін, жандҥниесін, жҥріс - тҧрысын суреттеу кӛркемдік 

қиялға байланысты. 

―Бҧдан біз кӛркем ӛнердегі ойдан шығару, кӛркемдік қиял дегеніміздің екі тҥрлі мағынада 

айтылатынын байқаймыз. Бірінші, кең мағынасында, қандай да болсын ӛмірде кездесетін, кездесуі 

мҥмкін қҧбылыстарды, ойша елестетіп, бейнелеп кӛрсету деген ҧғымды білдіреді. Бҧл тҧрғыдан 

қарағанда кӛркем әдебиеттегі адам бейнелері ӛмір суреттері тҥгелдей ойдан шығару, шындық пен 

кӛркемдік қиялды ҧштастыру арқылы жасалады. Екінші, тура мағынасында, тек ғажайып сипаты бар, 

болмыста дәл сол қалпында кездеспейтін қиялдан туған кӛркемдік бейне, кӛріністер ғана 

ажыратылып алынады. Мҧндай таза кӛркемдік қиялдан туған бейнелер де қалай да белгілі, ӛмірде 

кездесетін нәрселердің нақтылы сипат-белгілерін негізге алып, соларды ойдан шығарылған бейнеге 

телу арқылы пішінделеді‖ [2,116-117]. 

―Даңқ тҥрмесінің тҧтқыны‖ романындағы Қабылдың тӛс сҥйегі тҧсынан кемік май алу – 

кӛркемдік қиял жемісі. Адамның сҥйегіндегі кемік майды радиациялық сәуледен ауырған бҥлдіршін 

баланың қанына қҧю да ғылыми-тәжірибелік болжамдар негізіндегі ойлаудың бір кӛрінісі. Ал, сол 

Қабылдың тӛс сҥйегінен алынған кемік май арқылы әлемдегі ең таза қазақ қаны екендігінің 

дәлелденуі – шындыққа негізделген кӛркемдік шындықпен баяндалу ҥлгісі. Қаламгердің бҧл арадағы 

табан тірегені – қазақтың жеті атаға дейін қыз алыспайтын қыз беріспейтін ата-бабалық дәстҥрі. Бҧл 

– шынында да әлем халықтарынан қазақты даралап тҧрған ең басты дәстҥр. Бҧл дәстҥр ежелгі Отаны 

Орталық Азияны мекендеген тҥркі халықтарының тарихи тҥпкі ата-бабалық негіздерінен (сақ, скиф, 

ғҧн) басталған, тҥркі ӛркениеті дәуірлерінде нығая қалыптасқан, кейінгі ғасырлардағы жеке-жеке ҧлт 

болып ӛркендеген дәуірлерінде де жоғалмаған. Қазақ – қандас туысқан тҥркі халықтарының атажҧрт 

негізі. Қазіргі заманғы этнология мәселелерін зерттеушілердің (У. Х. Шалекенов, М. У. Шалекенов) 

бағалауы бойынша да әлемдегі ең жоғары сапалы халықтың тарихи негізділігі дәлелдене тҥседі: 

―Тҥріктер жер бетіндегі жоғары дамыған халықтардың бірі екені тарихта талай дәлелденген. Тҥрік 

әлемінің аты аңызға айналған Афрасиаб патшаның тҥріктерге берген мінездемесін келтірейік: ―Турок 

подобен жемчужине в морской раковине, которая не имеет ценности, пока живет в своем жилище, но 
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когда она выходит наружу из морской раковины, она приобретает ценность служа украшением 

царских корон, шей и ушей у невесты‖ [7,149-150]. 

Атышулы қолбасшы данышпан Афрасиабтың бҧл сипаттамасынан артық ешкім айта алмайтын 

шығар. Осы сӛз тҥгелімен қазақтарға айтылған болып кӛрінеді. ... Қазақ халқы, тҥрік халқының бір 

бӛлігі болып, ӛзінің тамаша қасиеттерін тарихта кӛрсетіп келе жатқанын естен шығаруға болмайды‖ 

[7,264-265]. 

Қорытынды. Қорыта айтқанда, қазіргі қазақ романдарындағы реалистік сипат пен кӛркемдік 

қиял тҧтастығы арқылы шығармаларға арқау болған қайшылықтар мен қақтығыстар негізі, жеке адам 

мен қоршаған қоғамдық-әлеуметтік ортаның ҥндестігі мен ҥйлесімсіздігі, т.б. мәселелер поэтикалық 

тҧтастықпен анықталады.  

ХХ ғасырда бҥкіл планетаға зардабын тигізіп отырған экологиялық апаттардың қоғамды, 

мемлекетті, ғылымды басқарып отырған жеке адамдардан бастау алып, кӛзқарастар 

қақтығыстарының себептер мен салдарлары эпикалық шығармалар желісінде айқындалған. Қазіргі 

қазақ романдарындағы реалистік сипаттың кӛркем шындықпен оқырмандар кӛңілінен орын алуында 

әдеби бейнелеулердің кӛркемдік қиялмен ӛрнектелуі де эпикалық туындылардың ӛнернамалық 

болмысын аша тҥскендігі танылады. 
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САҒАТ ӘБДУҒАЛИЕВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ МӘҢГІЛІК АДАМЗАТТЫҚ ҚҦНДЫЛЫҚТАР 

 

Аңдатпа 

Қазақтың кӛркем әдебиеті – қазақ ҧлтының рухани мәдениетінің біртҧтас жҥйесі боп табылса, ал 

оның негізгі қабатын ӛлке әдебиеті қҧрайтыны анық Мақалада әдеби ӛлкетану мәселесі, оның даму 

барысы қарастырылған. Әдеби ӛлкетану тарихындағы ақын-жазушылардың шығармашылығы, оның 

ішінде Сағат Әбдуғалиев поэзиясындағы мәңгілік адамзаттық қҧндылықтар зерделенген. Ақын 

поэзиясының ӛзіндік стильдік ерекшелігі, ізденісі, поэтикасы кеңінен зерделеніп, шығармашылығы 

екі кезеңге бӛлініп талданған. Сонымен бірге аталған мақалада ақын қолданысындағы кӛркемдеуіш-

бейнелеуіш қҧралдарының жасалу табиғаты, оның ӛлең сӛзге әр берудегі амал-тәсілі сараланған. 

Халықтың тіл байлығын, сӛздік лексиконын жаңғырта, жаңарта, соны образ жасай ӛрнектеген 

ақынның шеберлік машығы да осы мақалада тексеріс кӛзіне алынған. 

Тҥйін сӛздер: әдеби ӛлкетану, жалпыадамзаттық қҧндылықтар, азаматтық лирика, авторлық 

бейне, әдеби процесс 
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ETERNAL HUMAN VALUES IN THE POETRY OF SAGAT ABDUGALIYEV 

 

Abstract 

Kazakh fiction is an integral system of spiritual culture of the Kazakh nation, and its basis is the 

literature of the region. The article deals with the problems of literary local studies, the course of its 

development. The work of poets-writers in the history of literary local studies is studied, including the 

eternal human values in the poetry of SagatAbdugaliyev. The stylistic features of the author's poetry, creative 

research and poetics are widely studied and two stages of poetry are analyzed. In addition, this article reveals 

the nature of the poet's use of literary-visual devices, his methods of transmitting poetic speech. The article 

also explores the skill of the word artist in reviving the Treasury of language, in updating the national 

language and its lexicon. 

Keywords: literary local studies, universal values, civic lyrics, author's image, literary process 
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ВЕЧНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В ПОЭЗИИ САГАТА АБДУГАЛИЕВА 
 

Аннотация 

Казахская художественная литература является целостной системой духовной культуры 

казахской нации, а ее основу составляет литература края. В статье рассмотрены проблемы 

литературного краеведения, ход его развития. Изучены творчество поэтов-писателей в истории 

литературного краеведения, в том числе вечные человеческие ценности в поэзии СагатаАбдугалиева. 

Анализируются стилевые особенности поэзии автора, широко изучаются творческие изыскания, 

поэтика, анализируются два этапа поэзии. Кроме того, в данной статье раскрывается природа 

применения поэтом художественно-изобразительных средств, его приемы передачи стихотворной 

речи. В статье также исследуется мастерство художника слова в возрождении сокровищницы языка, в 

обновлении народного языка, его лексикона.  

Ключевые слова:литературное краеведение, общечеловеческие ценности, гражданская лирика, 

авторский образ, литературный процесс 

 

Кіріспе. Ақындық қазақ халқының қанымен бірге жасап келетін ҧлттық қҧндылық десе де 

болады. Сӛз қҧдіреті ҧлттық қҧндылықтардың жиынтық қоймасы, сӛз ӛнері соның арналы саласы 

екені анық. Қазақ әдебиетінің ҥш тағаны поэзия, проза, драматургия болатын болса, сол ҥш тағанның 

ішіндегі жауынгер саласы - поэзия. Ал, поэзия қашанда қазақ қоғамындағы елдік пен ерліктің, 

жақсылық пен жамандықтың, ізгілік пен зҧлымдықтың, махаббаттың, Отан ҧғымымен байланысты 

туған жер, киелі мекен, қҧт мекен, қара шаңырақ сынды тағы басқа мәңгі адамзаттық қҧндылықтар 

туралы ой толғауда алдыңғы шепте орын алады. Жоғарыда аталған концептілік ҧғымдар ҧлттық 

дҥниетанымдық қҧндылықтар егеменді елдің сӛз ӛнерінде айрықша сипатта кӛркемделіп келеді.  

Тәуелсіздікке кенелген қазақ қоғамы ҥшін ӛзінің еркіндігін сезіну, ой бостандығы мен 

отаршылдық, қҧлдық санадан арылу, қҧлдық психологияның қамытын сыпыру ӛткен кҥннің еншісін-

дегі қҧндылықтарға жаңаша заман биігінен қарауға да мҥмкіндік берді. Әдебиетіміздегі небір ақтаң-

дақ беттерді қарау, ҧлттық қҧндылықтарға бет бҧру да осы тәуелсіздік кезеңінде қарқын алып отыр.  

Бҧл турасында ғалым Г. Орда былай дейді: ―Бҧл кезең әдебиетінің негізгі жетістіктерінің бірі – 

ҧлттық қҧндылықтарға қарай бет бҧру. Қаламгерлер бҧл жылдары ӛз халқының ҧлттық ерекшеліктері 

мен әдет-ғҧрпына, салт-дәстҥрлеріне, халқының ҧлттық ерекшеліктері мен әдет-ғҧрпына, салт-

дәстҥрлеріне, ана тіліне кӛңіл бӛле бастады. Соңғы жиырма жылдан астам уақыттың туындыларын 

саралап шыққанда қаламгерлердің барлығы дерлік ҧлттық қҧндылықтарға баса назар аударғанына 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

320 

кӛзіміз жетті. Әдебиет ҧлттық қҧндылықтарды насихаттау арқылы адамзат баласына ортақ ӛзекті 

мәселелерді кӛтере алатынын кӛрсетті‖ [1,3].  

Әдістеме. Қазіргі қазақ әдебиеті сан-салалы бағытта дамып келеді. Дәуір тудырған жаңа 

парадигмалық ҥрдістердің бірі кең ауқымды қазақ әдебиетінің бір бӛлшегі ӛлкелік мҧралардағы 

ескерусіз қалған жәдігерліктерді әдеби процеске енгізіп сараптау десек болады. Осы тҧрғыдан келсек, 

ғылыми жобаның қамтуы тиіс әдеби шығармашылық тҧлғалар баршылық. Әдеби процеске енгені, 

кезінде бағасын алып, кеңестік сыңаржақ әдеби сынмен бағаланғаны да, әділінен сыналып, қазақ 

әдебиетінің кӛрнекті ӛкіліне айналғандары да қанша ма? Сонау кӛне тҥркі ӛркениетінен бергі, 

авторлы жыраулар поэзиясын айтпағанда, Жҧбан, Тайыр, Хамза, Қадыр, Мҧхадес, Ақҧштап сынды 

айтулы әдебиет алыптарынан кейін, кейбірінің ізін ала әдебиетте ӛзіндік ҥн қатып ҥлгергенімен, 

тағдырдың ҧзақ ғҧмыр сҥру сыйы бҧйырмаған ақын Сағат Әбдуғалиев деуге болады.  

Ақын Сағат Әбдуғалиев небәрі 38 жыл ғҧмыр кешсе де, артында ӛзіндік ҥні мен ақындық мінезін 

танытып, ӛр рухты Махамбетті, ой дариясы Абайды, Хамзадай қазақтың арда азаматтарын ӛзіне ҥлгі 

тҧтқан және ӛзінің ӛмірін ӛлеңнен бӛле жарып қарай алмаған арманшыл, ӛр рухты, кейде сыншыл да 

сыршыл лирикаға толы поэзиясын қалдырып ҥлгерді. Ақын ―Жаңғырық‖ атты ӛлеңінде:  

Пақырлыққа пәтерлес қой пенделік,  

Тҧнжырамай тӛсіңдегі тоңды еріт.  

Жыр жазатын жындылығым ҥшін де  

Ӛнер-ата алды артына ӛңгеріп.  

Тәжікемді жеткізбейді от тіл кем 

Ӛтті, кетті қателіктер бет тілген.  

Әкім ҧлы болмай жалғыз әкенің,  

Ақын ҧлы болып елдің кеттім мен [2,22]  

Иә, ақынның тағдыры оңай болмағаны анық. Әрине, ӛткен қоғамдағы ӛнер адамдарының кейбір 

тағдырлы тҧстарын қоғамға, заманға жаба тоқи беруге де болмайды. Ақын ӛзі ӛмір сҥрген қоғамдағы 

пенделіктерді, пайғамбарлықты, қарапайым адамдар тҥсіне білмейтін, сезінбейтін жайларды ақын 

жҥрекпен сезінді және ӛзінің де пенделіктерден ада болмағынын мойындап кеткен болатын. 

Ақынның бҧл ойын мына бір ―Идиллия‖ атты ӛлеңінен аңғаруға болады.  

Қиындықтакҥйзелген мен бесынып,  

Кӛрейік кӛрпемізге жӛн кӛсіліп.  

Пірәдар боп қайтемін пақырсыған,  

Менде де бар, әрине, пендешілік.  

Тепсінетін табанда темірді ҥзіп.  

Шындықты мойындар небір бҧзық.  

Ірі қылып жаратып әлдекімді  

Ірілікті сҥймейтін ӛмір қызық 

Тӛзімдердің тоздырып кӛк тағасын 

Жӛнсіздіктен айтамыз жоққа да сын.  

Адам да бір мәжнҥн кӛбелек қой 

Ӛзі тығып жҥреді отқа басын [2,15] 

Жалпы ақын поэзиясында сараптап қарастырсақ, ақындық қуатының енді толысқан шағында, 

ӛзінің шығармашылық әлеуетін танытып ҥлгермей жатып қыршын кеткені кӛңілге ӛкініш ҧялатады. 

Себебі ақынның поэзиясында философиялық, дҥниетанымдық ойлары әдемі лирикамен ҧштасып 

отырады және небір тҧжырымды тіркестермен, нақыл ойларымен әр ӛлеңін кӛркемдеп, тҧжырымдап 

жеткізуде шеберлік қуаты, яғни авторлық бейнесі, ―Мені‖ анық байқалады. Поэзияда автор бейнесін 

лирикалық бейне деп айталатыны мәлім. Поэзиялық шығармаларда автор, негізінен, лирикалық тҧлға 

ретінде танылады. Лиркада ақынның ішкі сыры, сезімі, толғанысы, яғни жеке авторлық тәжірибесі 

басқа жанрларға қарағанда айқын, анық бедерленеді. Ӛмір шындығын оқырман лирикалық тҧлға 

позициясындағы автордың кӛзімен танып біледі [3,15].  

Осы тҧста қазіргі орыс лирикасын зерттеушілер В.А. Мескин мен Е.С. Зинурованың 

―Cовременные стихи могут полностью представлять собой пастиш или коллаж. Нередко они 

включают перечисление предметов, определенных мест и даже эмоций. В конце стихотворения, как 

правило, следует обобщение или вывод, проливающий свет на произведение в целом‖[4,39] – деген 

пікірлеріне қосылуға болады. 
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Нәтижелер. Осы тҧрғыдан келгенде, ақын поэзиясында кӛркемдік ӛлшемдік мысалдар жетіп 

артылады. Мысалы, ―Абайласаң – адам іші кіл тҧман‖ [2,11], ―Жәбірейіл кешірмейтін жауыздық‖ 

[2,16], ―Тіршілік – текетірес толы майдан‖, ―Кристаллдай кіршіксіз дегенді де, Пенделіктің жҥреді 

тоты басып‖ [2,15]; ―Фараон фәни – әсемдік‖ [2,34], ―Тыныштық – таусылмайтын толағай жыр, 

Тыныштық – кӛзімдегі қос қарашық‖, ―Тыныштық – іңгәлаған сәби ҥні, Тыныштық – аялайтын алтын 

бесік‖, ―Тыныштық – жадыраған оң қабағым‖ [2,37]; ‗Он сегізім – аңқыған әтір ғалам‖ [2,40], 

―Алматы – сҧлулардың симпозиумы, Алматы армандар мен білімге – ӛзен!» [2,42]; «Тажалы 

махаббаттың – Тҥсінбестік‖ [2,43]; ―Пақырың да пайғамбар боп кетеді, Пенделіктің қара бетін 

әктесек‖ (әжуалау) [2,46]; ―Аяулы анаң – ақиқат та, Атаң – кек!‖ [2,48]; ―Кім болғаның кезінде мәселе 

емес, Қандай жаман қалғаның ҧмытылып‖ [2,66]; ―Иттің де иті бар деп игіленіп, Ит болып 

кеткендерден қауіптенем‖ [2,72]; ―Адам боп куәлікте тіркелгенмен, Адам боп жерді басу – аса қиын!‖ 

[2,73]; ―Туған тіл – тҥсінгенге терең білік‖, ―Туған тіл – бҧрқыраған бӛрте бесік‖, ―Туған тіл – 

иманымның иен кӛгі‖ [2,75-76]; ―Зынданда зҧлым жауың да, Кетеді, жаным, достасып...‖ [2,88]; 

―Адамдар иттен қашады, Ӛзі де ит боп кеткесін‖ [2,8]; ―Ҧрыдан ыңғай қорқады, Ҧстатпай жҥрген 

ҧрылар!‖ [2,93]; ―Ӛзінен туған бӛлтірік, Ӛзіңе шабар – бӛрі адам‖ [2,94 ]; ‗Пәлені кӛру біреуден – 

Сҥйекке сіңген салтымыз‖ [2,98]; ―Жалқауға – тумысынан жату ғадет, Арамза – аңқауларды атуға 

әлек‖ [2,101]; ―Соғыстың қасіреті жҥректерде, Ӛлімі бейбіт кҥннің – жауаптырақ!‖ [2,101] т.б. 

тіркесті сӛздер мен ақынның ӛзіндік ой тҧжырымдарын беруінде оның сӛздік қорға, сӛз саптауға 

ерекше мән бергенін, халықтық дәстҥрлі теңеулер мен метафоралық қолданыстарды жиі қолданып 

отырады.  

Сондай-ақ, ақынның поэзиясынан аңғарылатын кӛркемдік стиль тосын қҧбылыстарды қосарлы 

тіркестіре отырып қолдану шеберлігін айтуға болар. Бҧндай қосарлы тіркескен метафоралы 

қолданыстар ақын Сағат Әбдуғалиевтің ой орбитасының жоғары деңгейде, ізденімпаздық болмысын 

айғақтай тҥседі. Мысалы, бір ғана ―Жанымның жалғыз бҧлбҧлы‖ кітабын парақтап шыққанда, 

тӛмендегідей біршама тың авторлық теңеу тіркестерді кездестіреміз: «Келешегің, кӛкжиегің алда деп, 

Тҧяғынан от шашады тұлпар-күн‖; ―Кӛңілінен шыға білген жігітке ел, Кӛктемдерден ҧшырады құс-

құрмет‖; ―Арманыма айта алады кім ілік, Қаршадайдан жетектедіжыр-үміт‖;―Жоғалтқан 

жылдарымды жіпке тізіп, Жанымды піскілейдіуақыт-тебен‖;―Әнді сыйлап ӛтер еді, әттең-

ай,Әділдік-қартәлдилесе жер ҥстін‖, ―Оттарыңды ӛшірме, баспана-шам, Қошеметтің қақпасын 

асқақ ашам‖; ―Қателіктен қызарып бетім-бесін,Есігінде тірліктің жетілді есім‖; ―Тіршілікке ынтазар 

табан-сүлік, Торабымды сапардан табам шығып‖; ―Жыр жазатын жындылығым ҥшін де, Ӛнер-ата 

алды артына ӛңгеріп‖, ―Парызымды кететіндей кеш тӛлеп, Тӛс етімді ұят-найза тесті ерек‖; 

―Бҥйірден шаққан бүйі-ӛсек‖; ―Ашиды алмағайып кӛңіл-айран‖; ―Дәрменімді діңкелетіп дерт-қабан, 

Мен де ӛзіме жеткілікті ӛрт табам‖; ―Тӛбемнен тҥйткілдердің бҧлты кӛшіп, Тербетті қҧшағында 

күлкі-бесік‖; ―Бажайласаң байыпты сыр аңғарып, Ҧр да жық пенделерге ұран-қамыт‖; ―Жаздым ба 

жастығыма кеш кҥнделік, Тебен-ой кӛкіректі тестің келіп‖; ―Найзағай-тұлпар тебінді, Бҧлттарға 

белін тас қҧрсап‖; ―Бажылдаса бәтшағар қатын-мысық, Аяз тілі арқама батырды ҥсік‖; ―Кеудемді 

бақастықтың бҧлты шалып, Қылмаймын беделіңе күлкі-салық‖ [2] т.б. қосарлы тіркеспен берілген 

теңеулер кӛптеп кездесуі ақынның шығармашылық әлеуетінің зор екенін танытады.  

Талқылау.Ақын Сағат Әбдуғалиевтың поэзиясында мысал бағытында жазылған туындылары да 

кездеседі. Ол бағыттағы туындылары негізінен кеңестік кезеңде жазылғанын аңғаруға болады. Автор 

сол кезеңдегі келеңсіздіктерді сын садағына алып, қоғамдағы жағымсыз, адамгершілік қасиеттерді 

боямасыз кӛрсетеді, әжуалауға келгенде ақынның уытты, тотияйындай тіл қуаты байқалмай 

қалмайды. ―Акула‖, ―Лейтенанттың ақ шашы‖, ―Алтын балық‖, ―Қызметтен қуылған бастық‖, 

―Ресторандағы піл‖ т.б. ӛлеңдерінен мысалдық ҥлгі сипатын анық кӛреміз. Мысалы, ―Қызметтен 

қуылған бастық‖ ӛлеңінде кӛз бояушылық тҥбіне жеткенін сынай отырып:  

Адамның жаны – тәтті арман,  

Адамның жаны – кейде тҥн.  

Баянсыз алтын тақтардан 

Бақытты қоңыр бейнетім! [2,98] 

- деп тҥйіндеп, болған жағдайдан оқырмандарына ой тастайды. Басына іс тҥскен жағдайдағы 

бастықтың дҧшпан тҥгіл, достарының қарасын таппай қалуы, қайтадан сҧлтандықты аңсауы бәрі 

пендешілік екенін шынайы суреттейді ақын.  

Ал, ―Ресторандағы піл‖ тепсе темір ҥзетін жігіттің ресторанда даяшы болып жҥруіне, ақындық 

намысын ащы мысқылмен тҥйіндейді.  
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Алғаусыз айтсам ашығын,  

Тӛбеме тимес кҥрт таяқ.  

Замандас, сенің кәсібің,  

Сҧлуға шыққан мҧрттай-ақ [2,97] 

Әрине, қазіргі таңда ақынның бҧл пікірімен келіспейтін де шығар, қҧндылықтар ауысып, кәсіптің 

тҥр-тҥрлеріне гендірлік сипаттың жойылу ҥрдісін айтуға болар, десек те ақынның намысын буған 

нәрсе, ең алдымен, ер азаматтардың ел қорғаны, намысты болуын қалаған ішкі рухы деп тҥсінгеніміз 

абзал. Себебі, ақынның әрбір ӛлең жолдарынан оның харектері, мінезі, азаматтық кӛзқарасы ӛлеңге 

сыр болып ақтарылып отырады. Мысалы:  

Аяулы анаң – ақиқат та,  

Атаң – кек!  

Тӛрелердің тәтті қанын татам деп, 

Бӛрілермен бӛрілерше белдескен,  

Сен менен де бақыттысың,  

Махамбет!  

Заман деген 

Заман емес – қари тҥн,  

Бытырадай бӛлініпті жан ҧйқың.  

Басың кетті, 

Мынау мылқау даланың  

Адамдыққа жеткізем деп ―әр итін‖... 

О, Махамбет! [2,48] 

Немесе:  

Жапырақты лайым сары кҥз деп,  

Мен емес кӛктемеден кӛңіл ҥзбек.  

...Ақын да – алақҧйын камикадзе  

Жҥретін ӛлімінен ӛлім іздеп! [2,50] 

―Ақын қоғамның ҥні, һәм қҧлағы‖ деп айтылғандай, Сағат ақынның ақындық ғҧмырнамасы 

сонау кеңестік кезеңде ӛткендіктен, сонау жылдардағы кеңесттік идеологиялық, сол қоғамның 

қҧндылықтарына деген сенім болғанын, оның ақын поэзиясында айқын кӛрініс тапқанын да атап ӛту 

қажет. Бірақ ақын сол кезеңнің идеологиясына қаншалықты сенсе де, қазақ ҧлтына деген перзенттік 

парызын, азаматтық ар-ожданын, Отанының перзенті екенін ешуақытта есінен шығармады. 

―Ӛмірбаяндық ӛтініш‖ ӛлеңінде:  

...Жасындардан ерліктің отын емген,  

Пейілдері шадыман шетінен кең,  

Жоқ болса да билетім партиялық,  

Коммунист деп біліңдер, Ӛтінем мен! [2,107] 

десе, ―Кіндік жҧрт – Қазақстаным‖ ӛлеңінде коммунисттік идеологияға қанша сенсе де, қазақтың 

тҧма табиғатынан нәр алған ҧрпақ екенін, ақындық қуаттың ӛзі де топырақтың нәрімен суарылғанын 

шабытпен жырлайды. Бҧны біз азаматтық ҥн, ақындық қуаттың қоғамдық қҧрлыстар ауысқанымен 

ӛткінші кезеңнің тақырыптарын ғана жырламай, жалпыадамзаттық қҧндылықтар, адамды жырлай 

білген ақындық кӛрегенділік десек болады.  

Балға мен Орақ – бас таңба,  

Тҧрпатын елдің танисың.  

Тоғайдан,  

Кӛлден,  

Тастан да 

Жҧтамын жҧпар нан исін! 

...Сайраттың қҧмбыл қҧс тілде,  

Жанымның жаз ағыстарын.  

Тілегім сенің ҥстіңде,  

Кіндік жҧрт – Қазақстаным! [2,9-10] 

Қорытынды. Сӛзімізді тҥйіндей келсек, ақын Сағат Әбдуғалиев поэзиясын екі кезеңге бӛліп 

қарауға болады. Алғашқысын жастық кезеңдегі балауса жырлары десек, екінші кезеңді ақын 
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кітабының атауындағы ―Жҥрегіме жҥгі тҥсті жаһанның‖ деп айтпақшы, азаматтық кӛзқарасы, 

ақынның болмысы қалыптасу ҥстінде, шығармашылық ізденісте болған кезеңі дер едік. 

Бағамды біліп бір кҥні,  

Талқыға тҥсер тӛл еңбек. 

Жанымның жалғыз бҧлбҧлы -  

Ӛлемін, 

Сен деп –  

Ӛлең деп! [2,34] 

- деп жырлаған автор ӛзінің кӛзі тірісінде алмаған бағасын екінші ғҧмырында алатынын болжап, 

ӛзінің ақындық кҥш-қуатымен, талантын келер ҧрпақтың бағасына сенім артып кеткендей. 

ХХғасырдағы қазақ әдебиетінің кӛрнекті ӛкілі Шәңгерей Бӛкеев поэтикасын тексеруші ғалымдар 

«Ақын жалған дҥниенің ӛткіншілігін барын сала тәптіштеп тҥсіндіреді. Нақты сипаттама береді, 

ілікті сӛздермен ой сабақтап, дәлелдеме жасайды. Ӛлең мазмҧнында жалаң пікір жоқ, салмақты ой 

басым. Ӛмірдің қандайлық сапалық қасиетті иеленетінін ақын ӛзтҥсінік-пайымының ӛлшемінде 

алып, қарастырады» [5,136] - десе, бҧл тҧжырымның Сағат Әбдуғалиев поэзиясына да қатысы барын 

айту ләзім. Себебі ―Сенімге сыйыну‖ атты ӛлеңінде ақын: 

Қызықтарға кенелермін жетсе дем,  

О, келешек, айырмасын тек сенен 

Туғанымда танып алған қалың жҧрт,  

Бағасын да бҧлдамайды деп сенем! [2,12].  

- деп толғанады.Талантты ақынның шығармашылық мҧрасы бҥгінгі ҧрпақтың игілігі ҥшін 

қызмет етері сӛзсіз, себібі ақын ӛңірде туып, сонау Алатаудағы әдеби ортаны ерте мойындатып, 

―Жҥрегінде қалу керек халықтың!‖, ―Каспийдің қолтығына қҧям тҥбі‖ деп ӛзі айтқандай, әдеби 

процестің айналымына табиғи тҥрде, еріксіз енген болатын.  
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ РОМАНДАРЫНДАҒЫ ТАРИХИ 

ШЫНДЫҚ ПЕН КӚРКЕМ ШЕШІМ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

(Р. Тоқтаровтың ―Абайдың жұмбағы‖ роман - хамсасының негізінде) 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада жазушы Рамазан Тоқтаровтың ―Абайдың жҧмбағы‖ роман - хамсасында хакім 

Абай және оның шәкірттерінің бірі Әбдірахман мен Алаш қайраткері Әлихан Бӛкейхановтың кӛркем 

бейнелері сомдалуындағы кӛркемдік ерекшеліктер (авторлық баяндау, диалог, монолог, мінездеу, 

портрет, т.б.) жҥйеленді. Қазіргі қазақ прозасының романдары – ҧлттық және жалпы әлемдік әдеби 

ҥдеріс қозғалысы жҥйесіндегі шығармалық еңбек нәтижелері. Қазақ тарихының кезеңдерін қамтыған 

алдыңғы толқын суреткерлер ізімен кесек туындылар жазған кейінгі толқын қаламгерлер шоғыры 

қазіргі қазақ оқырмандарының ҧлттық - тарихи санасын оятуға, жаңаша қалыптастыруға ықпалын 

тигізеді. Бҧл орайда, Рамазан Тоқтаровтың ―Абайдың жҧмбағы‖ роман - хамсасы тарихи шындық пен 

кӛркемдік шешім ерекшеліктерін арнайы қарастыру нысанына алынған. Сонымен қатар, қазіргі қазақ 

романдарындағы реалистік сипат пен кӛркемдік қиял - реализм мен романтизм сарындары 

сабақтастығының кӛркемдік шешіммен орындалуын сарала талданған 

Тҥйін сӛздер: тарихи тҧлға, ҥрдіс, ӛмір шындығы,тарихи шындық, кӛркем шешім, кӛркемдік 

әдіс, роман-хамса, деректілік 
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FEATURES OF HISTORICAL TRUTH AND ARTISTIC 

SOLUTIONS IN MODERN KAZAKH NOVELS 

(based on the novel of anchovy R. Toktarova "Abaydyn zhumbagy" (Mystery of Abay)‖ 

 

Аbstract 

The article examines and systematizes the artistic features of the images of Abay and one of his students 

Abdrakhman and Alash Alikhan Bokeikhanov (author's narration, dialogue, monologue, characterization, 

portrait, etc.) in the novel-Hamsa by writer Ramazan Toktarov "Abaydyn zhumbagi" (Abay's Riddle). 

Novels of modern Kazakh prose are the result of creative work in the system of national and world literary 

processes. The works of modern writers, who are followers of artists who described various periods in the 

history of the Kazakh people, have a direct impact on the formation and renewal of the historical and 

national consciousness of the current reader. The subject of special consideration is the features of the image 

of historical truth and artistic solution in the novel-Hamsa by Ramazan Toktarov "Abaydyn zhumbagi" (the 

Abay Riddle). The article also analyzes the artistic solution of the continuity of motives of realism and 

romanticism (realistic character and artistic fiction ) in modern Kazakh novels. 

Keywords: historical person, process, truth of life, Tarikhi historical truth, artistic decision, artistic 

technique, Hamsa novel, documentary 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ КАЗАХСКИХ РОМАНАХ 

(на основе романа-хамсы Р. Тохтарова ―Феномен Абая‖) 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются и систематизируются художественные особенности изображения 

образов Абая и одного из его учеников Абдрахмана и деятеля Алаш Алихана Бокейханова (авторское 

повествование, диалог, монолог, характеристика, портрет и др.) в романе-хамсе писателя Рамазана 

Токтарова ―Абайдың жҧмбағы‖ (―Феномен Абая‖). Романы современной казахской прозы - результат 

творческого труда в системе национальных и мировых литературных процессов. Произведения 

современных писателей, являющихся последователями художников, описывавших различные 

периоды в истории казахского народа, оказывают непосредственное воздействие на формирование и 

обновление исторического и национального сознания нынешнего читателя. Предметом специального 

рассмотрения являются особенности изображения исторической правды и художественного решения 

в романе – хамсе Рамазана Токтарова ―Абайдың жҧмбағы‖ (―Феномен Абая‖). Также в статье 

проанализировано художественное решение преемственности мотивов реализма и романтизма 

(реалистического характера и художественного вымысла ) в современных казахских романах. 

Ключевые слова: историческая личность, процесс, правда жизни,тарихи историческая правда, 

художественное решение, художественный прием, роман - хамса, документальность 

 

Кіріспе. Қазіргі қазақ романдары ХХ ғасырдың 90 - жылдарындағы қоғамның еркін ойлау 

сілкіністерінің әсерінен адам мен әлеуметтік орта шындығын классикалық кӛркемдік ҥрдістер 

аясында жаңаша бағалауымен ерекшеленеді. Себебі, кӛркем әдебиет шығармаларының бәріне де 

негіз болатын тарихилық әрбір кезеңнің дәуірнамалық жаңалықтарымен қаруланады. Қаламгерлер 

туындыларындағы мазмҧн мен пішін жаңашылдығына ӛмір сҥріп отырған қоғамдық қҧрылыс жҥйесі 

ықпал жасайды. 

Тарихи деректер романдардағы эпикалық баяндаулардың да, кейіпкерлердің мінезделуі мен 

даралануын жҥзеге асыратын диалогтардың да, ішкі монологтардың шынайылығын қамтамасыз 

етеді. Басты және жанама кейіпкерлердің ӛзара қарым-қатынастарындағы ҥйлесімді және қақтығыс-

тарды, олардың әлеуметтік ортадағы қызметтерін саралауда тарихи деректер туындылардың 

оқырмандарын сендіретін реалистік сипатты кҥшейтеді. Ал, тарихилық негізіндегі кӛркем бейнелер 

шығармалардың халықтық сипатын айқындайды.  

Нәтижелер мен талқылау. ―Абайдың жҧмбағы‖ роман - хамсасындағы тарихилық негізінде 

жазылған кӛркем бейнелердің бірі - хакімнің баласы Әбдірахман. 

Романда Әбдірахманның бейнесі бірнеше сюжеттік бӛліктерде кӛрінеді. Солардың ең кӛрнектісі 

- Әбдірахманның Санкт - Петербургтегі оқуынан жазғы демалысқа келген кезеңінің суреттелуі. 

Әбдірахман бойының сырықтай болып ӛскені, қол-аяқтарының балғынданып, кеуде сҥйектерінің 

шалқая, кӛтеріле тҥскені, дауысының да, маңайына кӛз тастауы да ӛзінше бір байсалдылыққа 

ауысқаны - бекзадалық, тектілік-зиялылық кӛрсеткіші тҧрғысында тҥсіндіріліпті.  

Абайдың Әбдірахманның кескін - келбетіндегі, жҥріс-тҧрысындағы жоғары деңгейлі биік 

парасат мәдениетін бҧрын кӛрген Шоқанмен, Халиолламен ҧқсастыруы да дәйекті. Әбіштің Лев 

Толстойды Петербург сарайларынан кӛргенін, сақалы беліне тҥсіп, мҧжықтарша киініп жҥретінін 

айтатынын, шаруалармен бірге жҥріп , шӛп шауып, мая салысып, қара, ауыр еңбекпен қарапайым 

ӛмір сҥруді дағды еткенін айтқанда, Абай да баласымен сыр бӛліседі. Ӛзінің жан әлемін, жҥрегін 

ақыл-ой, шығармашылық қара жҧмысына жеккен қызметін есіне салады.  

Романның кӛркемдік шешімі - Әбдірахманның жаңашыл жас буын, жаңа толқын ӛкілі ретінде 

қалыптаса бастаған тҧлғасын аңғарту. Әбдірахман ―әкесінің әр қолда бытырап жҥрген ӛлеңдерін 

жинақтап, бір кеш отырып оқып шыққан соң‖ [1,580] шығармалардың әлем әдебиеті классикалық 
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туындыларымен (А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, т.б.) деңгейлестігін айрықша атап кӛрсетеді. Әсіресе, 

―Білімдіден шыққан сӛз‖, ―Сегіз аяқ‖, ―Әзелде бір суық мҧз ақыл зерек‖, ―Қажымас дос халықта жоқ‖, 

―Тҧлпардан тҧғыр озбас шабылса да‖, ―Ӛзгеге кӛңілім тоярсың‖, ―Білектей арқасында ӛрген бҧрым‖ 

атты ӛлеңдерінің әрқайсысына тән мазмҧн мен пішін тҧтастығын, тіршілік қозғалысындағы қарама - 

қайшылық мәнісін ашқан шыншылдығын, сыншылдығын саралап бағалайды.  

Әкесінің ӛлеңдеріндегі Л. Н. Толстоймен ҥндестікке кӛбірек тоқталады, екі ақынның да 

жақсылық жолында жҥруді ойлайтындардың жалғандығының салдарынан сол жақсылыққа жете 

алмайтынын дәлелдеген даналықтарына сҥйсінеді. Әбдірахман әкесінің жақсылық уағызшысы болып 

жҥрген жолының мәңгілігін, сол жолды ҧстанған жастардың ҧрпақтар жолын болашаққа 

жеткізетініне сендіреді, әрі ҥмітін нығайта тҥседі. 

Романда Әбдірахманның әкесі Абайдың рухани демеушісі, ҥміті болғаны кӛркемдік тәсілдермен 

берілген. Мысалы, Абайдың тҥсінде Әбіші әкесінің ӛлеңдері жазылған парақтарды асықпай 

жинастырып отырған жағдайында кӛрінеді. Романда тарихи тағылымды дерегі ретінде Әбдірахман 

Алматыда (Верныйда) ауырып жатқанда, Кенесары ханның баласы Сыздық сҧлтанмен дидарласқаны, 

сҧхбаттасқаны туралы бейнеленген.  

Тарихи дерек бойынша Сыздық сҧлтан - қазақтың ҧлттық тәуелсіздігі жолында кҥрескен 

санаулы қайраткерлер қатарына лайықты тҧлға. Зерттеуші Н.Павловтың ―Бодандықтан бой тартқан‖ 

атты тарихи зерттеуінде сҧлтанның еңбегіне лайықты бағалаулар берілген: 

―Тҥркістан отрядының Қоқанмен, Бҧқарамен жҥргізген соғысында, Хиуаға жасаған жорығы 

кезінде де ең қуатты қарсыласымыз Сыздық (Садық) сҧлтан болды. 

Кенесары Қасымовтың баласы, Абылай ханның шӛбересі, Тҧрандағы аса ірі тҧлғалардың бірі 

болып табылатын даланың жаужҥрек ҧлының бойына бізге деген ӛшпенділік ана сҥтімен сіңгендей 

еді. Тҧран ӛлкесіндегі ӛз бастастарынан Сыздықтың сирек кездесер оқшау бір ӛзгешелігі - атақ, 

мансап, қадір - қҧрмет іздемегендігі; жақсы жауынгер, талмас қажыр иесі екендігі де оның жақсы 

қасиеттерінің қатарында аталуға тиіс. 

Кенесары марқҧмның қыздай алған бәйбішесі Кҥнімжаннан Жапар, Тайшық, Ахмет туады, 

екінші әйелі Жағым ханымнан бес ҧлы болады: Омар, Оспан, Әбубәкір, Сыздық, Шығай. Кенесары 

ӛлгенде Сыздық он жаста‖ [2,412]. 

―Абайдың жҧмбағы‘ роман-хамсасында хакім Абайдың және Кенесары хан балалары 

Әбдірахман мен Сыздықтың дидарласуы мен сҧхбаты да ӛмір шындығына сәйкес берілген. Роман 

композициясындағы осы кездесу - сҧхбаттың болғандығына, әрине, жазушының қиялы қосыла 

жазылған. 

Сыздық ең алғаш 1864 жылы генерал Колпаковскийдің тҧсындағы жаңа ірге кӛтерген Верный 

станицасын кӛп әскермен қоршап, қала гарнизонын тӛбелерінен жай тҥсіргендей еткен - еді. Бҧл 

кҥнде ол ақ патшаның кешірімін алған, қайда болсын еркін жҥріп - тҧра береді. 

Осының алдында Тәшкенде, Бҧхарада болып, енді Жетісу ӛңіріндегі ертеден сіңісті болып 

кеткен тӛре ағайындарын бір аралап қайтпақ оймен келіпті‖ [1,626]. 

Әбдірахман ҧғымында алып денелі баһадҥр болып елестейтін Сыздықтың кескін-келбетін атына 

лайықты сәнді киімімен де, қарапайым тҧлғасымен де оқырманға елестете бейнелеген. Бҧл - ӛмір 

шындығын кӛркем туындының реалистік сипатына орайластыра бейнелеудің ҥлгісі. ―Басында 

шошақтау қҧндыз бӛрік, иығына желбегей жамыла салған ӛрнекті атлас шапаны жалт-жҧлт етеді... 

Бҧл кісі Әбдірахманның ҧғымында, атқа отырса аяғы салбырап жерге тҥсетін, мойны-басы бітеу жа-

ралған анық баһадҥр бейнесінде еді. Ондай ештеңе байқалмайды. Шапаты ғана денесі бар, бет-пішіні, 

саусақтары жҧқалтаң, сӛйлеу мәнерінен де әйел затына тән әсіре ҧяңдық сезіліп отырды‖ [1, 627]. 

Сыздық сҧлтанның тҧлғасы шағын болғанмен, ширек ғасыр бойы Орта Азия хандықтарын 

уысынан шығармай, отаршылдыққа қарсы кҥрес жорықтарын ҥздіксіз жҥргізгені, ақыры халық 

тыныштығы ҥшін амалсыз Ресей патшалығының кешірімін алғаны белгілі. Әкесі бастаған ҧлттық - 

азаттық жолындағы кҥрес жолында еріксіз тоқтағаны Әбдірахманмен әңгімелесуі кезінде анық 

байқалады. Сыздықпен болған кездесуі, сҧхбаты ҥшін ояз кеңсесіне шақырып, жандарм шенеулігі 

Әбдірахманның мҧндай адамдардан аулақ жҥруін ескертеді. 

Әбдірахман ӛмірінің соңғы айлары Алматыдағы казарма лазаретіндегі емделумен ӛткенін, сал 

болып орнынан тҧра алмаған Әбіштің келіншегі Мағрипаны елге қайтарғаны да дерекке сай берілген. 

Әбішіне арнап ӛлең-жыр жазған әке Абайдың алаңжар кӛңіл - кҥйі де перзентіне деген айрықша 

махаббатын кӛрсетеді. Алматыдан Мағауиядан Әбіштің тӛмендеп қалғаны туралы хаты, одан кейін 

іле - шала телеграммалары келгеннен кейінгі хакім Абайдың психологиялық жай - кҥйі де реалистік 
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сипатымен бейнеленіпті. Бҧл жазушының кӛркем прозалық шығарма мәтінінде сыршыл лирикалық 

әуенділікті, психологиялық иірімділікті енгізе толғануды қолдану шеберлігі: 

―Абай оны естігенде жылаған да, артық кҥйінген де жоқ, қҧлама жар жиегіне келіп қалғанын 

жаңа байқаған жандай, алдына ҥңіле қарап тҧрып қалыпты.. . Ҥмітінің ең қараңғы тҥкпіріне апарып 

жаққан жалғыз шырағы сӛніпті. Арман кӛкжиегі кҥйреп, жартылай, мҥмкін тіпті бҥтіндей ӛзі ӛліп 

тҧр. Ӛзіне жеткендей қаза бҧйырығы‖ [1,651]. 

Абайдың осы романдағы Әбішіне арнаған әкелік махаббаты, қайғылы халі, кӛңіл-кҥйінің 

сарындары осы баласына арналған ӛлеңдерінде мол кӛрініс тапқандығы мәлім. 

Хакімнің Әбдірахманына, Әбішіне арнаған ӛлеңдері ӛзіндік бір шоғыр қҧрайды: ―Әбдірахман 

ӛлгенде‖ (―Арғы атасы қажы еді‖), ―Әбдірахман ӛлгенде‖ (―Кешегі ӛткен ер Әбіш‖), «Әбдірахман 

ӛлгенде» (―Тҧла бойың ҧят, ар едің‖), ―Әбдірахман ӛліміне‖ (―Жиырма жеті жасында‖), ―Әбдірахман 

ӛліміне‖ (―Талаптың мініп тҧлпарын‖), ―Әбдірахманға‖ (―Орынсызды айтпаған‖), ―Әбдірахман ӛлген 

соң ӛзіне айтқан жҧбатуы‖ (―Бермеген қҧлға қайтесің‖), ―Әбдірахманның әйелі Мағышқа айтқан 

жҧбату‖ (―Жылағанды тоқтатып‖), ―Әбдірахманның әйелі Мағышқа шығарып берген жоқтау‖ 

(―Айналайын, Қҧдай-ау!‖) (Абай (Ибраһим Қҧнанбаев), 1986), (―Әбдірахман Алматыдағы Әпсәмәт 

жиенінің ҥйінде 1895 жылдың қараша айында дҥниеден ӛткен - ді‖ [3,652] кӛрсеткен осы желінің 

кӛркем шығармадағы кейіпкер тағдырының ӛмірін, шындық дерегін дәйектегені қҧнды.  

Себебі, хакім Абайдың ӛмірі мен шығармашылығын, жанындағы жақын адамдарымен, қоршаған 

әлеуметтік топтарымен - бәрін де жаңаша жазып шығуды мҧрат еткен қаламгер реализмінің әдеби 

ҥдерістегі бағалылығы да кӛркем бейнелерді тарихилық арнасынан бҧрмаламай алғандығымен 

маңызды.  

Тарихилық арнасындағы кӛркем бейнелер кӛркем шындық поэтикасы аясында жинақталады. 

Кӛркем шындық - ӛмірде болған тарихи тҧлғалардың да тҧрмыс ағынында жалпыға ортақ қасиеттерін 

эстетикалық талғам, таным ӛлшемдеріне сай жинақтап, тҧтастырып берілуін жҥзеге асыратын 

поэтикалық тәсіл. Жазушылардың романдарында тарихтағы танымал тҧлғалардың жан әлемін 

романтикалық және реалистік сарындар ҧштасуымен бейнелеуі адам жан - дҥниесіндегі ӛмірсҥйгіш, 

арманшыл жҥрек соғысын танытқандай әсер береді. Кӛркем прозадағы лирикалық - психологиялық 

кешенді бейнелеулер мен баяндаулар арқылы ӛмірдің аса таусылмайтын қызықтары да, сенім мен 

ҥмітке толы болашағы да қамтылады. Бҧл - кӛркем ӛнері туындыларының бәріне де ортақ адам ойы 

тереңдігінің, шексіздігінің шынайы кӛрсеткіші. 

Қазақ әдебиетінің ХХ ғасырдың 90 - жылдары мен қазіргі ХХІ ғасыр басына дейінгі кезеңі 

кезеңнің саяси-идеялық таптық кӛзқарас шеңберіндегі шығармалар жазу ҥрдісінің қатаң жҥйе болып 

қалыптасқан жолы еді. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің ықпалымен таптық кӛзқараспен ғана 

кӛркем шығарма жазу ҥрдісі тоқталды. Әдебиетіміз шығармашылық еркіндік алды. 

Қазақ әдебиетіндегі тарихи тақырыпта шығарма жазудың 30-80 - жылдарында қалыптасқан 

кӛркемдік ҥрдістердің жаңаша қарастырылуы кеңінен ӛрістей бастады. Қазақ тарихының аса кӛрнекті 

қайраткерлері Алаш кӛсемдері Әлихан Бӛкейхановтың, Ахмет Байтҧрсыновтың, Міржақып 

Дулатовтың, Мағжан Жҧмабаевтың, Мҧхтар Әуезовтің және т.б. кӛрнекті қайраткерлердің кӛркем 

бейнелерін уақыт талабына орай бейнелеудің алғашқы қадамдары жасала бастады. 

Жазушы Р.Тоқтаровтың ―Абайдың жҧмбағы‖ роман - хамсасындағы Алаш кӛсемдерінің бірі 

Әлихан Бӛкейхановтың тарихи тҧлғасын әдеби кӛркем бейне тҧрғысында кӛрсетуге талпыныс 

жасалғанын кӛреміз.  

Тарихи тҧлғалардың кӛркем шындықпен бейнеленуіне негіз болатын тҥпкі негіз - олардың 

жазып кеткен сӛздері, тарихи мҧралары және олар жайында жазылған тарихи деректі материалдар. 

Бҧл орайда, қазіргі қазақ әдебиеті шығармаларында әлеуметтік ортадағы қызметімен дараланған 

Алаш кӛсемдеріннің бірі Әлихан Бӛкейхановтың мҧрасын қамтып жарияланған еңбектер деректігінің 

болатыны анық [4,142]. 

―Абайдың жҧмбағы‖ роман - хамсасында Әлихан Бӛкейхановтың да ӛз кезеңінде атқарған 

қызметін, саяси - әлеуметтік кӛзқарастарын аңғартатын сюжеттік бӛліктер бар. Әлиханның қазақ 

халқын әлем ӛркениеті деңгейінде дамыту, ҧлттық ӛркендеуді еуропалық ғылыми-ағартушылық 

жетістіктерімен молайтуды кӛздеген кӛзқарастары оның дҥниежҥзілік деңгейдегі қайраткер екендігін 

айғақтайды.  

Тарихшы – ғалым М. Қойгелдиев жинақтаған деректер бойынша: ―Бӛкейханов Әлихан 

Нҧрмҧхамедҧлы (25.03.1866, бҧрынғы Семей болысы Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының 7-а. – 

27-д. 1937, Мәскеу) - қоғам және мемлекет қайраткері, ҧлт - азаттық және Алаш қозғалысының 
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жетекшісі, Алашорда автономиялы ҥкіметінің тӛрағасы, публицист, аудармашы. Бӛкейханов орта жҥз 

ханы Бӛкейдің ҧрпағы. Ата-тегі: Бӛкей - Батыр Мырзатай - Нҧрмҧхамед – Әлихан‖ [5,401]. 

Жастайынан мектептерден (1879-1886), техникалық училищелерден (1886-1890 жж.), Санкт - 

Петербургтегі орман институтының экономика факультетінен (1890-1894 жж.) білім алған 

Ә.Бӛкейханов Ресейдегі және әлемдегі саяси - әлеуметтік даму жолын, болуы анық ӛзгерістерді жан - 

жақты тани бастаған.Әсіресе, Қазақ елін отарлаған Ресей империясының саясатын терең зерттеп 

білгеннен кейін, ӛзінің қайраткерлік кҥрескер ҧстанымын жҥзеге асыруға ҧмтылды. Ӛзінің маңына 

ниеттес қазақ зиялыларын жинаумен, ҧйымдастырумен айналысып, ҧлттық-азаттық кҥрес жҥргізуге 

жҧмылдырды. Бҥкіл байтақ қазақ халқын біртҧтас ҧлттық мҧрат жолына ҧйымдастыруды, сол ҥшін 

Ресейдегі саяси кҥштермен де одақтасуды, қорытындысында қазақ халқының тілі, дінін еркін 

ҧстауын және т.б.. сан алуан демократиялық бостандықтарын жҥзеге асыру жолында еңбек етті. Ә. 

Бӛкейхановтың осындай ҧлттық - демократиялық жҧмысында оның Ахмет Байтҧрсынов, Міржақып 

Дулатов және т.б. қазақтың ҧлттық қайраткерлерімен бірге болған жолы айқын бағдарлы болды.  

Қазақстан тарихындағы ҧлттық - демократиялық қозғалысты ҧйым-дастырған қайраткерлердің 

қызметтері олардың отарлық езгіге қарсы ӛркениеттік іс - әрекеттерін айғақтайды. Қазіргі жаңа 

бағыттағы тарих ғылымының зерттеулері де олардың қызметтерінің маңызына лайықты баға беруде: 

―Ҧлттық - отарлық езгінің кҥшеюі, царизмнің аграрлық саясаты, ӛлкенің әлеуметтік - 

экономикалық ӛміріне капиталистік қатынастардың енуі қазақ халқының ҧлттық сана-сезімінің 

ӛсуіне алып келді. Қазақ қоғамындағы ҧлттық қозғалыс әр текті болды, әр тҥрлі идеялық-саяси 

ағымдар әрекет жасады, солардың негізгі тобы ҧлттық интеллигенция - Петербург, Қазан, Мәскеу, 

Томск, Омск және Орынбор университеттері мен училищелерін бітіргендер қҧрды. Ҧлттық 

интеллигенцияның әр тҥрлі идеялық-саяси ағымдарының пікірлерін неғҧрлым айқын білдірушілер 

―Айқап‖ журналы мен ―Қазақ‖ газеті болды. 

―Айқап‖ журналындағы басты мәселе аграрлық мәселе, яғни жер жӛніндегі қарым - қатынастар, 

кӛшпелі шаруашылықтың отырықшылыққа айналуы, аграрлық мәдениет, шаруашылық формаларын 

ӛзгерту т.б. болды.  

1913 жылдан 1918 жылға дейін шығып тҧрған ―Қазақ‖ газеті либералдық-демократиялық 

бағыттағы идеяларды білдіреді.  

Онда қазақ конституциялық - демократиялық партиясының және қазақ халқының жалпы ҧлттық 

қозғалысының жетекшісі, ғалым-экономист Ә. Бӛкейханов, А.Байтҧрсынов, М.Дулатов және 

басқалар қызмет істеді. Ең басты мәселе - аграрлық мәселеде олар жерге мемлекеттік меншікті 

жойып, оны қазақтардың меншігіне ӛткізуді, жерді сатуға тиым салуды талап етті. Ӛлкенің қоғамдық 

- саяси ӛмірін дамыту саласында либералдық-демократиялық бағыт қоғамның эволюциялық дамуын 

жақтады» [6,284]. 

Жазушы тарихтағы болған оқиғаларды, ондағы танымал тҧлғаларды осындай уақыт шындығына 

сәйкес бейнелейтіндігімен ӛзінің шығармасының реалистік сипатын орнықты ете алады. Тарихта 

болған оқиғалардың халықтың тағдырындағы талай-талай қақтығыстармен жҥзеге асатыны мәлім.  

Жазушы Р.Тоқтаровтың ―Абайдың жҧмбағы‖ роман-хамсасындағы ӛз есімімен аталып 

бейнеленген Әлихан тҧлғасының сӛз арқауындағы тарихи деректерімен сәйкестігі толық сақталыпты. 

Нақтылап айтқанда, роман -хамсаның ―Нҧрсипат‖ атты бесінші кітабында тарихи тҧлға Әлиханның 

Долгополов есімді орыс оқымыстысымен бірге Петербургтегі Нева жағалауында әңгімелесіп 

жҥргендерін, олардың кескін - келбеттерін бейнелеуі де қызықты. Автор Әлиханның кескін - келбетін 

де сол сәттегі жасына лайықты бейнелеген: 

―....жазық кең маңдайының астынан сҥзіле қараған ӛткір қой кӛзді, селдірлеу қияқ мҧрты әсем 

ширатылған монғол тектес бӛтен нәсілден‖ [1,713]. 

Романның осы бӛлімінде тарихи тҧлғаның халқының тарихына алаңдаған кӛңіл-кҥйін танимыз. 

Оқымысты Әлиханды сол кездегі Ресейдің халықаралық деңгейде кӛрнекті, беделде болып тҧрғаны, 

ірі державалар Англияның, Францияның, Германиянының, Ресейге саудаласпай-ақ қарыз беріп, 

соншалықты ықыласты болып отырғаны, ―Бәрінен бҧрын шимойын Николайдың мәдениет пен 

прогреске мән бергіш болып бара жатқаны қауіп ойлата береді‖ [1,713]. 

Романда Ресей мемлекетінің ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы дамуы негізге 

алынып, Әлихан Бӛкейханов пен Долгополов екеуінің сҧхбаты арқылы мынадай ӛзекті мәселелердің 

талқыланғанын оқимыз: біріншісі - ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы Ресей 

мемлекетінің қоғамдық-әлеуметтік, саяси - экономикалық жағдайы; екіншісі Ресей империясы 

қҧрамындағы отарланған Қазақ елінің мҥшкіл хал-ахуалы. 
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Әлихан - қазақ мемлекетінің тарихындағы Абайтанудың алғашқы бастамашы зерттеушілерінің 

бірі. Әдебиеттанушы - ғалым Мекемтас Мырзахметов ―Абайтану тарихы‖ атты еңбегінде бҧл туралы 

мынадай дерек айтады: 

―Орыс тілінде Абайдың ӛмірі мен творчествосын топтастырудың тҧңғыш қадамын Әлихан 

Бӛкейханов бастады. Бірақ кеңестік заманда Әлихан Бӛкейхановтың жазаға ҧшырап, ол жазған аса 

бағалы еңбектердің бәріне де, тіпті оны атаудың ӛзіне тыйым салуы - соңғы ҧрпақтың сол жӛнінде 

мҥлде хабарсыз қалуына алып келді. Яғни, оның қаламынан туған еңбектің бәрі де ақтаңдақ айналып 

кетті. 

Ә.Бӛкейхановтың Абай туралы жазылған ―Абай Қҧнанбаев‖ азанамасы (некролог) Абайтанудағы 

тҧңғыш адым, бастапқы еңбектердің бірегейі десе болғандай. Ӛйткені, орыс қауымы алғаш рет қазақ 

әдебиетінің классигі, қазақ әдебиетіндегі жаңа бағытты бастаушы жаңашыл, ойшыл ақын Абай 

туралы тҧңғыш рет толық мағлҧмат, жҥйелі ҧғым алды.  

Абай ӛмірбаяны мен ӛскен ортасы кӛшпелі ӛмір бесігінде тербеліп ӛскен қазақ болмыс 

ерекшелігін білгірлікпен аша отырып, ҧлы ақынның сӛз ӛнеріндегі шеберлік пен шешендік билік 

ӛнеріне халық арасында жетілу жолы да қапысыз ашылуы орыс оқырмандарына тосын жаңалық 

ретінде қабылданды. 

Абайтану тарихында Абайдың ақындық ӛнер мен ислам дініне қарым-қатынасы жайлы аса 

кҥрделі мәселеге де тҧңғыш рет Әлихан Бӛкейханов тарапынан білікті пікір айтылуы, сол кезең ҥшін 

айтарлықтай жаңалық болумен бірге бҥгінгі ҧрпақ ҥшін де мән - мағынасын сақтап отырған 

танымдық, мәні бар пікір деп білеміз‖ [7,47]. 

Романда зерттеуші айтып отырған осы азанамадан да бҧрын жарық кӛрген Ә.Бӛкейхановтың 

тағы бір маңызды еңбегі аталыпты. Жазушының дерегі бойынша: ―...Абай есімі Россия географиялық 

қоғамының Петербургтен шығатын кӛп томды жылнамасының 18-кітабына қазақ даласы жайлы 

бірталай бағалы деректер енген екен. Осы тараудың ішінде Әлиханның Абай туралы жазған кӛлемді 

мақаласы да жҥр. Онда Әлихан қазақтың бай ауыз әдебиетін сӛз ете отырып, Абайға келгенде: 

―Наконец, как представители нового течения в киргизской поэзии, следует назвать Кунанбаева - 

автора многих стихотворений изящных по форме и поэтических по содержанию (особенно описания 

природы). Этому же автору принадлежат хорошие переводы ―Евгения Онегина‖ и многих 

стихотворений Лермонтова (который  оказался наиболее понятным для киргиз), таким образом у 

Семипалатинских оленши (певцов) можно слышать например, ―Письма Татьяны‖, распеваемое, 

конечно, на свой мотив» деп әуелі қысқаша таныстырып кетеді‖ [1,715]. 

Бҧл - жазушының ӛзіндік ізденісінің жемісі. Әлиханның қазақ рухани мәдениеті және Абай 

шығармашылығы туралы еңбегінің ―Россия. Полное географическое описание нашего отечества‖ 

атты кӛп томдық жылнамада жарық кӛргені, Долгополов сынды орыс зиялыларының сол арқылы 

қазақ халқын, оның фольклоры мен әдебиетін, Абайды білуі - бәрі де уақыт шындығының кӛркем 

шындықпен берілуі ҥндестігімен ӛрнектелген.  

Романда Әлихан бейнесі тарихи болмысына сай бейнеленген. Мәскеу эпархиятының миссионері 

отец Сергий мен Н.М.Балкашин деген сарай шенеулігі, теріс азу оқымысты - анық шовинист - 

итаршы екеуінің пікірталас айтысының арқауы ―Қырғыз - қайсақ ордасын христиан дініне енгізу 

керек пе, әлде ертелік ете ме?‖ деген айтысына да Әлихан қарсы ой айтуға дайындалады. Әлиханды 

айрықша ширықтырған, ҧлттық - азаматтық санасын сілкіндіре тҥскен шовинист шенеулік 

Н.М.Балкашиннің ―Русский вестникте‖ жарияланған мақаласы, ондағы ой тҥйіні екендігі кейіпкер 

мінезін даралай тҥсу қызметін атқарып тҧр: 

―Қазақ қауымына жаппаған жаласы, жақпаған кҥйесі қалмаған әлгі ит мақаласының соңын 

шімірікпестен: ―Киргиздар қайда кетсе, онда кетсін. Асты - ҥсті бірдей асыл қазынаға тҧнып тҧрған ол 

иен далаға тҥгелдей орыстарды қоныстандыру керек‖ деген жантҥршігерлік сӛздермен бітіріпті‖ [1, 718]. 

Кейіпкердің жан жҥйесіндегі азаматтық - отаншылдық ойларын, перзенттік ашу - ызасын 

туындатқан кҥрескерлік-қайраткерлік іс - қимылдарына тҥрткі болған осындай әлеуметтік ықпалдар 

деректі қалпымен кӛрінеді. Әлиханның отаршылдық - шовинистік іс - әрекеттерге жан - жақты 

дайындықпен, байсалды саяси қайраткерлік дҥниетаныммен баруына негіз болған бірнеше мәселені 

роман сюжетінде аңғарамыз: біріншісі - империялық ӛктем билікке қарсы тҧрарлық бҥкіл қазақ 

жҧртының әлеуметтік кҥреске ынтасын оятуға арналған саяси-ағартушылық жҧмыстарды 

ҧйымдастыру бағдарын белгілеуі, екінші хакім Абай және Сәдуақас (Сәкен ағай) Мҧсаҧлы сынды 

оқымысты зиялылар ақылымен озбыр кҥштерге байыпты, байсалды бағдарламасы бар кҥрес жолын 

ҧстануы, оны жҥзеге асыруды ойлауы.  
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Әлихан Абайдың тӛл туындыларымен де, аудармалық шығармаларымен де жақсы таныстығы 

бар сауатты, білікті оқырман тҧғырында танылған. Әсіресе, Абайдың философиялық және сыншыл 

ойлы азаматтық лирикасын қазақтың ҧлттық - отаншылдық кӛзқарасын қалыптастыру ҥшін 

пайдалану қажеттігін ҧғынады. 

Романдағы кӛркем шындықпен бейнеленген сюжет - Әлиханның Абаймен дидарласқан, сҧхбат 

қҧрған сәттерінің бейнеленуі. Онда Әлиханның осыған дейін ауылдарда Абайдың сӛздерін, 

ӛлеңдерін, ән - ӛлеңдерін ауыздарынан тастамай айтып жҥрген адамдардың хакімге деген ықыласына 

қайран қалғаны баяндалған. Ал, ҥйішілік мәслихаттарда Абайдың дархан даналығын бағалайтын, оны 

ӛздеріне ӛте жақын санайтын адамдардың хакіммен емен-жарқын сҧхбаттасатынына риза болады. 

Абайдың Әлиханмен болған мәжілістің эстетикалық тағылымы да шынайы сипатымен кӛрінеді: 

―Абай Әлиханның келу қҧрметіне Кӛкбайға ӛзі бҧйырып жаздырған ―Сабалақ‖ дастанын 

домбырамен орындатты. Сондағы Кӛкбайдың ересен шабытпен саңқылдап шыққан сҧлу әуені әлі 

кҥнге шейін қҧлағының тҥбінен кетер емес. Дастан айтылып біткен соң, Абай атағы жер жарған 

Абылай туралы‖ [1,721] оны қалмақ ханы Қалдан - Сереннің тҧтқынынан Олжабай батырдың 

босатқаны, қалмақ ханының Абылай мен Олжабай туралы болжамы ―Абылайдың бӛксесі алтын, 

кеудесі мырыш, соңынан ӛзіндей батыр болып ҧл туды. Олжабай, қазақ тағдыры сенің кеудең алтын, 

бӛксең мырыш, ӛзіңдей боп артыңнан ер тумайды. ....Сарыарқаны мен босатармын, бірақ менен 

айырып әкеткен сол халқың ертең басқа жҧртқа бағынады‖ деген де тарихи тағылымымен ӛрілген. 

Романдағы осы сюжеттік бӛліктің кӛркемдік шешімі - Әлихандай Алаш кӛсемдерінің Абылай хан, 

Олжабай батыр жолын жалғастырған қайраткерлік, батырлық жолының кейінгі ҧрпақтар арқылы 

жалғасатынын хакім Абай толғаныстарымен тҥйіндеу: 

―Абай жым-жырт тынып, аңтарылып отырып қалған қауымды сабырлы кӛзқарасымен жағалай 

бір шолып ӛтіп: 

– Соны айтқан қалмақ ханының арты не болды. Тоз - тозы шықпады ма? Олжабайдың ерлігі 

ӛзінің басымен кеткен жоқ, халқына мҧра болып қалды -деді. 

Әлиханның кӛзіне Абайдың ӛзінің кеудесі тҧтас сом алтыннан қҧйылғандай жарқырай елес беріп 

кетті‖ [1,721]. 

Тарихи тҧлғалардың ӛмірде болған оқиғаларын кӛркем шындықпен бейнелеуде, әрине, 

қаламгерлер ӛздерінің қиялынан туындаған ойларды да поэтикалық ӛріммен қосатыны ақиқат. 

Тарихтағы кӛрнекті тҧлғалардың мінезіне, іс - әрекеттеріне байланысты ауыздан-ауызға таралып, 

сақталған деректі әңгімелер де қаламгерлердің кейіпкер тҧлғасын сомдауына қосымша поэтикалық 

ажар беруіне ықпал етеді. ―Абайдың жҧмбағы‖ роман - хамсасындағы кӛрнекті тарихи тҧлғаларға 

байланысты халық жадында сақталған, ҧрпақтардың бір-біріне ауызша айтып жеткізген деректер де 

қҧндылығымен ерекшеленеді. Мысалы, әлем әдебиеті алыптарының бірі Мҧхтар Омарханҧлы 

Әуезовтің балалық шағындағы хакім Абайға байланысты кӛп айтылып келе жатқан деректердің бірі - 

оның хакімді кӛргені, оның ӛзіне арналған пейілін, ықыласты лебізін естігені. Осы оқиғаны 

дәйектейтін деректер Мҧхтар Әуезов туралы естеліктерде де айтылған екен: 

― ....в ауыл Кунанбая, возили в гости маленького Мухтара, а там он единственный раз в жизни 

видел живого Абая. Запомнилось Мухтару Омархановичу только, что бы там все капризничал и плакал, 

а Абай его наругал как следует. Вот такой была встреча будущего автора эпопеи со своим будущим 

героем...‖. (Из воспоминаний В.Н. Ауэзовой // РФ НКЦ ―Дом Ауэзова‖, п. №615, л. 28) [8, 13]. 

Мҧхтар Әуезовтің алты жасында Абайды кӛріп, оның ―Атасының қоңыр қозысы екен ғой‖ деп 

басынан сипап, батасын бергені туралы жазушы, ғалым Тҧрсын Жҧртбаевтың ―Бесігіңді тҥзе‖ атты 

шығармасында да жазылған [8,13]. 

Ал, Р.Тоқтаровтың ―Абайдың жҧмбағы‖ роман-хамсасында осы деректі оқиғаның бейнеленуі 

қаламгердің кӛркемдік шешімімен поэтикалық-логикалық қисындылық тҧрғысында суреттеліпті. 

Жазушы кейіпкерлердің тарихта болған деректі оқиғасына олардың кескін-келбеті мен дидарласу 

сәтіндегі кӛңіл - кҥй қҧбылыстарын, сӛздерін ҧлттық - этнографиялық ҥрдіспен сабақтастыра 

бейнелеген.  

―Қасында алты жасар немересі бар, бауырдағы Бӛрліден Әуез қарт келіп, қақырынып, тҥкірініп 

шанадан тҥсіп жатыр.  

Ӛздерін Мамай табына жатқызып, Тобықтыға сіңісті боп кеткен қожалар әулетінен, Абайға 

қҧдандалығымен мҥшел жас айырмасына қарамастан қҧрбылығы жақын. Мҧнда ол кӛбінесе, 

Мағауияның хал-жағдайын сҧрап білмекке келеді. Абай оның Омархан атты баласынан немересі 

барын айтыстан білуші еді, алдына әкелгенде кӛріп тҧрғаны осы. Тықыр басы шекелі, тӛбесіне 
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қойған шӛкімдей айдары қҧмырсқа жонданып, ҧйыса бҧйраланып алыпты. Кӛмірдей қап-қара мойыл 

кӛздерінің сағасы кҥміс жалатқандай жылтырайды. 

- Атың кім, қалқам? - деді Абай атасымен әңгімесін бір сәтке бӛліп. 

- Мҧхтар. 

- Ӛрісім болдың ғой. Келе ғой маған. Менің мына шапанымның ішіне кіріп отырасың ба?‖ [1, 722]. 

Жазушы бала Мҧхтардың осы сәттегі табиғи отырысын да, оған деген Абайдың ықыласын да 

реалистікпен сипаттаған. ―Атасының мойнына асылып, қҧлағына бірдеңе деп сыбырлап, қыңқылды 

кӛбейтіп‖ [1,722] жіберген балалық шалдуарлық қылыққа мән берместен жас ӛскіннің тҧрпатынан 

келешек кемелділігін сезінген хакім даналығын айғақтайтын шешімді сӛздердің кейіпкер аузынан 

айтылуын да кӛркемдік шешім тапқырлығы тҧрғысында қабылдаймыз: 

- Балам жақсы екен! Айдарынан ай шалқып тҧр ғой... - деді де сыртта жҥрген ҥй иелерінің бірін 

дауыстап шақырып алып: - Тай-қҧнан тақымына толатын емес қой мына баланың. Иығына қанат 

біткелі тҧр ғой. Ҥстіне кҥміс ер салып, қорада тҧрған бурыл бестіні ап келіңдерші! Ырысы боп 

байлансын! - деп, одан әрі Әуез қартпен алдында ҥзген әңгімесін қайта жалғастырып әкетті. 

Романдағы деректі сюжеттердің авторлық кӛркемдік шешіммен жазылуында тарихи тҧлғалардың 

жан әлемінен туындауы анық кӛркемдік ойлау тағылымы негізге алынады.  

Кӛркемдік ойлау кеңістігінде адамның психологиясындағы тҥйсіну, елестету, болжау, шешім 

жасау, қорыту, т.б. сан алуан танымдық мәселелер ҥйлесіммен жҥйеленеді, адамдардың ықылым 

замандардан бергі ақыл-ойынан туындаған адамгершілік дҥниетанымы жетістіктері қорытылады. 

Кейіпкерлердің кӛркем жинақталған тҧлғаларына тарихи санада қалыптасқан ойлау әлемінің болуы 

мҥмкін мәселелері ҥйлесіммен енгізіледі. Бҧл – кӛркем шығарманың адам жан жҥйесін қамтудағы 

поэтикалық басты ҧстанымы.  

Ӛмір шындығын эпикалық шығармалардың мазмҧны мен пішінде ӛнер тілімен бейнелеуде 

жазушылар шығармашылық қорытудың талай кҥрделі шешімдерін жасайды. Тарихтағы болған 

оқиғаларды, тҧлғаларды әдеби бейне тҧғырында сомдауда тарихи шындық поэтикасының кҥрделі, 

кешенді амалдары қолданылады. Бҧл – жазушы еңбегінің аса кҥрделі болмысы. 

Қорытынды. Қорыта айтқанда, романдардың мазмҧны мен пішін поэтикалық тҧтастықпен 

жазуда ӛмір шындығын тарихи шындық поэтикасымен жазудың суреткерлік шеберлікке жеткізетіні 

айқындалады. Р. Тоқтаровтың ―Абайдың жҧмбағы‖ роман-хамсасының кең кӛлемді эпопеялық 

желісінде тарихи тҧлғалардың ӛзара дҥниетанымдық ҥндестігі де, әрқайсысының даралық 

ӛзгешеліктері де айқындалған. Қазақ тарихындағы әлемдік ӛркениет кеңістігіндегі озық 

кӛрсеткіштермен деңгейлес тҧлғалардың ӛмір деректері тарихи-кӛркем шындық поэтикасымен 

жинақтала ӛрнектеліп, қазақтың рухани қҧндылықтары мҧраларының мәңгілік ҧлағаты анықталған. 

Қазіргі уақыт талабымен туындаған қазақ романы ҧлт тарихының деректі кезеңдерін, кӛрнекті 

тҧлғалар тағылымын эпикалық тыныспен бейнелеудің классикалық ҥрдісін жаңғырта 

жалғастыруымен ерекшеленеді. Бҧл – қазақ сӛз ӛнері дамуындағы тың серпілістің, ӛрлеудің 

кӛрсеткіші. 
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Аңдатпа 

Мақалада жазушы Дидахмет Әшімханҧлының ӛз шығармаларында кейіпкерлер мінезін берудегі 

шеберлігі туралы мәселелер қарастырылған. Дидахмет Ашимханҧлының қазақ әдебиетінде 

Б.Майлин, орыс әдебиетінде И.А. Бунин дәстҥрін жалғастырушы, әңгіме жазу шебері екендігі 

айтылады. 

Қазақ әдебиетінің маңызды ерекшелігінің бірі –оның демократиялылығы. 

Дидахмет Әшімханҧлының шығармаларында терең психологизм бар. Жазушы шығармадағы 

ситуациялық жағдайдан гӛрі психологиялық кҥйді беруге тырысады. 

Жазушы прозасын - ағалы-інілі ағайындылардың қарым-қатынасын суреттеген, отбасы 

қҧндылықтарының шығармасы деуге болады. 

Ауыл туралы, адам ӛмірінің философиялық мәні, бақыт туралы ойлар ―Жeр aңсағaн Сaрыaтaн‖ 

повесінде жақсы айтылған. Отбасы, туған жер, борыш туралы ең терең ойларды қазіргі қазақ 

жазушысы Дидахмет Әшімханҧлы шығармашылығынан табасыз. 

Тҥйін сӛздер: шеберлік, қазақ әдебиеті, хикаят, борыш, кейіпкерлер, жанр, психологизм 
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AUTHOR'S IDEOLOGYIN THE NARRATIVE OF D.ASHIMKHANULY 

«CAMEL LONGING FOR THE EARTH» 

 

Abstract 

This article discusses the skill of Didahmet Ashimkhanuly in revealing the character of the characters in 

his performances. The author showed that D. Ashimkhanuly is one of the masters of the word, continuing the 

traditions in B. Maylina and the Russian writer I. A. Bunina. 

One of the most important qualities and characteristics of Kazakh literature is its democracy. The works 

of Didahmet Ashimkhanuly are deeply psychological. The prose Didahmet Ashimkhanuly is a prose about 

the family, about relations between relatives: between mother and children, between brothers and sisters, 

between husband and wife, etc. 

Thinking about the aul, the philosophy of human life and happiness are given in the story ―Zher aңsagan 

Saryatan‖ You bring the highest universal ideas about family, duty, homeland and home from the work of 

the modern Kazakh writer Didakhmet Ashimkhanuly. 
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АВТОРСКОЕ МИРОВОЗРЕНИЕ В ПОВЕСТИ Д.АШИМХАНУЛЫ 

“ ЖЕР АҢСАҒАН САРЫАТАН” 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается мастерство Дидахмет Ашимханулы в раскрытии характера 

персонажей в его пройзведениях. Автор показал, что Д.Ашимханулы является одним из мастеров 

слова, продолжающих традиции в Б.Майлина и русских писатель И.А.Бунина. 

Одно из важнейших качеств и особенностей казахской литературы — ее демократичность. 

Произведения Дидахмет Ашимханулы глубоко психологичны.Проза Дидахмет Ашимханулы – это 

проза о семье, об отношениях между родственниками: между матерью и детьми, между братьями и 

сестрами, между мужем и женой и т.  

Размышление о ауле, философия человеческой жизни и счастья приведены в повести ―Жeр 

aңсағaн Сaрыaтaн‖ Самые высокие общечеловеческие идеи о семье, долге, родном крае и доме 

выносишь из творчества современного казахского писателя Дидахмет Ашимханулы. 

Ключевые слова:мастерство, казахская литература, повесть, долг, жанр, характер, персонаж, 

психологизм 

 

Кіріспе. Дидахмет Әшімханҧлы - қалың оқырман мен әдеби ортада әңгіме жанрының шебері, 

стилист, талантты журналист ретінде танылған қаламгер. 

Кӛркем шығармалары терең ойға жетелейтін, ал публицистикасында келелі мәселелерді қопара 

жазатын, ҧлт тағдырына қашанда бей-жай қарай алмайтын кӛркемсӛз шеберлерінің бір Дидахмет 

Әшімханҧлының қазақ әдебиеті мен мәдениетіне, ҧлттың қоғамдық ӛміріне ӛлшеусіз ҥлес қосқан 

қарымды қаламгер екендігі даусыз.  

Тілінің кӛркемдігі, идеясының сонылығы, сюжетінің кҥрделілігі мен образдарының 

психологиялық жан дҥниесін берудегі жазу шеберлігінің жоғарылығы, талғампаздығы жағынан 

оқырманын ӛзіне еріксіз тартып тҧратын жазушы-журналист Дидахмет Әшімханҧлы әңгімелері де, 

хихаяттары да кӛп емес. Жазушы ӛз шығармаларын тақырып пен идея жағынан тӛрт топқа бӛледі. 

Жер. Тіл. Дін. Салт-дәстҥр. Аз жазcа сандықта жататын сап алтындай бабына келтіріп саз жазған 

талғампаз жазушы. Бәріне жоғары талғаммен қарағандығын жазушының шыңармалары әйгілеп тҧр. 

Сол талғам таразысынан сығымдалып шыққан шығармаларының бірі - ―Жeр aңсағaн Сaрыaтaн‖ aтты 

повeсі. Шығарманың атауы да кӛтерген жҥгі де ауыр.  

Әдістеме. Мақаланы жазу барысында әдеби талдау, жинақтау, жҥйелеу, салыстыра зерттеу, 

тарихисалыстырмалы әдістер қолданылды.  

Нәтижелер мен талқылаулар. ―Жeр aңсағaн Сaрыaтaн‖ aтты повeсінің бірінші бетінде ―Әке, әр 

шығармамның маңдайында сенің атың тҧр. Бҧл жинағымды аяулы анам Бағди Тәңірбергенқызына 

арнадым‖ деген сӛз бар. Шығарманы анасына арнай отырып оқырманды әке туралы ойлануға мәжбҥр 

етеді. Шығарманың кереметі де осында. Әңгіме - ана туралы, ой – әке жайында. Оқырманды ойланта 

алуында.  

Сӛз ӛнеріндегі ең киелі дҥние – проза. Ондағы образдар. Кӛркем әдебиетте сӛздің қҧдіреті 

ерекше кӛрінеді. Жай ғана сӛз емес, сезімге эмоциялық әсер беретін қҧдіретті кҥш. Осы кҥш ата-ана 

туралы ойларға жетелейді. 

Қазақ әдебиетіндегі шығармаларды парақтар болсақ, кӛптеген туындыларда ҧлттық 

қҧндылықтaр жеріне жеткізіле кӛркем бейнелілікпен суреттелді. Ҧлттық мiнездiң, ҧлтқa тән сaнaның 

кӛрінiсі жазушы Дидaхмет Әшiмхaн шығармaларынан дa aнық кӛрiнеді. Жазушы шығармаларында 

ауыл адамдарының болмысы мен тағдыры дәуір тынысымен диалектикалық байланыста беріледі. 

Жазушы әңгімелерінде қазақы дҥниетаным мен жаңа қоғамдық қатынас арасындағы қайшылықтар, 

ауыл адамдарының психологиясындағы, іс-әрекетіндегі заманауи ӛзгерістер жан-жақты, алуан 

қырынан кӛрсетіледі. 

Жaзушының қaй шығaрмaсын aлсaқ тa ҧлттық мiнез, ҧлттық ерекшелiк әрбiр кейіпкердiң 

бойынaн aнық әрi aйшықты кӛрiнеді. Қaзaқ мiнезіндегі мейірімділік, бaуырмaлдық, дaрхaндық, 
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кеңдік бәрi-бәрi жазушының қaй еңбегінде болмaсын шығарманың негізгі ӛзегіне айналған. Дидaхмет 

Әшімханҧлының ―Жeр aңсағaн Сaрыaтaн‖ aтты повeсін aлып қaрaйтын болсaқ, бҧл туындыдa тҧнып 

тҧрғaн ҧлттық ерекшеліктің, қaзaқтық рухaнияттың, қaзaқтың сaлт-дәстҥрiнің жәнe ырым-

тыйымдaрыныңбедерлене суреттелгендігін кӛреміз. Сонымен қатар повeсте кеңестік саясаттың 

зардабынан болған аштық та боямасыз берілген.Сондай-ақ адам баласынан бақтың кетуі оп-оңай 

екенін, адамның жерден айрылса бәрінен де айрылатынын шыншылдықпен кӛрсетеді. Бҧл повест 

туралы пікірлер айтушылар шығармада Жер мәселесінің негізгі проблемаретінде кӛтергенін айтады. 

Бірақ шығармада бҧдан басқа да аса маңызды бірнеше мәселер кӛтерілген. 

Шығaрмaның бaстaпқы бӛлiмінде Қожық Есбергeнге былaй дейдi: ―Ҽкемдi ойлaдым...Ҿлерiнен 

бiр жыл бұрын Метрeйдің үйiне кeлген орыстaрмен кaрта ойнaп, aстындағы күмiстелген ерiн, 

аяғындaғы ҽмірқaн етігiн ұттырып aлып, кейiн қaтты қапaланып едi. Сондa aяғына шҽркeй киiп 

oтырып: ―eрден aйрылдым – жaйдақ бoлдым, етіктен айрылдым – маймақ болдым, жерден 

айрылдым – бейбақ болдым. Сірҽ, мен оңбайтын шығармын‖, - дегенінен кӛп сыр аңғарылады. 

Автордың айтуынша «байлық та, ӛнер де ҧстай білгеннің ғана уысында қалмай ма, Сейдәлі соны 

ҧстай алмаған», ештеңенің бағасын білмеген, басына қонған бақты бағалай алмаған адам. Сондықтан 

да Метрейдің есік алдындағы қҧлына айналды. Оқырманды ойға салатын Сейдәлі тағдыры. 

Жазушының шеберлігі қарапайым ғана оқиғаны тілге тиек ете отырып кейіпкерінің рухани 

тоналып,«Әкеден қалған байлығы, Қҧдайдың берген ӛнері бар оны ел-жҧрты еркелетіп» алақанына 

салып қадірлеген адамның қҧлға айналғанын кӛрсеткен. Бір қарағанда әңгімеде аса бір шиеленіскен 

сюжет, не болмаса ӛмірдің дҥлей дауылынан туындап жатқан оқиға да жоқ сияқты кӛрінеді. Алайда, 

жазушы сол қарапайым ғана адамдардың тҧрмыс-тіршілігін суреттеп отырып-ақ, ҧлттық 

қҧндылықтар мен қасиетттердің бағасын кӛрсете білген. 

―Қысқасы, сендерге бір қолқа салайын деп отырмын, – деп Ақаң бұларға сынай кҿз салған. 

– Айтыңыз, сізден аярымыз жоқ, – деді Есберген. 

– Құлағымыз сізде, ата, – деді Ғазиза да сызылып. 

– Айтсам... сендер келер жылдың алдында сол Сейдҽлінің ҽйелі ҿзеннен су алып келе жатқанда, 

жасын түсіп мерт болған. Артында бір жастан жаңа асқан баласы қалды. Ол бала жетіге толар-

толмаста Сейдҽлінің ҿзі кҿз жұмды да, бір ҽулеттен қалған жалғыз тұяқ діні басқа біреудің қолына 

кҿшті. Қожық деген сол кҿген кҿз қазір де сонда, Метрейдің шошқасын бағып жүріп жатыр. 

Ендеше оны бауырымызға алмасақ, қазақтығымыз қайсы, мұсылманшылығымыз кҽне?‖( 125 бет). 

Есберген мен Ақсопы қария арасындағы бҧл диалогтің астары терең. Қысқа ғана диалогке ҥлкен 

ойды сиғызған.  

Біз қазір болашақ туралы ойланғанда ең алдымен жаһандануға жҧтылмауды айтамыз. Ҧлтты 

сақтап қалатын кҥш – тек ҧлттық қҧндылықтар ғана екенін әр шығармасында дәлелдеп келе жатқан 

жазушының бірі де, бірегейі – Д.Әшімханҧлы деуге болады. 

Ал, шығарманың соңғы бӛлімінде Қожық Есбергенге былай дейді: ―Таңертең жолға шықпай 

жатып, ерім сынды. Бұл жақсы ырым болмас, аға. Сосын ... ата-баба жерін тастап кетсем – мен 

де оңбайтын шығармын.Ұлықсат берсең, мен кейін қайтайын, аға‖. Шығармадағы негізгі ой осында. 

Есбергеннің туған жерге деген махаббаты, сағынышы қаншалықты терең болса, Қожықтың да ӛз 

туған жеріне деген махаббаты дәл солай, одан жоғары болмаса кем емес. Ол да ӛз туған жерін, кіндік 

қаны тамған жерін қиып тастап кете алмайды. Дәл осы жерде туып ӛсті, дәл осы жерде балалық шағы 

ӛтті, дәл осы жерде есейіп ер жетті.  

Дидахмет Әшімханҧлының барлық шығармаларына тән бір ғана форма бар. Ол - лирикалық 

шегініс. Мҧндай форма Дидахмет Әшімханҧлына дейін Әбіш Кекілбаевтың қаламына тән еді. 

Ӛмірдегі болған жағдайдың, сәттің тек фотографиялық кӛшірмесін бермей, оқырманға ой салатындай 

етіп, қҧнарлы тілімен анық жеткізе білетін Дидахмет Әшімханҧлы жалаң, жайдақ сӛзге қҧмар емес. 

Нақты оқиғалар мен ситуациялар арқылы адамның кӛңіл-кҥйін, мінезін, портретін шебер жасайды. 

Бҧл хикаятта да жазушының кейіпкер әрекеті арқылы образды беру шеберлігі танылған. Қожық, 

Есберген бейнелері сипаттау, суреттеу ҥстінде емес, жағдаят арқылы берілген. Бҧл классикалық 

прзаға тән сипат. 

Шығармадaғы Eсбергеннің жaры Ғазизaның мiнезі дe қазaқ әйелдерiнің типтiк бейнесін береді. 

Ол да ҧяң, ақкӛңіл жан. Азды-кӛпті ғҧмырында Есбергенге жaр бoлған oл oның кeм-кeтігін тoлықтап, 

ҥйiн ҥй қылып, oшағының oтын сӛндiрмей, қoңыр ғана тҧрмыс кешкен. Ӛкініштісі, Ғазизаның кӛрер 

жарығы ҧзақ болмаған екен. Шығармада Ғазизаның жоқтығы ҥйдeн бaр қaсиет кeткендей деп 

сипатталады. Қaзақ тҧрмысында әйeл зaтының орны бӛлекше, әйел адам болмаса oтбасының, 
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жaнҧяның жылуы болмайды. Есбeрген мен Ғaзизаның тiршілігінен кӛп жайтты аңғарамыз. Автор 

қазақ халқының бaрға қaнағат етiп, жoққа сaлауат aйтып ӛмiр сҥретiн қарапайым қазақ әйелінің 

мінезін кӛрсетеді. Ҧзақ отасқандарына қарамастан, екеуінің арасында бала болмайды. Баласыз ҥйдің 

қызығы да болмасы анық. Осындай кӛңілсіз кҥндердің бірінде, Есберген ҥйге oлжалы oралады. 

Ақсoпы шaлдың ӛз ҥйіне келгенін жақсылықтың нышанына жориды. Жақсылықтан бекер 

ҥміттенбепті, арада жыл ӛткенде, екеуінің шаңырақтарында жарық дҥниеге ҧл бала келеді. Дәл осы 

жерден де ҧлттық ерекшеліктің бір белгісін байқаймыз. Біздің халық арасында ежелден бері Ақсопы 

сынды әулие кісілер болған. Қазақ оларды елдің қҧты , берекесі деп ерекше қҧрметтеген. Олардың 

қасиеті бар деп тҥсінген. Қазақ тіпті, әулие, дәруіш болмаса да, ҥйіне тҥскен жолaушы, мейлі, жоқшы 

болсын, қҧдaйы қонaқ, қырықтың бірі - қыдыр деп ҧғынған.  

Шығармадағы негізгі тақырып, бҧл – туған жер, атамекенге деген ыстық ықылас, сарғая аңсаған 

сағыныш. Туған елге деген, жерге деген алып ҧшқан кӛңіл-кҥй шығармадағы кейіпкерлер бойынан 

айқын кӛрінеді. Мысалы, Ғазиза мен Есберген аштық жайлап, ел ауған шақта атамекен Кӛгілдір 

таудан Қытай жеріндегі Кӛкен тауға қарай қоныс аударады. Сол мекенде жарты ғасырға жуық 

тҧрақтаса да, туған жерге деген сағынышы ой, қиялынан бір шыққан емес. Есберген мен Ғазизаның 

балалық шағы да, жастық шағы туған мекені Кӛгілдір тауда ӛткен. Екеуінің махаббат сезімі де 

Кӛгілдір тау баурайындағы Мойылдысайда тҧтанып еді. Ғазиза ауыр дертке шалдығып, ауру азабын 

тарса да, туған жеріне деген махаббаты еш сарқылған емес. Оны автор Ғазизаның Кӛгілдір тауды 

тҥсінде кӛруінен байқатады. Балалық шағы ӛткен Мойылдысайын кӛреді. Шығармада: ―Түнде адам 

не кҿреді. Есімде қалғаны – ар жағынан со тауға жеткенімізде артымызда күн қып-қызыл болып 

батып бара жатқан. Одан бергінің бҽрі қараңғы ғой... Айтпақшы, бүгін түсімде Мойылдысайды 

кҿрдім. Ҿзің айта беретін ҽлгі Бұқтырманың жағасындағы Мойылдысай ше... Сайдың ішінде 

сарқырап ҿзен ағып жатыр екен деймін. Сен ҿзен жағасындағы бір түп мойылдың уылжыған қап-

қара жемісін ат үстінен үзіп жеп тұр екенсің. ―Маған да бір сабағын ҽперші деп жатып оянып 

кеттім‖ - деп Ғазиза ӛз кесесіне ҥлкен қара қҧманнан ҥстеп шай қҧя бастады. Туған жерге деген 

сағыныш, ақыры, оны атамекенге жетелейді. Ол aтaжҧртын сaғынғaндa қолынa сыбызғысын алып, 

кҥй тaртып, шерін тaрқaтaтын. Қазақта туған жер ҧлы ҧғым. Ол қашанда ыстық. Туған жер тақырыбы 

талай ақынның ӛлеңіне, талай жазушының шығармасына арқау болған. Шығрмадағы тағы бір 

маңызы айрықша кейіпкер – Кӛкен батырдың тікелей ҧрпағы Қожық. Қожықтың бейнесі шығармада 

сом тҧлғалы, тектінің ҧрпағы десе дегендей қапсағай қайратты болып суреттеледі. Атасы да, әкесі де 

ақын болып, елдің ерекше ықыласына бӛленген жандар. Қазақта ҧқсамасаң тумағыр деген сӛз бар. 

Сондай-ақ, тектіден текті туады деген рас сӛз. Шығарма соңында Қожық та ӛз тектілігін танытты. 

Қожықтың шын асылдың тҧяғы екенін Есберген де байқады. Ҧзақ уақыт бойы қолында ӛскен баланы 

Есберген толық тани алмапты. Алайда, оны қолынан мардымды іс келмейтін енжарлығы ҥшін 

айыптағаны ҥшін соңында ӛзі де ӛкінеді. Жастайынан жетімдік азабын тартқан, елдің босағасында 

кҥн кӛрген Қожық бҥгінде атпалдай азамат болған. Егер, атасының дәулеті мен әкесінің ӛнері бойына 

дарығанда Қожық елді аузына қаратқан, мерейі тасыған азамат болар еді. Шығармадағы Қожық 

бейнесі қазақ дҥниетанымындағы тектілік ҧғымының дәлеліндей. Себебі, арғы тегіне назар салсақ, 

әулеті текті, қаны асыл.  

Повестте бастан-аяқ қазақы қасиет мен мҧндалап кӛрініп тҧр. Қай кейіпкерді алсақ та, қазақы 

сипат, қазақы қарапайым мінезді байқаймыз. Шығармадағы ҧлттық ерекшелігімізді танытатын тағы 

бір мысал - Есбергеннің Қожықты ырымдап асырап алуы, аңнан келгенде мама ағаштың қҧлап қалуы, 

алыс сапарға аттанарда Қожықтың ерінің сынып қалуы сияқты кӛріністер. Қазақ бағзыдан ырымшыл 

халық. Келтірілген мысалдарда сол ырымдар анық айтылған. Қожықтың туған жерінен кетпей 

қалуына да осы нәрсе әсер етеді. 

Дидахмет Әшімханның кез келген шығармасынан байқауға болатын ҧлттық болмыс пен ҧлттық 

ерекшелікті байқатар мінез-қҧлық, ӛмір-тіршілігіміз «Жер аңсаған Сарыатан» повесінде тереңінен 

қамтылған. Ал, ҧлттық болмысты қалыптастыру, оны сақтау, берік ҧстану кез келген ҧлттың қолынан 

келе бермесі анық. 

―...Ұшы-қиырсыз сары дала. Сары даланың бір ұшында сары бел. Сары белдіңбауыры – сағым 

ба, ҽлде шалқар кҿл. Шартабақ күн тҿбеде. Шалқыған ыстық жер-кҿкте. Табанын тасқа тілдіріп, 

жанарын жасқа жудырып, маңдайын жел күнсітіп, таңдайын шҿл қаңсытып, сар желіп келеді 

Сарыатан. Таусылмайды сары дала, жеткізбейді сары бел. Сары белдің ар жағы – бота 

күнгімекені. Бота күнгі мекенін боздап іздеп келеді, жүректегі бар шерін қозғап, іздеп келеді‖. 

Шығарма осылай басталады, осылай аяқталады. Бҧл ҥзінді шығарма ортасында да бірнеше рет 
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қайталанады. Бҧл жай қайталау емес. Ой екпіні бар. Логикалық екпін де осында. Қазақ әдебиетіне 

Ж.Аймауытов әкелген ақ ӛлеңмен жазылған. 

―Бҧл қара сӛзбен жазылған, астары кҥміспен қақталған жыр. Бҧл ӛзегіңді қорғасын қҧйғандай 

ӛртер алапат ӛкініш жыры, бҧл туған жерге деген адами сағыныш жыры, бҧл ат жалын тартып міне, 

қиырға кӛз тігіп, Алтайынан ҧшып кеткен, бҥгінгі кҥні аһ ҧрып, сағыныштың сал қылатын 

тауқыметін тартып жҥрген автордың – Дидахметтің кіндік қаны тамған жерге деген кҥркіреген 

сезімдерінің жарыққа шыққан кӛрінісі‖ деген бір мектепте оқыған, жазушыны бала кҥннен жақын 

білетін Әлібек Қаңтарбаев пікіріне ештеңе алып қоса алмаспыз. 

Есберген мен Қожық арасындағы әңгіме, сыбызғы ҥнімен баяндалатын Саратан оқиғасы кімді де 

болса бей-жай қалдырмайды. Туған жер адам ҥшін ғана емес, жануар ҥшін де қымбат дегенді санаңа 

сыналап кіргізеді. Тіпті кейде сыбызғы ҥнімен кӛркем тілді ҧштастырғанда толқытады, толғантады. 

―Ең алдымен, ненің күнҽ екенін білуің керек. Одан кейін ҿз күнҽңді мойындаған лҽзім. Сосын бір 

жаманшылықтың орнын бір жақсылықпен, бір обалдың орнын бір сауаппен, бір қиянаттың орнын 

бір қайырымдылықпен толтыруға ылғи да бейіл болсаң, жуылмайтын не күнҽ бар? Ал тіршілікте 

күнҽсіз пенде бола ма, мен де оған кезінде белшемнен батқанмын. Жасымда атқамінер болдым, ел 

билігіне араластым. Қарақан басымның қамы үшін қара халықты талай сорлаттым. Біреуге тізем 

батты, біреуге тілім тиді. Енді, міне, қысы-жазы табанымнан таусылып, ел кезіп жүрген түрім 

мынау. Бір адамға болмашы жақсылық жасасам – жеңілдеп қалғандай болам. Ҽйтеуір, Құдай 

алдына тазарып барсам деген ниет те менікі,...‖- дейді Ақсопы қария. Адамды адам ететін де, 

Сҧлтан ететін де осы тазаруға ҧмтылу. Мҧны дінімізде «иман» дейміз. Жақсыны кӛрсек «иманды 

екен» дейміз. Ар-ождан тазалығын, обал – сауап,, басқаға қылдай қылдай қиянат жасамауды, 

қайырымдылықты, адалдықты бәрінен жоғары қояды автор. Адамдарға жақсылық жасап, сол 

әрекетіңе қуана біл дейді. Жаман ісіңе қайғырып рухани кемелділікке жету туралы айтып отыр. 

Қорытынды. Жҧмысты тҧжырымдай келгенде еңбекте жазушы повестеріндегі кӛркемдік 

ҧстаным, кейіпкер әлемі, ҧшлттық мінез, баяндау тәсілі, характер ашу, портрет жасау, пейзаж 

мәселесі қарастырылды.  

Дидахмет Әшімханҧлының барлық шығармаларына тән бір ғана форма бар. Ол - лирикалық 

шегініс. Мҧндай форма Дидахмет Әшімханҧлына дейін Әбіш Кекілбаевтың қаламына тән еді. 

Ӛмірдегі болған жағдайдың, сәттің тек фотографиялық кӛшірмесін бермей, оқырманға ой салатындай 

етіп, қҧнарлы тілімен анық жеткізе білетін Дидахмет Әшімханҧлы жалаң, жайдақ сӛзге қҧмар емес. 

Нақты оқиғалар мен ситуациялар арқылы адамның кӛңіл-кҥйін, мінезін, портретін шебер жасайды. 

Әдебиет теориясындағы жанама портрет осы жазушы ағамыздың қаламына тән, ыңғайына келетін 

тәсіл. Әшімханҧлының елден еректігі - тың ой, ӛміршең философияға қҧрылған адам ӛмірінің 

қарапайым кӛріністерінен қҧралған әңгімелері.  
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АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ТАНЫТУДЫҢ ТАРИХИЛЫҚ ҦСТАНЫМЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада Абай шығармашылығын танудың тарихилық ҧстанымының маңыздылығы айтылып, 

негізгі ой тҥйіндер Абайтану бағытындағы тҧжырымдармен дәйектеледі. Осы уақытқа дейін 

Абайдың ӛмірін, шығармашылығын, ӛнерпаздық тҧлғасын, қазақ әдебиетіндегі алатын орнын жан-

жақты зерттелу ҥстінде болды десек те, Абайтанудың бҥгінгі арнасын кеңіту қажеттігі айқын 

танылуда. Абайтанудағы жаңа бағыт-бағдар Тәуелсіз ел мҥддесімен қабысып жатыр. Кеңес 

кезеңіндегі зерттеу жҧмыстарының кӛбінде еркін айтуға, ақын ойын, кӛзқарастарын бҥкпесіз, тҥбірін 

қазып зерттеуге ырық бермей, социалистік мҥддеге негіздеу жағы басым болды. Абайдың саяси-

әлеуметтік тақырыптағы шығармаларын кеңес кезеңінің мҥддесінде тҥсіндіруге кҥш салынғаны 

жасырын емес. Абай ӛлеңдері мен қара сӛздерінде ӛрнектелген «қуатты ойды» таразылау, Абай 

ілімдерінің негізін терең таныту, «Абайды ҧлтымыздың мәдени капиталы» ретінде ҧстанып, 

адамдықтың асыл қағидаты ретінде бойға тҧту аса маңызды. Сондықтан Абай мҧрасының 

концепциялық негіздерін таныту ҥшін тарихилық ҧстанымға жҥгінудің маңызы зор. 

Тҥйін сӛздер: тарихылық ҧстаным, болыс, би, партия кҥресі, жердауы, Ресей патшалығы, 

факторы 

 

Zhumakayeva B.
1 

 
1 
Suleyman Demirel University, 

Almaty, Kazakhstan 

 

HISTORICAL PRINCIPLE OF COGNITION ABAYA'S CREATIVITY 

 

Abstract 

The article emphasizes the importance of the historical principle of knowledge of the works of Abay, 

the main provisions of which are confirmed by conclusions in the field of Abay research. Although Abai‘s 

life, work, personality, and role in Kazakh literature have been studied extensively, the need to expand the 

current channel for studying Abay is clearly recognized. New directions in Abay studies are correlated with 

the interests of an independent country. Most of the research work in the Soviet period did not allow the 

freedom of speech, thought and views of the poet, the study of the roots. It is not a secret that attempts were 

made to interpret the political and social activities of Abay in the interests of the Soviet period. It is very 

important to weigh the "insightful thought" expressed in the verses and words of edification of Abay, to 

reveal the foundations of his teachings, to follow him as the "cultural capital of our nation" and recognize 

him as the noble principle of humanity. Therefore, it is important to turn to a historical position to show the 

conceptual basis of the poet‘s heritage.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОЗНАНИЯ ТВОРЧЕСТВО АБАЯ 

 

Аннотация 

В статье подчеркивается важность исторического принципа познания работ Абая, основные 

положения которого подтверждаются выводами в области исследований Абая. Хотя жизнь, работа, 

личность и роль Абая в казахской литературе были разностронне изучены, необходимость 

расширения нынешнего канала изучения Абая ясно осознается. Новые направления в исследованиях 

Абаеведения соотносятся с интересами независимой страны. Большая часть исследовательской 

работы в советский период не допускала свободы слова, мысли и взглядов поэта, изучения корней. 

Не секрет, что были предприняты попытки интерпретировать политическую и социальную 

деятельность Абая в интересах советского периода. Очень важно взвесить "проницательную мысль", 

выраженную в стихах и словах назидания Абая, раскрыть основы его учения, последовать за ним как 

"культурным капиталом нашего народа" и признать его благородным принципом человечества. 

Поэтому важно обратиться к исторической позиции, чтобы показать концептуальную основу 

наследия поэта.  

Ключевые слова: историческое положение, болыс, бий, партийная борьба, земельный спор, 

Российская империя, факторы 

 

Кіріспе:Абай – қоғамдағы ірі тҧлға. Оның шығармалары қазақ халқының тарихта дамып жеткен 

рухани дәрежесін танытады, сол арқылы болашаққа ҧмтылар межесін кӛрсетеді. Бҥгінгі кҥнге дейін 

Абай шығармалары әр қырынан танылу ҥстінде. Кейінгі жылдары Абайтану ғылымының жаңа 

қырлары мен жаңа қабаттары зерттеле бастады. Халқымыздың егемендік алуы ӛз мҧраларымызға 

деген кӛзқарасты кеңіте тҥсті. Абайтану ғылымының да ӛресі ӛсіп, саясат ауқымынан ауытқымай 

келген кейбір кӛзқарас, тҥсініктердің еркін етек жаюына мҥмкіндік туды. Абай шығармаларын 

тануда бҧрын айтуға мҥмкін болмаған ақын ойының жаңа астарын аша тҥсу мҥмкіндігі туындады. 

Мәселен: Абайдың «Сәулең болса кеудеңде» деген ӛлеңінде [1,91]: 

Единица – жақсысы 

Ерген елі бейне нӛл. 

Единица нӛлсіз-ақ 

Ӛз басындық болар сол – дейді. [1,91]Ӛлеңдегі ой ақынның ӛзіне қаратып айтылмағанымен 

уақыт озған сайын кейінгіге ҥңілген адамға Абайдың ӛзі де сол қоғамның единицасы болып кӛрінеді. 

Кешегі кҥн, ӛткен тарихымызда қоғамның әртҥрлі әсер, ықпалымен Абай шығармаларын әр бағытта 

айтушылар болды. Тіпті осы «Сәулең болса кеудеңде» деген ӛлеңдегі «Единица» ҧғымына қатысты 

да әр қилы пікірлер айтылды. Абай қоғамдағы ірі тҧлға болғандықтан, оның ӛмірі мен кӛзқарасына 

қоғамдағы болып жатқан сан тҥрлі ӛзгерістер әсер етпей қоймайды. Абайтанушы ғалым. 

М.Мырзахметов «Билемесе бір кемел» [2] деген мақаласында мынадай ой айтады: «Сәулең болса 

кеудеңде» деген Абай ӛлеңіндегі ой сарыны «Единица - жақсысы, ерген елі бейне нӛл» ҧғымында 

жатыр, яғни берекелі елге керегі де бірлікті сақтай білер кемел ер. Бірақ осы ҧғымды Абайтану 

тарихында кӛптеген тарихшылар кӛбінесе Абайдың досы арқылы келген халықшылдық танымдағы 

кӛсем мен тобыр жайлы оймен байланыстыра қарап келеді. Олардың танымында Абайдағы 

«единица» мен «нӛл» ҧғымы осы халықшылдық дҥниетанымға орайлас жатқандай кӛрінеді. Ал М. 

Әуезов «Абай кім болған?» деген тезисінде «…Абай далек от народников…» деген жоғарғыда 

зерттеушілер айтқан танымнан мҥлде бӛлек жатқан ой байламын ҧсынады. Уақыт ӛте келе Абайда 

айтылған «…кӛп шуылдақ бір кемел», «единица», «нӛл» деген ҧғымдардың «Сәулең болса кеудеңде» 

деген ӛлеңінде мҥлде басқаша қыры барлығы таныла бастайды. Абайдың болыстық ел билеу жҥйесі 

әкелген ел басқарудағы анархиялық қҧбылысқа іштей қарсылықтан ӛзіндік жеке дҥниетанымның 

кілтін ҧстатып отыр»,- деп жазады. Абай – ӛз қоғамында халық қайраткері, сондықтан Ресей 

патшалығы тарапынан келген елдің ішкі жағдайына тікелей әсер етіп отырған мәселелерге салғырт 

қарай алмайды. Ел басқарар адамның жаңа сипатын кӛруді кӛксейді. Ақын қоғамды осындай ірі 

мәселелерді шығармалары арқылы қауым назарына ҧсынады. Ӛзі де келелі ірі істерге араласады. 
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Әдістеме: Абайдың ӛзін, оның шығармаларын ӛмір сҥрген қоғамынан ажыратып қарауға 

болмайды. Абайды ӛмір сҥрген қоғамы, ортасы шыңдады, шынықтырды, ширықтырды. Абайдың 

барлық шығармалары ӛзі ӛмір сҥрген тҧтас бір тарихи дәуірдің шындығын мейлінше айқын, жан-

жақты кӛрсетеді. 

З.Ахметов «Абай творчествосын тҥгелдей алып талқылағанда, жеке шығармаларын 

талқылағанда да екі тҥрлі талдау принципін дҧрыс ҧштастыра білу шарт»,– деп кӛрсетіп: «Оның бірі 

– тарихи принцип, яғни ақын шығармаларын туғызған заман қоғамдық орта әлеуметтік жағдаймен 

байланыстыра қарау болса, екіншісі – бҥгінгі заман тҧрғысынан қарау, қазіргі моральдық ҧғым-

тҥсінік идеяларға ҥйлестіре қарап бағалау»,– дейді [3]. З.Ахметовтің Абай шығармаларын ӛмір сҥріп 

отырған заман мен уақытқа байланысты кӛзқарасқа бағындыруды қажет деуі себепті, бҧл пікір кеңес 

заманында қоғамдық бағыттағы коллективті мораль мҥддесіне сай болу ыңғайында айтылған сияқты. 

Бҧл ҧсынылып отырған талдау принциптері бҥгінгі талап-тілек тҧрғысынан қарағанда да негізгі 

мҥддеден алшақ кетпейді. Сондықтан Абай шығармаларын талдамас бҧрын жеке тҧлғаның 

қалыптасуының бір факторы болып есептелетін қоғамдық орта, тарихи кезеңге кӛңіл бӛлген орынды. 

Ақын туған, ӛмір сҥрген кезең [1845 -1904] қазақ жерінің Ресей патшалығының қол астына кіру 

ҥдерісі аяқталып қалған кезеңі екені белгілі. Ресей ӛз отары болып есептелетін қазақ елінің бҧрынғы 

хандық қҧрылымын ыдыратып, ел билеудің жаңа формасын енгізді. 1822 жылы Сібір қазақтарының 

арнаулы уставы жазылды. Қазақ жері ірі-ірі бірнеше округтерге бӛлінді. Округ уездерге, уезд 

болыстарға, болыстық ауылдарға бӛлініп басқарылды. Сатылы сайлау жҥйесі енгізілді. Осылайша 

Ресейге қазақ елін шашау шығармай бір орталықтан басқаруға жағдай туды. 

Бҧл жағдай туралы М.Мырзахметов аталған еңбегінде Сырдария облысының генерал-

губернаторы Н.И.Градеков «…1867 жылдың заңы… Қазақ руларын ыдыратып, әлсірету мақсатымен 

кӛшпелі халықты болыс-болысқа, ауыл-ауылға бӛлуді ӛте қажет деп қарады. Ӛйкені кӛптеген қазақ 

руларын тҧтастырып, бір ҥлкен ру басына билету саяси жағынан барынша зиянды нәрсе деп 

табылды‖, - деп атап кӛрсетуі жай нәрсе емес»-дейді [2,46]. Осы қҧжаттан байқалғандай, белгілі бір 

болыстық қҧрамына кіретін ауылдар туыстығы алыс болып келетін майда рулардан қҧралады. Ҧсақ 

рулардың мейлінше кӛбірек енгізілуі болыстыққа таластағы ҧсақ партия кҥресін сол қҧрлы 

жандандырып, қызу талас ел берекесін кетіріп, аздырып жіберуді мақсат еткен саяси кҥш болатын. 

Абай қоғамның ескіні ауыстырып, ысырып келіп жатқан осындай ел берекесін кетірер зиянды 

әрекеттеріне наразылық білдіреді. Әсіресе, саясаттан бейхабар, халық қамынан гӛрі ӛз бас пайдасын 

кӛксеп, таласқа тҥсетін ел адамдарына: 

Таласып босқа, 

Жау болып досқа, 

Қор болып, қҧрып барасың; 

Ӛтірік шағым толды ғой, 

Ӛкінер уақытың болды ғой [1,87],- 

деуінің де мәні осында. Сол тҧста округ, уезд басына жергілікті ҧлт ӛкілінен ҧсынбауды дҧрыс 

санаған. Кӛбіне болыстықтар, ауылнайлықтар ғана қазақ ҧлт ӛкілінің жеткен жоғарғы дәрежесі болып 

есептелінген. Осы шенді алу ҥшін ру басы атқамінерлер тарапынан ел ішінде кӛптеген талас-тартыс, 

егес молаяды. Бҧрынғы жер дауы, жесір дауына қосымша болыстыққа талас та елдің ішкі жағдайын 

шиеленістіре тҥскен. Болыстық сайлау қарсаңында болатын ел ішіндегі әбігер, алашапқын, жанталас 

әрекеттер Абайдың ―Кҥлембайға‖, ―Мәз болады болысың‖ деген ӛлеңдерінде де кӛрініс тапқан. Абай 

болыс дәрежесі мен ҧлықтан шен алуды «Еш нәрсе емес жҧбанар, Ақыл кӛзбен баққанға» деп 

астарлайды. Ҧлыққа «бір қылығы жаққанмен», «кҥнде жақсы болмасы» белгілі, әрі ол билік 

«қақпаны» екенін жасырмайды. «Жасық, жаман болмассың, Жамандықтан қашқанға» деп, адал іске 

араласу, оңға жҥру адамдықтың парызы ретінде кӛрсетеді. «Елертіп кӛзін аспанға» тӛбесі кӛкке 

жеткендей «мақтанға салынып» есі кеткен болыстың іс-әрекетін шенейді. Ақынның «Оқалы тон тола 

ма, Ар-ҧятын сатқанға?!» деуі – ел мҥддесі мен бар «қасиетін» шенге айырбастаған болыстың 

қылығына кҥйінуінен туған ойлар. «Одан ҥміт кім қылар, Жол табар деп сасқанда» деп елдің сенгені 

шен-шекпенділер емес екендігін аңғартады. 

Отаршыл ӛкіметтің кӛп даярлықпен келіп кіргізген болыстық сайлау жҥйесі елдің алауыздығын 

кҥшейтіп, бірлігін алып, тҧрмыстық ахуалына да елеулі нҧқсан келтірді. Әлеуметтік жағдайы 

тӛмендеп, қым-қуыт анархиялық-партияшылық та бір жағынан ел берекесін кетірген. 

Осындай тікелей тәуелділікке қарамастан Абайдың әкесі Қҧнанбай кейбір тӛре тҧқымдарының 

сҧлтандары ғана жеткен лауазым – Қарқаралы округінің аға сҧлтаны болып сайланған.  
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Қҧнанбай билік басында екі жылдай болған. Сол кезде талай руға ӛктемдік еткен, жерінен 

кӛшірген, шҧрайлы жерді ӛз руластарына алып берген. Бҧның арты ҥлкен дауға, араздыққа, ӛштікке 

айналған. Бҥгінгі кҥндері архивтерден табылған ―Аға сҧлтан Қҧнанбай Ӛскенбайҧлының қылмысты 

ісі‖ делінген бірнеше айға созылған сот ісі осыны айғақтайды. М.Әуезов ―Абайдың ӛмірбаяны‖ деген 

еңбегінде осы мәселелерге қатысты ру ішіндегі талас-тартыстың кең етек алғанын баяндайды: 

―Қҧнанбай Жігітектің он жеті адамын Сібірге айдатады… Сотталу, абақтыға жабылу, айдалу 

дегендер ел кӛрмеген ҥлкен сҧмдық саналатын… Бір Қҧнанбай емес осы кезде ел ішінде жауласқан 

кҥшті жуанның бәрі де бір-бірін ҧлық арқылы жер аудартып жазалап жҥреді. Кейін ӛсіп іске 

араласатын жас Абайдың алдында әкесі тастап кеткен зор пәле, қайшылық, зорлық тҧрған-ды‖ [4,66-

67],– деп жазады. 

Абай Қҧнанбайҧлының 1889 жылы жазылып, алғаш 1909 жылы жарияланған «Болыс болдым, 

мінеки» ӛлеңінде ел мінезі айқын кӛрінеді. Болыстық жҥйе – отарлаушы елдің енгізген билік 

жҥйесінің жемісі. Орыс билігінің енгізген әкімшілік қҧрылымы бойынша: 50-70 қожалық (отбасы) 

бірігіп 1 ауыл (ауылнай) болады. Болыс 10-12 ауылдан қҧралады. 15-20 болыс бір округке 

біріктірілген. Округ басшылығына аға сҧлтан сайланған. Сҧлтанның қол астында 4 кеңесшісі болған. 

Олардың екеуі орыс, екеуі қазақтан бекітілген. Оларды 2 жыл мерзімге губернатор тағайындаған. 

Болыстық сайлау ояздың (округ басшысы) қадағалауымен жҥзеге асырылған. Болыстық уезд 

басқарушы «оязға» кіріптарлықпен шешілетін болған соң, болыстың сайлануы мен сол орында 

мӛлшерлі уақытта тҧрақтауы қыл ҥстінде жҥргендей тҧрлаусыз болып шығады. Сҧлтан мен болыс 

сайлауы барысында патша шенеуніктерінің алатын парасы тым кӛлемді болуы, бҧл текетіресте қай 

жағы пара берсін, қазақ ҥшін мал-мҥлкін тонаушылыққа әкеп соқтырып отырған. Абай 

шығармаларында ел адамының мінез-қҧлқына бҧрын болмаған ӛзгерістер әкеп, жағымпаздық, 

жемқорлық әрекеттердің дәнін еккен де отаршыл билік екені аңғарылады. Абай болыстық саулаудың 

әділетсіздігін 22 қара сӛзінде: «... қҧдайдың ӛзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, 

жалынып, бас ҧрып алған болыстық пен биліктің ешбір қасиеті жоқ», дейді. «Болыс болдым мінеки» 

ӛлеңінде ақын бірінші жақта болыстың ӛзін сӛйлете отырып, болыстық жҥйе мен сол саясаттың 

қолшоқпары болған болысты ашық шенейді. 148 тармақтан тҧратын, 7-8 буынды жыр ҥлгісінде 

жазылған ӛлең тҧтасымен сарказмге қҧрылған. Ӛлеңде кейіпкер образын жасайтын негізгі тәсіл – 

болыстың іс-әрекеті. Кейбір портреттік элементтер («Етек кеткен жайылып, Ат к... жалпылдап»), 

мінездеу тәсілдері де («Сҥйегі жасық, буыны бос», «мақтанамын кісімсіп...», «Мынау елді ҧстарлық 

кісі емеспін» т.б.) болыстың іс-әрекетімен қабыстырыла беріледі. Ӛлеңнің кӛп тармағының еліктеу 

мәнді етістік формаларымен аяқталуы ақынның кейіпкердің іс-әрекетін айқын таныту мақсатынан 

туындаған. Ӛлеңде болыстан ӛзге ояз бен би, пысық, ҧры-қары сияқты ел адамдарының да іс 

әрекеттері қылаң береді. Болыстың аса айқын танылатын бет-бейнесі – екіжҥзділігі. «Кҥштілеріне бас 

изеп», «әлсіздердің сӛзін салғырт тыңдайтын» болыстың екіжҥзділігі ең алдымен ел алдындағы іс 

әркеттерінен кӛрінеді. 

Ақын ӛмір сҥрген кезеңдегі қоғам ӛзгерістері қазақ қауымына жаңа мінез-қҧлық, психологиялық 

ӛзгерістер әкелді. «Сӛз сауу», «қулық сауу», пысық, қу атанбаққа ҧмтылу, бӛтен елдің ҥлгісіне сап 

«мҥшесінен буынып», сыптай киіну сол ӛзгерістердің жемісі еді. «Алдыңғы адасса – жӛн, ал артына 

із салып, кейінгіге соқпақ болған осындай әрекеттер ақынды мазалайды. Бой тҥзеп, ел аралап, 

тіленшілікпен, «Терін сатпай, телміріп, кӛзін сатып», бос кҥлкімен кҥн ӛткізер жастардың молайғаны 

алаңдатады. Абай қара сӛздерінде де ерді кері кетірер кербездік қылықтарды «масқаралыққа», 

«ақымақтыққа» санаған. «Қулық саумақ, кӛз сҥзіп, тіленіп, адам саумақ - ӛнерсіз иттің ісі. Әуел – 

қҧдайға сиынып, екінші ӛз қайратыңа сҥйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер бер де, береді, 

қҧр тастамайды» дейді. «Мҧсылман дініндегі иман, Абайдыңойынша, адам баласына ҧлы 

жаратушыдан берілген бҥкіл ізгі қасиеттердің жиынтығы. Иманныңкҥзетшісі – ҧят, кімнің ҧяты жоқ 

болса, оның иманы да жоқ».[5,168]Абай қазақ қоғамындағы әлеуметтік мәселелерді тереңнен 

қозғайды. «Елді пысық билегені несі? Пысықтың бәрі кедей келетҧғыны несі? Кедей кісінің кер 

келетҧғыны несі?»деп сауал тастай отырып, осының бәрі бойкҥйездік пен еңбексіздіктің әсері екенін 

ашып айтады. «Сырын тҥземей, сыртын тҥзейтін» кер жалқау сидаң жігіттерді: 

«Олардың жоқ ойында малын бақпақ, 

Адал еңбек, мал таппақ, жҧртқа жақпақ. 

Жалғыз атын терлетіп, ел қыдырып, 

Сәлемдеспей алыстан ыржаң қақпақ», деп шенейді. «Жігіттер, ойын арзан, кҥлкі қымбат» дейтін 

ақын кҥлкінің де жӛн-жосығын ашып кӛрсетеді: «Кӛп кҥлкінің бәрін де мақтағаным жоқ, оның ішінде 
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бір кҥлкі бар-ау – қҧдай жаратқан орныменен іштен, кӛкіректен келмейді, қолдан жасап, сырты менен 

бет-аузын тҥзеп, бай-бай кҥлкінің әнін сәндеп, әдемішілік ҥшін кҥлетін бояма кҥлкі» деп, жасына 

жетпей «тірі жанға» «қасынып», қалжыңмен ыржаңдаған кейіпті ажуалайды.  

Қорытынды:Абай шығармаларын танытудың әдіснамамалық жҥйесін зерделегенде тарихилық 

ҧстанымның маңыздылығына кӛз жеткіземіз. Абай ақын ғана емес, ӛз заманының жақсы-жаманын 

таразылып, елінің қамын жеген ойшыл. Сондықтан:  

«Жҧртым-ай, шалқақтамай сӛзге тҥсін, 

Ойланшы, сыртын қойып, сӛздің ішін. 

Ыржаңдамай тыңдасаң нең кетеді, 

Шығарған сӛз емес қой әңгіме ҥшін», деп кейиді. Тәуелсіздік алғанға дейін Абай шығармаларын 

зерттеу бағыты да оқыту жолы да кеңес кезеңінің саясатына бағындылып келді. Кӛп шығармасы 

таптық мҥдде тҧрғысынан талданды. Тіпті тҧрпайы социолизм кезеңінде«Абай бір жағынан болысты 

жамандау, байды жамандау, биді жамандау деген әдетке салынып, ескішілерді сӛкті. Екінші жағынан, 

«тексіз», байығандарды кекетті. Сӛйтті де ӛзі де ақсҥйектерді жаңалыққа, ӛнерге ҥндеді»[6] деген 

пікірлердің болғаны да жасырын емес. Абай шығармаларының алтын ӛзегін тҥйсініп, 

шығармаларындағы заман келбетінің тарихи себеп-салдарын кең қамту кемеңгер тҧлғаны танудың 

негіздерінің бірі демекпіз.  
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АБАЙДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЙ-ПІКІРЛЕРІ 

 

Аңдатпа 

Абайдың поэтикалық шығармалары мен қара сӛздері пәлсапалық, этикалық, эстетикалық, 

психологиялық және педагогикалық ой-пікірлерге толы. Мақалада Абайдың «Адам болам десеңiз» 

тезисi бойынша кӛтерген кӛкейкесті мәселесі, басты мақсаты-ҧлт болашағы жастардың бойында 

әділеттік, адамдық, имандылық қасиеттepдің қалыптасуындағы білім-ғылымның маңызын терең 

таныту жайлы мәселе қозғалған. Ҧлы ойшылдың ағартушылық-дидактикалық поэзиясының 

бастауында тҧрған «жаңа ӛспірім, кӛкӛрімнің» санасына сәуле қҧяр әр сӛз, әр ой - ақынның «адам 

болам десеңіз» тҧжырымының тҥйіні турасында ой қорытылған. 

Қазіргі сандық ІТ технологияның, ақпараттық ағынның космостық жылдамдықпен қарыштап 

дамуы кезеңінде жасӛспірім тҧлғаны Абай мҧрасы негізінеде рухани-адамгершілік тәрбиелеуге 

ерекше кӛңіл бӛлудің қажеттігі туралы пікір білдірген 

Тҥйін сӛздер:поэтика, дидактика, пәлсапа, жасӛспірім, иманигҥл, әділет, тілмаш, адвокат 
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THE PEDAGOGICAL THOUGHTS OF ABAY 

 

Abstract 

Abay's poetic works and words are full of philosophical, ethical, aesthetic, psychological and 

pedagogical opinions. The article deals with topical issues raised by Abay's thesis "be a man". the main goal 

is to deeply comprehend the role of science in the formation of justice, human and moral qualities among 

young people. About the need to pay special attention to the spiritual and moral education of the adolescent 

personality based on the legacy of Abai during the period of intensive development of modern digital IT 

technologies, information flows. 
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Кожагулов С.
1 

 

1
Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, 

Талдыкорган, Казахстан 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ АБАЯ 

 

Аннотация 

Поэтические произведения и слова Абая полны философских, этических, эстетических, 

психологических и педагогических мнений. В статье затронуты актуальные вопросы, поднятые по 

тезису Абая «будь человеком», главная цель-глубоко осмысливать роль науки в формировании у 

молодежи справедливости, человеческого, нравственного качеств. О необходимости уделять особое 

внимание духовно-нравственному воспитанию подростковой личности на основе наследия Абая в 

период интенсивного развития современных цифровых IT технологий, информационных потоков. 

Ключевые слова: поэтика, дидактика, философия, подросток, иманигуль, переводчик, адвокат 

 

Кіріспе.Абайдың поэтикалық шығармалары мен қара сӛздері пәлсапалық, этикалық, 

эстетикалық, психологиялық және педагогикалық ой-пікірлерге толы. Шығыс пен Батыс 

классиктерінің ағартушылық ой-пікірлерінен мол нәр алған ҧлы ақын бала тәрбиесі мәселелеріне де 

кеңінен тоқталып, ӛзінің ӛлеңдері мен қара сӛздерінде педагогикалық кӛзқарасын білдіреді. Адам 

мінезіндегі орынсыз мақтан, ойсыздық, салғырттық, кҥншілдік, кӛрсеқызарлық сияқты жаман 

әдеттердің ақыл мен ойды тоздыратынын айта келіп, естігенді есте сақтау, кӛргеннен ҥлгі-ӛнеге алу, 

жаман әдет-дағдыдан бойын аулақ ҧстау, нәпсіні ақылға жеңдіру, ҧстамды болу сияқты адамгершілік 

қасиеттерді насихаттайды. 

Әдістеме. Гуманист – ақын Абайдың ХІХ ғасырдың орта шенінде халқымыздың бойындағы 

жағымсыз қасиеттерді қатты сынға ала отырып, айтқан ойларының, кӛтерген ӛзекті мәселелерінің 

бҥгін де маңызды, кҥн тәртібінен тҥспей отырғандығы ақиқат шындық.Сондықтан, қазақ әдебиетінің 

асылдануына, пәлсапалық ойымыздың кемелденуіне нәрлі қҧнар болған жҧмбақ жанның ҧлағатын 

ҧрпаққа ҧлықтау мемлекеттік деңгейде қолға алынуының маңызы зор.  

Нәтижелері. Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Абай қазақтың дамылсыз оқып-ҥйренгенін 

бар жан-тәнімен қалады.«Ғылым таппай мақтанба» деп, білімді игермейінше, биіктердің бағына 

қоймайтынын айтты»-деп [1] жазды «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында. 

Ақын жалаң ҥгітке бой ҧрмай білімді, ғылымды игеруге бастайтын талаптың, «білмекке 

қҧштарлықтың» кілтін де ҧсынады.«Талапты ерге нҧр жауар» деген халық даналығынажҥгініп, 

«талап қыл артық білуге», «артық білім кітапта» екенін жас ӛспірім санасына сіңіре тҥседі. Ӛзінің ізгі 

мҥддесі тҧрғысынан ақын адам болам деген әрбiр талапты жастың бойында адамшылықтың қaндай 

нәpi, iзгiлiктi сипаттары басым болу кepeктiгiн «Fылым таппай мақтанба» ӛлеңiнде дәйектеп берді. 

Бҧл ӛлең М. Әуезовтiң сӛзiмен айтсақ: «Абайдың әcipece кӛп ой қорытып айтқан мағыналы және 

програмдык бiр ӛлеңі»[2,122] болатын-ды.  
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Абайдың «Адам болам десеңiз» тезисi бойынша кӛтерген кӛкейкесті мәселесі, басты мақсаты-ҧлт 

болашағы жастардың бойында әділеттік, адамдық, имандылық қасиеттepдің қалыптасуындағы білім-

ғылымның маңызын терең таныту болды. Ҧлы ойшылдың ағартушылық-дидактикалық поэзиясының 

бастауында тҧрған «жаңа ӛспірім, кӛкӛрімнің» санасына сәуле қҧяр әр сӛз, әр ой - ақынның «адам 

болам десеңіз» тҧжырымының тҥйіні. 1985 -86 жылдарда жазылған «Интернатта оқып жҥр», «Ғылым 

таппай мақтанба», «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» ӛлеңдері ӛз заманының, қоғамының озық 

ойлы ақынының елін, жҧртын білім-ғылымға, сондай-ақ, бос даурығуға, бекер сал шашуға, ӛтірік, 

ӛсек айтуға, «Пайда, мақтан, әуесқой шайтан ісінен» аулақ болуға ҥндеді. Бес асыл істің, бес 

дҧшпаның ара жігін ажыратып, халқымыздың «Адам бол» деген тәрбиелік тезисінің маңызын да 

тарқатып ашып берді.  

Талқылау.Абай ӛнер-білім алуға шақырды, ӛмірде ӛз орныңды тап, пайдалы харекет жаса, 

дейді. Ойын-сауыққа кӛп әуестеніп, «Жҧртпен бірге ӛзіңді қоса алдасып, Селтілдеп сағым қуған 

бойыңа еп пе?» деп, бір табақ ет, бір аяқ қымыз аңдып ҥйден бір ҥйге, бір ауылдан бір ауылға 

селтеңдеп қыдырып жҥретін келеңсіз әдет барын ашына ескертті. Адам баласын аздырар кеселді, 

жалқау, қылжақбастықтың «Тамағы тоқтық, жҧмысы жоқтықтан» туындап жатқанын да ащы, 

шынайы бейнеледі.  

Абайдың - дидактикалық, тәлім тәрбиелік, ізгілік жайлы толғамдары ағартушылық лирикасының 

ӛн бойын кӛктей ӛтіп, қарасӛздерінде толықтырылып, педагогикалық- психологиялық идеяларын 

дамыта тҥседі. 1885-86 жылдарда жазылған «Интернатта оқып жҥр», «Ғылым таппай мақтанба», 

«Жасымда ғылым бар деп ескермедім» тәрізді алғашқы бір шоғыр ӛлеңдерінде талаптанған 

жастардың оқудағы мақсаты қандай болу керек деген сауалға «иә тілмәш, иә адвокат» болуды 

кӛксеген кӛкӛрімге «пайда ойламай ар ойлауға» бағдар беріп, оқудағы басты мақсат халыққа адал 

қызмет ету екенін айтып жӛн сілтейді.  

Пайда ойлама, ар ойла 

Талап қыл артық білуге. 

Артық білім кітапта 

Ерінбей оқып кӛруге, - деп жастарды білім-ғылымды меңгеруге шақырды. Сол кездегі кейбір 

оқыған жастардың білімді шен алу, шекпен кию ҥшін пайдаланып, парақорлықпен алдап-арбаудың 

қҧралы етуге тырысқанына ызаланған Абай: 

Ойындажоқолардың 

Салтыков пен Толстой 

Я тілмаш, я адвокат. 

Болсамдегенбәрінде ой,- деп жастарға халық қамын ойлаған ақын-жазушылар мен ҥлгі-ӛнегеетіп, 

«білімдіден шыққан сӛз талаптығакезболсаекен», -дейді. 

«Осы оқыған балалар - ана оқымаған қазақ балаларынан ҥздік, озық» екені де даусыз. Тек, «бос 

мақтанға салынып», «прощение жазуға тырысып» қана «орыс тілі жазуын, білсем деген таластан», 

«аз білгенін кӛпсінуден», «оқалы киім киюден», «оязға қызмет істеуден» сақтандырады. Бір мҥшел 

жасында тӛрт ай ғана «Приходская школада» білім алған ақынның кейіннен ӛз бетінше оқып, ізденіп, 

Пушкин, Лермантов, Крылов тәрізді ақындарының шығармаларын мінсіз аударуы - талап пен 

«білмекке қҧштарлықтың» жемісі. Ақынның:  

Ӛз бетіңмен тәуекел, 

Занимайся прямотой-деуінің сыры да осында жатса керек.  

«Ақыл – ардың сақтаушысы» деп қарап, адамгершілік мәселелерін жоғары бағалап, ар тазалығы 

ҥшін кҥресуді дәріптеген ҧлы ағартушы: 

Ынсап, ҧят, ар-намыс, сабырталап, 

Бҧлардыкерекқылмасешкімқалап… 

Терейой, терең ғылым іздемейді 

Ӛтірік пен ӛсектіжҥндейсабап, - деп кейбіржастардыңіс-әрекетінқаттысынға алады. Абай қазақ 

қоғамындағыжасҧрпақтардытәрбиелеугебайланыстыойларын «Жігіттер, ойынарзан, кҥлкіқымбат», 

«Мен жазбаймынӛлеңдіермек ҥшін» т.б. бірнешеӛлеңдеріндеайқынбілдіреді. 

Ҧлы ағартушы ӛз айналасын қоршаған әділетсіздік қазақ халқын аздырып бара жатқанын, жас 

ҧрпақты тәрбиелеуге теріс ықпалын тигізетіндігін байқап, халықты, әсіресе, жастарды, 

адамгершілікке тәрбиелеуге ерекше кӛңіл аударды. 

«Адам болам десеңіз…» деген тезисінен туындаған гуманизм идеяларын жҥзеге асыруға деген 

талпыныс барша адам назарында бірнеше ғасырлар бойы келе жатқан басты мәселелердің бірі. 
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Жеке тҧлғалардың санасын және тәртіп нормаларын жетілдіру ҥдерісінде тҧлғаның адамгершіл 

толығуы жетістігі жолдарындағы кӛзқарастар кҥресі ҥздіксіз жҥргізілуде. Әр уақыт пен әр дәуір 

гуманистері, философтары, әлемдегі ең қҧнды және ең қҧдыретті ол – адам екендігін айтып кеткен.  

«Адам ар-ҧяты, ҧжданы қандай қасиеттерден тҧруы қажет?» деген сҧраққа кӛптеген ғалымдар 

мен философтар жауап беруге тырысқан. Әсіресе, жас ҧрпақтың ар-намысы биік және берік болуы 

ҥшін қандай қасиеттерге баулу қажет екендігіне жауаптар іздене келе, Абайдың гуманистік 

танымының биігі болып оның «иманигҥл» концепциясы танылады. Осы ілім негізінде Абай мораль 

филососфиясы қағидасын қолданады: «Адамзаттың бәрін сҥй, бауырым деп», барша адамзатты ӛз 

бауырындай сҥюге шақырып, мораль философиясын жоғары қойды. Абай адам бойындағы жақсы 

қасиеттерді ӛз шығармалары арқылы сіңіріп, «Тҥзетпек едім заманды»-деп, жаман қасиеттерді 

ысырып тастауға харекет қылған. 

Қазақ халқының жарқын болашағын, жастарды гуманистік рухпен тәрбиелеу, «адам қылу», бір 

сӛзбен айтқанда тҧлғаны адамгершіл қасиеттермен толықтыру мәселелерін Абай шығармалары 

арқылы ҧрпақ санасына сіңіру біздің идеологиялық ҧстанымымыз болуы керек. 

Адамзат ӛзінің даму жолында ғылым мен техника саласында керемет табыстарға жетті. Қазіргі 

сандық ІТ технологияның, ақпараттық ағынның космостық жылдамдықпен қарыштап дамуы 

кезеңінде жасӛспірім тҧлғаны рухани-адамгершілік тәрбиелеуге ерекше кӛңіл бӛлу ӛзекті мәселе. 

Себебі, рухани саланы дамытуға тиісті кӛңіл бӛлінбегендіктені рухани сала материалдық дамудан 

артта қалып келеді. Нәтижесінде, материалдық және рухани салалар арасындағы тепе-теңдік 

сақталмады, бҧзылды.  

Ҧлы ойшылдың «Адам болам десеңіз…» деген тезисінен туындаған гуманизм идеяларын жҥзеге 

асыруға деген ізгі мақсатынҧлтымыздың ҧстанымыретінде туған елге, жерге деген сҥйіспеншілік пен 

ҧлтжандылық, қайраттылық пен табандылық, адамгершілік пен адалдық мәдениеттілік пен 

парасаттылық, сыпайылық пен қайырымдылық, білімге қҧштарлық пен еңбек сҥйгіштік, болашаққа 

нық сенімділік пен жарқын ӛмірге ҧмтылушылық қасиеттерді жас ҧрпақ бойына сіңіру – мемлекет 

басшысы міндеттеген маңызды мәселелер. 

Қартайдық, қайғы ойладық, ҧлғайды арман, 

Шошимын кейінгі жас балалардан. 

Терін сатпай, телміріп кӛзін сатып, 

Теп-тегіс жҧрттың бәрі болды аларман,- деп ӛз кезіндегі жастардың осындай жағымсыз 

мінездерін қатаң сынға алды. Абай уақытын еңбексіз бос ӛткізетіндерді, еріншектерді, ӛсекшілдерді, 

адамгершілік қасиетке ҧмтылмайтындарды мейлінше жек кӛрді. Ондайлар туралы: 

Осындай сыйдаң жігіт елде мол-ақ, 

Бәрі де шаруаға келеді олақ. 

Сырын тҥзер біреу жоқ, сыртын тҥзеп, 

Бар ӛнері – қу борбай – сымпыс шолақ-деп, кҥйзеле жазады ҧлы ақын. 

Ақын ӛзі ҧстаз тҧтқан, ақындық, нәр алғаншығыс ойшылдарының ғибратты ойларын білімге 

талап қылған «бейне қолдың саласындай» жастарға ҥлгі етіп:Мҧны жазған кісінің  

 Атын білме, сӛзін біл!... 

 Мҧны жазған, білген қҧл- 

 Ғҧламаһи Дауани 

 Солай депті ол шыншыл. 

Сӛзін оқы, және ойла, - деп ӛнегелі жол нҧсқайды. 

Ҧлы ойшыл «айрықша дәріптеген игілікті істің бірі – кӛп тіл білуден» [3,122] кемдік кӛрген жан 

жоқ. Орыстың классик ақын-жазушыларының, демократ-ағартушыларының, Спиноза, Спенсер, 

Дрэпер тәрізді еуропа оқымыстыларының шығармаларымен танысқан Абайдың рухани мектептерінің 

бірі - орыс, батыс әдебиеті болғаны ақиқат.  

Кҥллі адамзат тарихында арысы Сократтан бастап ҧлылықтарын ҧстаздыққа ҧластырып, ақыл-

ойдың дамуына, адамның кемелденуіне, ҧрпақ тәрбиесіне арнап, медресе, мектеп ашып, дәріс 

оқымаса да кемеңгерлік ой-тҧжырымдары мен таным-пайымдарын, ғибраты мен тағылым – тәлімде-

рін ҧрпаққа ӛшпес мҧраетіп қалдырып кетті. «Тҥзетпек едiм заманды» - деп, ақын ӛз танымының 

тҧрғысынан жас ҧрпақтың жаңа ӛкiлiн дәуіp талабының деңгейiнде тәрбиелеудi мақсат тҧтты.  

Ҧлылық феноменіне айналған ақынның мҧрасы, дҥниетанымы тәуелсіз еліміздің тарихында 

әлемдік деңгейде танылып, ӛркениет кӛшінің алдында кӛрінуі – ҧлтымыздың рухани қазынасының 

биік межесі.  
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Ҧлы гуманист-ақынның педагогикалық, тағылымдық мҧраларының мәні мен маңызы бҥгінгі 

таңда да ӛміршең, ӛзекті екендігін дәлелдейді. 

Президенті Қ.Тоқаев «Абайды тану – адамның ӛзін-ӛзі тануы. Адамның ӛзін-ӛзі тануы және 

ҥнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық беруі–кемелдіктің кӛрінісі. Интеллектуалды ҧлт 

дегеніміз де–осы. Осыған орай, Абай сӛзі ҧрпақтың бағыт алатын темірқазығына айналуы қажет»- 

[4,122] деді.  

Әрбір ата-ананың да, баланың да жҥрегіне жол таба білетін, Абайдыңӛлеңдерінің, қарасӛздерінің 

тәрбиелік мәнін терең ашып, оның бала тәрбиесінде таптырмас қҧрал екендігіне кӛзін жеткізетін, 

бала бойында Абай шығармаларына деген қызығушылықты туғызатын да –ҧстаздар. Ҧлы ойшылдың, 

ӛлеңмен ӛрілген сыны мен ӛсиеті, қарасӛздеріндегі таным тҥсінік, пәлапалық ойларынан туындайтын 

ғибраты пайымдары, ӛмірі де, ӛкініші де ҧрпаққа сабақ болар тҥйін тҧжырымдар, ӛміршең ӛсиеттер.  

Қорытынды. «Біз елді, ҧлтты Абайша сҥюді ҥйренуіміз керек. Ҧлы ақын ҧлтының кемшілігін 

қаттысынаса да, тек бір ғана ойды – қазағын, халқын тӛрге жетелеуді мақсат тҧтты. Абайдың мол 

мҧрасы қазақ ҧлтының жаңа сапасын қалыптастыруға қызмет етеді. Оның шығармаларындағы ой-

тҧжырымдар әрбір жастың бойында халқына, елі мен жеріне деген патриоттық сезімді 

орнықтырады.Ҧлы Абай еңбектерінің нәрін ӛскелең ҧрпақтың санасына сіңіру және ӛмірлік азығына 

айналдыру – ҧлтты жаңғыртуға жол ашатын маңызды қадамның бірі»[4,122]-десек, Абай мҧрасын 

ҧлтымыздың болашағы бҥгінгі жастардың оқып білуін, тҥсінуін,тануын қажет етсек, мектептерде. 

колледждерде,жоғары оқу орындарында абайтану пәнін оқытудың маңыздылығы да сондай қажет. 

Бҧл істі бірізділікпен, нақты бір Ҧлттық жоғары оқу орнынан оқу-әдістемелік орталық ашып, жолға 

қою Білім және ғылым министрлігінің мықтап қолға алар міндеті болуы тиіс. 
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АБАЙТАНУ ІЛІМІНІҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада лингвист ғалым, профессор Қ.Жҧбановтың Абайтану ілімін қалыптастырудағы 

ғылыми танымдары, Абай поэзиясын лингво-стилистикалық тҧрғыдан зерттеу еңбектері жан-жақты 

қарастырылған. Профессор Қ.Жҧбановтың «Абай - қазақ әдебиетінің классигі» атты зерттеу еңбегі 

туралы ғалымдардың пікірлері жҥйеленген. Аталмыш мақалада ғҧлама ғалым Қ.Жҧбановтың Абай 

туралы еңбегіндегі сӛз саптау ҥлгілері, сӛз қолдану машығы нақты мысалдармен дәлелдене отырып 

кӛрсетілген. Біз бҧл мақалада проф. Қ.Жҧбановтың ӛз қаламынан туған бейнелі қолданыстарды сӛз 

еттік. Әрине, автордың ҧтымды сӛз саптауларын тҥгелдейқамтыдық дей алмаймыз. Біз тек «Абай – 

қазақ әдебиетінің классигі» деген зерттеуіне сҥйеніп әңгіме желісін ӛрбітіп отырмыз. Бҧл ретте 

халықтыққолданыстарға да ӛз тарапынан да бҧрыннан таныс этнографизмдерге жаңаша мағына теліп, 

перифразалық қҧбылыс есебінде де бере білетіндігі. Бҧндай сӛз қолданыстарда ғалым антитезалық, 

градациялық,контоминациялық, плеоназмдық әдіс-тәсілдерді молынан пайдаланады. 

Тҥйін сӛздер: тіл білімі, Абайтану, стилистика, терминология, поэтика, фразеологизм, 

этнографизм, перифраз, антитеза, градация, контоминация, плеоназм 
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Abstract 

This article discusses the scientific knowledge on the basis of the science of Abaelogy and research 

work on the linguistic stylistic study of the poetry of Abay by linguist scientist, Professor K. Zhubanov. The 

opinions of scientists on the research work of Professor K. Zhubanov ―Abai - a classic of Kazakh literature‖ 

are systematized. This article gives examples of word formation in the work of the great scientist K. 

Zhubanov about Abai, the ability to use words, supported by specific examples. In this article we will discuss 

the figurative butt of Professor K. Zhubanov. Of course, it cannot be said that we covered all the outstanding 

phrases of the author. We develop the storyline only on the basis of the study "Abai - a classic of Kazakh 

literature." At the same time, he can give a new meaning to ethnography, which is already familiar both in 

the folk tradition and in the peripheral phenomenon.In such cases, the scientist uses many methods of 

antithesis, gradation, contamination, pleonasm. 

Keywords:linguistics, Abaelogy,stylistics, terminology, poetics, idiom, ethnography, periphrase, 

antithesis, gradation, contamination, pleonase 
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ОСНОВАТЕЛЬ НАУКИ АБАЕВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматриваются научные познания по основанию науки Абаеведения и 

исследовательские работы по лингво-стилистическому изучению поэзии Абая лингвиста ученого, 

профессора К.Жубанова. Систематизированы мнения ученых о научно-исследовательской работе 

профессора К. Жубанова «Абай - классик казахской литературы». В данной статье приведены 

примеры словообразования в творчестве великого ученого К. Жубанова об Абае, умение 

использовать слова, подкрепленные конкретными примерами. В этой статье мы обсудим образные 

приклад профессора К. Жубанова. Конечно, нельзя сказать, что мы охватили все выдающиеся фразы 

автора. Мы развиваем сюжетную линию только на основе исследования «Абай - классика казахской 

литературы». В то же время он может придать новый смысл этнографизму, который уже знаком как 

по народному обычаю, так и по перифразному явлению.В таких случаях ученый использует 

множество методов антитезиса, градации, контаминации, плеоназма. 

Ключевые слова: языкознание, Абаеведение, стилистика, терминология, поэтика, 

фразеологизм, этнографизм, перифраз, антитеза, градация, контоминация, плеоназм 

 

Кіріспе. Тілтану ілімінің тҧңғыш профессоры Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов қазақ 

лингвистикасының әр алуан саласында ӛзіндік із қалдырған ғҧлама. Ӛз кезінде проф. А.Ысқақов атап 

ӛткендей Қ.Қ.Жҧбанов тіл білімінің барлық саласымен де шҧғылданған; қазақ тіл білімінің ол 

араласпаған, я қатыспаған бірде-бір қалтарысы қалмаған деуге болады. «Ӛйткені оның ғылыми 

мҧрасынан қолды болмай аман сақталып, бізге дейін келіп жеткен еңбектерінің ӛзін барласақ, олар 

қазақ тілінің фонетикасын да, грамматикасын да, қазақ тілінің тарихын да, қазақ жазуы, оның емлесі, 

терминологиясы, стилистикасы, оқулығы мен методикасы, программасы – бәр-бәрін де қамтиды 

/1.73-74/. 

Профессор Қ.Жҧбанов ҧлы ақынымыз Абай Қҧнанбаевтың қайтыс болуына 30 жыл толуына 

байланысты 1934 жылы «Абай — қазақ әдебиетінің классигі» деген мақала жариялады. Бҧл мақалада 

айтылған қағидалардың қазақ әдеби тілі мен қазақ әдебиетін зерттеу ҥшін аса зор тарихи ролі, 

маңызы болды. Егер ол кездегі Абай турасындағы, оның творчествосын бағалау жайындағы айтыс-

таластар мен кӛзкарастарды еске алсақ, бір алуан пікір иелері Абайды, оның творчествосын бҧрынғы 

ҥстем тапқа телігені, енді бір алуаны Абайдың әдеби мҧрасын халыққа тән мҧра деп бағалағаны, ал 
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енді бір алуаны оған әрі-сәрі қарағаны мәлім болатын-ды. Дәл осы кезде қазақтың халық әдебиеті мен 

Абайдың кӛзқарасы қандай болғандығын, ақынның одан қандай нәр алғанын, Абайдың шығыс 

әдебиетіне қатысын, оның несіне назар аударып, несінен безінгенін, /озат/ орыс әдебиетінің, оның 

ҥлгісін тҥсініп, одан ақынның қандай ҥлгі-ӛнеге алғанын тарихи жағынан толық сипаттап ғылыми 

жолмен дәлелдеген, Абайды қазақ әдебиетінің ескі жҧртынан да, «ислам мәдениетінің кірлі 

кӛрпесінен» де сілкініп шыққан, қазақ әдебиетін «бос сӛзділіктің» тазартып, жаңа бағытқа салып, 

қазақ мәдениетін жаңа соны жолға тҥсірген ақын деп танып, оның /Абайдың/ тарихи қызметін ең 

алғашқы рет дҧрыс бағалаған профессор Қ.Жҧбанов болды деуге негіз бар. А.Ысқақов ескерткендей: 

«ол кезде Абай — кҥшті ақын», «жақсы ақын» дегенді біраз адам айтқан, бірақ олар Қ.Жҧбановтай 

Абай кҥшті болса неліктен, несімен кҥшті, жаксы болса — неліктен және несімен жақсы деген пікірді 

тарихи дәлел, нақтылы айғақ келтіріп, жан-жақты сипаттап, ғылыми жолмен ыңғылықты етіп 

кӛрсеткен ешкім жоқ еді. [1.75]  

Әдістеме.Абайтану саласында қалам тербеген, ат салысқан зерттеуші аталуының бәрі де келеңсіз 

танымдар тҧтқынынан босап, тҧрпайы социалогиялық пайымдауларға бой алдырмай кете алмады. 

Осындай зерттеуші атаулыны ӛз сығымынан шығармай ҧстаған, әсіресе, Абайтану саласында кеңірек 

етек алған кӛзқарастардан қҧлан-таза болу ол кезеңдерде мейілінше қиын жәй болатын. Сӛйте тҧрса 

да жҧртшылықтың рухани тынысын кеңейтіп, зерттеушілік ойға сәуле шашқан бірегей зерттеу 

еңбектері де сол тҧста жарық кӛріп ҥлгерді. Бҧл ретте — академик жазушы М.Әуезов пен проф. 

Қ.Жҧбанов қаламынан туған терең ғылыми мақалаларды атауға тиіспіз. «Әдебиет майданы» 

журналының 1934 жылғы Абайға бағышталған арнаулы санында /11—12/ жарыса жарияланған 

кӛптеген мақала, зерттеулердің ішінен М.Әуезовтың «Абай ақындығының айналасы» [2] және 

Қ.Жҧбановтың «Абай — қазақ әдебиетінің классигі» деп аталатын екі еңбек зерттеушілік сипатының 

тереңдігімен ерекше тҧрған дҥниеліктер деп есептейміз. Филология ғылымының докторы, профессор 

М.Мырзахметовтың пайымдауынша, проф. Қ.Жҧбановтың Абай жӛніндегі зерттеу еңбегі автордың 

кӛптеген ой-толғаныстары мен іргелі де терең ғылыми танымдарының кӛбінесе тезистік тҧрғыдан 

берілген ерекшелігін танытады. Ӛйткені ӛзіндік жеке-дара ой-тҧжырымдарын барынша сығарлап 

айтқан пікірлеріндегі таным ӛрісі, немесе ретті жерлерде ғана жота кӛрсететін Батыс, Шығыс 

қазынасы мен қазақтың рухани әлеміндегі қат-қабат жатқан деректер кӛзін жан-жақты меңгеріп 

барып айтқан кесек пікірлер тобының ӛзі ғалымның рухани әлемі мен ғылыми танымның мҥлде биік 

жатқандығын айғақтап тҧр. Еңбекте кӛбінесе тезистік желі беріліп, айтылған әрі алға қойылған 

зерттеулік ой-нысаналарының қабаттары сыр бҥгіп жатса да, олардың беймағлҧм қатпарларын 

жазып, ішкі сырларын ашуды ғалым Абайтану саласында жазылар монография зерттеуіне 

қалдырғандай сыңай танытады. [3.137] 

Нәтижелер. Қ.Жҧбанов әрбір айтатын ойын бейнелі, перделі сӛздермен кӛмкеріп, оқырманға 

негізгі ойды әсерлі сурет аркылы жеткізеді. Мәселен, ол татар ағартушысы Чиһабутдин Мәржани 

туралы тҥсінік бергенде сӛйлемді былайша кҧрады: «Мәржани — шіріген ислам іргесін ақыл 

кездемесімен жамамақ болған, схоластикаға қарсы шығып, елді ақылға бағындырып, мектепке дейін 

ғылым мен орыс тілін енгізу қамында ӛткен, ӛзінше «Қазанның Лютері» еді. Дін жӛнінде Абайдың 

ҧстаған жолы да осы жол болатын. [4.287] 

Бҧл шағын ҥзіндіде Қ.Жҧбанов Мәржанидің қоғамдық- әлеуметтік қызметін белгілі сӛздермен 

тҥсіндіре отырып, ӛзінің оған деген сыни талғамын астарлап қана айтады. «Бҧл ӛзінше Қазанның 

Лютері еді» деген ескертпесінде ғалым Мәржаниді кӛңіліне қораш тҧтып таныстырса да, ол ойын 

перделеп, жҧмсақтап жеткізеді. Тағы бір ретте Қ.Жҧбанов Абайға баға беруде біз Энгельстің 

М.Лютерге берген бағасын ескермей жҥргенімізді қынжылып кӛрсетеді. «Энгельс ренессанстың 

тарихи ірі мәнін айта келіп, ол дәуірдің ірі адамдар керек қылғанын, сол дәуір тудырған титандардың 

бірі Мартин Лютер екенін еске алады. Сол Лютердің Энгельс кӛрсеткен еңбегі, жоғарыда айтқандай, 

дін реформасы жасау ҥстіне, дін жайында жазған кітаптарын неміс тілімен жазғандығы, жаңа шіркеу 

музыкасын жазып, оған жаңа тҥрлі дҧғалар шығарып беруі болатын. Міне, осы Лютерді Абаймен 

салыстырғанда профессор Қ.Жҧбанов Абайдың нағыз қазақи пішінін сипаттайды. Онда былай 

делінген: «бір елдің әдебиет тілін жасауда мҧндай еңбек сіңірген адамды біз Энгельсше бағалай 

білетін болсақ, XIX ғасырда қазақ ауылында жасаған сеңсен тон, шидем кҥпі киіп, Шыңғысты 

жайлаған Абайдан пролетариат тӛңкерісіне басшы болуды, немесе «Капиталдың» авторы болуды 

талап етуіміз орынсыз, бойына шақтап тон пішуіміз керек». /4.258/. 

Талқылау. Қ. Жҧбанов Абайдың еленбей жҥрген бір ерекшелігін кӛрсету ҥшін БҧлТоқай мен 

Дәрдімәндей, Ғали Асқар Қамал мен Фатих Әмірхандай, тіпті 
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 Мәржани мен Насиридай кезінің қолайлы жағдайы жарыққа шығарған,ӛсіңкі тҧрмыс тілегі 

тікелей тудырған емес. Ол — ояну дәуірінің толқынынан пайда болған неміс Лютері, француз 

Малербі де емес. Сондықтан Ренессанстай ҧлы нӛсердің ірі жемістері: Леонардо да Винчи, Альбрехт 

Дюрер болу да Абайға «бҧйырмаған» — дей келіп, Абай тҧлғасын мынадай асқақ сезіммен 

сомдайды. «Абай — жағдайының жағдайсыздығы тудырған, басып тҧрған қараңғылық ішінен келер 

таңның шолпаны болып елестеп, тҧнып тҧрған тымырсықта келер дауылдың дауылпазы болып 

кҥңіренген адам. Бҧл — ӛз ортасының Дантесі сияқты. Бірақ, Данте — ескінің соңы, жаңаның алды 

еді. Орта дәуір мен ояну дәуірінің аралығындағы кӛпір еді. Ал, Абайдың алды жокқа жуық та, арты 

ғана бар, ол соны дәуірдің басы, жаңалық желісінің шет бҧршағы сияқты. Ӛйткені, оның тӛңірегі 

Эгей теңізі емес, Сарыарқаның шӛлі де, ӛткені классик Рим емес, ҥдере кӛшкен қайшылық ӛмір ғой». 

Осы шағын сипаттамада қаншама теңеу, қаншама ҧлғайған метафора, қаншама философиялық ой-

толғам жатқанын ескерер болсақ, ғалымның қаламының желі барына, білімді сӛз ӛнерімен ҧштастыру 

шеберлігіне ешқандай кҥмән қалмайтыны хақ. Жоғарыдағы микротекстерде ғалым қолданған казак 

тілінің этнографизмдерінің ӛзі де оның публицистикалық тілінің кҧнарлылығына айғак болғандай. 

Бҧл орайда оның қаламына ілінген этнологиялық қолданыстарды атап ӛтер болсақ проф. Қ. 

Жҧбановтың қазақ тілінің сӛз байлығын молынан игергендігін кӛреміз. Мысалы: оның «сеңсен тон», 

«шидем кҥпі қию», «бойына шақтап тон пішу», «ӛзгеден ӛңге қылу», «ӛсіңкі тҧрмыс тілегі», 

«жағдайдың жағдайсыздығы тудырған», «келер таңның шолпаны болып кҥңірену», «келер дауылдың 

дауылпазы болып елестеу», «ескінің соңы, жаңаның алды», «соны дәуірдің басы», «жаңалық 

желісінің шет бҧршағы», «ҥдере кӛшкен қайшылық ӛмір» сияқты т.б. сӛз қолданыстары шынайы 

халық тілінің эстетикасына қабысады.Ғалымның тӛмендегі сӛз саптаулары да сӛйлем типінің бедерлі 

қолданысқа негізделгенін танытады. Ол былай дейді: «Абайдың алды жоқ емес, жоққа жуық. 

Ӛйткені, Абайдың алдында да әдебиет болды. Ата мҧрасы болып, Абайдың еншісіне тиген әдебиет 

қазынасы екі тҥлік болатын. Бірі — емшек сҥтімен қатар қҧлағына кіріп, сҥйегіне сіңген ананың 

«Әлди, әлди ақ бӛпем» атаның, «Сал-сал білек, сал білегі», қойшының әні, қыздың сыңсуы, қаралы 

қатынның жоқтауынан бастап, кӛркемдік сезімін шарбыдай шырмаған халық әдебиеті. Екіншісі — 

қажылы ауыл, молдалы ауыл болған Қҧнанбай ауылына ала-бӛлек таныс ескі Орта Азия ҥлгісі — 

Шағатай әдебиеті» /4.290/. 

Осындағы әдебиеттің салаларын тҥлікке теңеп тану процесі мал баққан қазақ ҧғымына жат емес. 

Тӛрт тҥлікті білетін казак оқырманы Абайдыңеншісіне тиген әдебиет қазынасы екі тҥлік болатын 

дегенде әңгіменің ғылымдық жағын яғни, теориялық пайымдауларды тосырқамай бірден 

қабылдайды. Кейде ғалым сӛйлемге айрықша реңк екпін беру ҥшін оны риторикалық сипатта, сҧрау 

тҥрінде қҧрады да оған ӛзі жауап беріп отырады. Ол бҧны Абай ӛлендерін шағатай ҥлгісімен 

салыстырғанда қолданады. «Шағатай әдебиетінің алдымен кӛзге тҥсер ерекшелігі — мистицизм, 

диуаналық лирика. Онда бастан-аяқ ӛртенген ғашықтықтан басқа нәрсе болып жарымайды. Оның 

ғашықтығының тҥрі де бӛлек, объектісі кім екені белгісіз: қҧдай ма? әйел ме? — тіпті, еркек пе? 

Ғашықтығы жыныссыз ғашықтық. –Кәне, Абайда бҧл бар ма? — ҧшқыны да жоқ—деп тҥйеді автор. 

Қ.Жҧбановтың сӛйлемдері біртҧтас дайын тіл штамптарынан да қҧралады. Мҧндайда ол мақал-

мәтел, фразалық тҧрақты тіркесімдерді тҥйдегімен қолданып, айтылмақ ойды сол паремиялық 

блоктар арқылы жеткізеді. Мәселен, Шағатай әдебиетінің табиғатын тҥсіндіргенге мынадай таныс 

суреттерді тізбектеп келтіреді. Қараңыз: «Дҥние азабының тізесі батып, кӛресіні кӛре-кӛре «қҧдай 

салды»-ға, кӛнген, ӛлім мен тіршіліктің жігін жоғалтқан қарсыласар дәрмен кӛксемей, тағдырдың 

лағынет қамытына мойнын ӛзі сҧққан кӛнбістілік, қҧлдық идеалы — міне, иран — шағатай әдебиет 

мистицизмі салған жол осы. Абай бҧдан аулақ» дейді ғалым. Ӛйткені ол қолмен болмаса да, оймен 

бостандық іздеп, «кӛппен кӛрген ҧлы тойды» бҧзбақ болған адам. Тағдыр қамытынан қалай 

босанудың жолын, әдісін рас, таба алмаған. Бірақ бҧлқынбады деу зорлық», — деп тҧжырымдайды. 

Ғалым тілінің бейнелілігі тек казақи ҧғымдарды беруге ғана байланысты емес, орайлы жерінде ол 

осы заманға сай ғылыми танымдарды да суретпен кӛрсете алады. Бҧндай сәтте ғалым екі нәрсені, 

затты ҧғым тҥсінікті бір-бірімен салыстыра, шендестіре образдар жасайды. Ол бейнелі сӛздерді 

қолданбай-ақ сӛз образдарын әрлендіре алады. Мәселен, Абайдың пікір бағыты әдеби, нысанасы 

сопышылдық жолынан аулақ екенін айтқанда осы аулақтықтың ол Абай ӛлеңінің поэтикалық 

техникасына да шалығын тигізгендігін кӛз алдымызға елестетеді. «Абайдағы тҧтастық, тҥгелдік, 

гармония оны шалағайлыққа жібермеген. Абай — ойшыл ақын. Ӛлеңін пікір кернеп тҧр. Оның сезімі 

— ойшыл сезім. Бірақ оның ойы да сезімшіл ой. Сондықтан Абай ӛлеңінің мазмҧны тҥрін кӛрсетіп 

тҧрады да, тҥрі мазмҧнын кӛрсетіп тҧрады. [4.292] Қ.Жҧбановтың жоғарыдағы біз келтірген ой 
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тҥйініне тиісінше мән берген Ә.Дербісалин: «Қ.Жҧбанов 30-шы жылдардың бас кезінде Абай 

поэзиясының кӛркемдігі жӛніндегі ӛзіндік ойлары ӛзінше мәнді, ӛзінше бағалы. Ӛйткені олар Абайды 

тереңдей тану кезінде емес, Абай бізге де қажет пе, жоқ па, қажет болса нендей қасиеттерімен қажет 

деген тҧста, Абайды жаңадан «ашу» тҧсында айтылған алғашқы ізгі лебіздер » деген-ді. [5.56]. 

Қ.Жҧбановтың Абай туралы еңбегінен алған ҥзінді де ғалым ой мен сезімнің, тҥр мен мазмҧн бірлігін 

диалектикалық байланыста тҥсіндіреді. Аталған категорияларды жеке-жеке даралап алу мен қатар 

олардың бірімен- бірінің гармониялық сипатта ҧштасып жатқандығын қамти дәлелдеген. Ал, Абай 

тілінің сӛздігі яғни, лексикасы, грамматикасы, Абай ӛлеңінің ӛлшеуі, ырғағы, ҧйкасын, Абай 

суретінің бейнесі жайын сӛз еткенде ғҧлама-ғалым бҧлардың «...бәрі бірге қосылып та, жеке тҧрып та 

негізгі тақырыптың кҥйін билеп тҧрады. Оның сӛздері тек бермек ҧғымын жеткізерлік амал болып, 

поэтикасы ӛлең қалыбына сиярлық қана болып қоймайды: бірі олай да, бірі бҧлай да кетпейді, 

солардың әрқайсысы, ҥлкен симфония оркестріндегі жеке музыка аспаптары сияқгы, ӛздері бір-бір 

кҥй тартып тҧрады да, бәріне қосылып, негізгі кҥйді шығарады. Тақырып соның бәріне дирижер 

болып тҧрады» [4.292] 

Бҧл ҥзінді де суреттемелі. Бірақ мҧнда бҧрынғы «кҥпілі қазак», «шидем кҥпі», «желінің шет 

бҧршағы», «шығыстың кірлі кӛрпесі», «азалы ақ кӛрпе», «лағынат қамыты» дегендей кӛне дәуірдің 

дҥниеліктері жоқ. Автор мҧнда ӛркениетті елдің мәдениетін танытатын симфониялық оркестрдің 

кҥңіренген кҥйін, әр аспабының ӛзіндік ҥнін, солардың дауысын қосып, бір тақырыпқа тҧтастырып 

тҧрған дирижерді кӛз алдымызға елестетеді. Оқырман сол ғажайып кӛріністен Абай ӛлендерінің тҥрі 

мен мазмҧнын, тақырыбы мен идеясын, әуені мен ҧйқасымын таниды. Қаламгердің қҧдіреттілігі де 

сол, негізгі ғылыми ой-пікірді бедерлі ӛрнекпен жеткізе білгендігінде деп топшылаймыз. 

Жоғарыдағы астарлы баяндаулардан баска да еңбекте толып жатқан сӛйлем типіндегі суреттемелі 

қолданыстар бар. Біз оларды жете талдамай-ақ, тек кейбір ҥлгілерін ғана мысал ретінде бере кетуді 

жӛн кӛрдік: «Абайды кернеген ақындық қуаты алғаш тасып тӛгілгенде осы қолда бар қалыпқа 

қҧйылған...», бірқатар сыншылар Абай шағатай әдебиетінің шеңберінен шыға алған жоқ» — деп 

мойындайтын сияқты, ... Абай мҧны 13—19 жастарында ғана жалтыратып тағынып, содан кейін 

суынып тастап кеткен тәрізді; тҧрмыстың қандай қараңғы тҥкпіріне де жанары тҥскен қырағы кӛзі әлі 

ойда жоқ,... бҧл ақындық беті ашылмаған балаң Абай кезі»,... осы екі ӛлеңнің екеуінде де ҥштен 

тастап, тӛрттен тҥйген тізгін ҧйқасы бірінде шағатай ақындарына сиыну болып, екіншісінде солардан 

қалған бейне болуы кездейсоқ нәрсе емес»,... Абайдың бір аяғы шағатайда тҧрса, бір аяғы шетке 

аттауға таянған кезі. «Абай осы белеске шейін ӛрмелеп барып шағатай жолының сорлылық ҧшына 

шығып, одан безген секілді», «осы ӛлеңнен кейін шығыс жҧртына қонуды тоқтатқан», «Абай сияқты 

тӛрт аяғы тең жорға ақын. Абайдың қыз бен жігіті ҧқсай береді» /4.292/. осы сҿйлемдердің 

ҽрқайсысы-ақ ҿзінің суреттемелік сипатымен айқын теңеу метафоралы қолданыстарымен 

оқырманның кҿркемдік сезіміне де ҽсер етеді, бірақ одан зерттеудің білімдік сапасына нұқсан 

келмейді. 

Проф. Қ.Жҧбановтың Абай туралы зерттеуінде айшықты сӛз кестелері ретінде халықтық бейнелі 

тіркесімдер мол кездеседі. Олардың ҧзын ырғасы мына секілді фразеологизмдерді қамтиды: Келелі 

кеңес – алқалы жиын, Кеуде би – бас билердің бірі. /Келелі кеңестің кеуде биі болмақ болған Абайды 

енді оны қомсынады /Қомсына бастау – кӛңілі толмау. Жауыр бейне – кӛп қолданылған, /Бірінде 

шағатай ақындарына сиыну болып, екіншісінде солардан қалған жауыр бейне болуы – осының бәрі 

қаншама ҧқсастық. /294/, Азуын батыру – кҥш кӛрсету /колония саясаты азуын кҥннен – кҥнге 

батырып, қазақ арасында ҧлттық сана ӛрлей бастаған / 304/ Қыз ойнақ – жастардың ойын – сауығы. / 

Абайдың арқасында қазақ ауылындағы қыз ойнаққа Онегин мен Татьяна « қатысады» /303/. Қара 

шашы тӛгілу – қыз бҧрымының тарқатылуы /екеуінің алысқанынан қара шашы тӛгіліп, иықтары 

бҥлкілдеп, суға шомылып жатқан сҧлуға меңзейді. Жан біту – образдылық /қазаққа таныс 

образдардың ӛзі бҧрынғы қҧрысы қатып қалған кҥйінде тҧрмайды, жҥріп кетеді, жан бітеді. /302/, 

Біте қайнау – етене болу, сіңісу /образдар ӛз қалпында қалып қоймай оқиғаның ӛзіне біте қайнап, 

қосылып кетеді. /302/, Жҥрегі таза – кінәдан пәк, адал, /мҧнда жҥрегі таза жас сәби айды алмақ 

болып, балдыр саусағын шолтаңдатқан кҥнәсіз қылық қана бар /302/, қара тҧманды серпілту – 

ауыртпалықты жеңу /1905 жылдың тӛңкерісі халық сахнасын басқан қара тҧманды бірқатар серпілтті 

. / 304/, Мерт болу – ӛлу, опат болу / сонымен бірге даңғыл жол – дәстҥрлі жол / / бастары тҥскен 

даңғыл жолға сыйдырмайтын не? /306/, ӛмірден безу – бҧл дҥниелер кҥдер ҥзу /ӛлең техникасының 

бҧлтарыстарын тегіс аралап, ӛмірден безіп, кейіпті кескін таба алмаған/ / 294/. Жазмыштың 

ҧйғарымы – «жазмыштан озымыш жоқ» /...мҧның бәрі тәжірибесіз жанның алдануы шығар да, 
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жазымыштың ҧйғарымы басқа болар / / /302/, Тасып тӛгілу – арнасынан асу /Абайды кернеген 

ақындық қуаты алғаш тасып тӛгілгенде, осы қолда бар қалыпқа қҧйылған /291/, Мезгіл бірлігі – 

философиялық категория / ... мезгіл бірлігіне Абайдың әдеби кӛзқарастары сай ... / 293/, Қошқар 

мҥйіз – ою – ӛрнек Ақынның кестеленген айшықтары қошқар мҥйіздерімен оралып ӛтуге тура келед. 

/297/, Сыбаға қалдыру – ҥлес беру. Тақырлап кетпеу – барға қанағат келу. /Абай айтар сӛзінің бәрін 

айтып орынын тақырлап кетпейді/, оқушыға да шығаршықтық сыбаға қалдырып кетеді. Кӛзі шалу – 

кӛру /ескі әдебиет мҧрасының ескірген жерлерін кӛзі шала бастайды /296/, Аузы бара салу – 

қаймықпай айта салу / Білеткеннің байы ақша. Ер жақсысын таңдамас / деуге де аузы бара салады. 

/301/, Арам тер – бос еңбек /1864 жылдан кейін Абайдан шағатай ықпалын іздеу бос арам тер болып 

шығады. /296/, Мініп-мініп жауыр қылу – кӛп қолданылған, ерқашты болған. / мҧндағы теңеулер де 

кӛбінесе шағатай ақындарының мініп-мініп жауыр қылып тастағандары/ /296/. Аман кету – байхабар 

кету, белшесінен кешу – мазмҧнға бойлау; Абай шығыс ҥлгісін кӛрмей, білмей аман кеткен ақын 

емес, белшесінен кешіп барып, батпағына аунап барып одан шығып, тастап кеткен ақын./296/ Ырза 

болу – қанағаттану; /ӛткенді кӛксеп, тӛңіректегі барға ырза болған адам.../306/. Бой корсету – кӛрініс 

беру /Абайдың сыншыл кӛзқарасы ӛзінің дҥниеге кӛзқарасының әдеби формда бой кӛрсеткен бір 

тҥрі/. Сыдыртып ӛте шығу – ат-ҥсті шолып ӛту.Сондықтан оны ағызып оқып,сыдыртып ӛте шықсаң 

ішкі мәніне жетпейсің...Қҧрғақ сӛз – бос сӛз. Міне, осының бәрі қҧрғақ сӛз емес, Абайдың істеген 

істері. Қуып әкеп тығу – ықтиярсыздық. Ӛлең ҧйқасымының лажсыздығы /заруата шағрия/ – қуып 

әкеп тыққанда, әсіресе, артықша орын алатын араб – парсы сӛздері-шҧбар тіл керек пе?/297/. 

Сорайып кӛріну – халық бҧл тіркесімді тура мағынасында да ауыс мағынасында да қолданады. Тура 

мағынасында бҧл фраза ҧзын, бойшаң нәрсенің немесе адамның ӛңгеден ӛзге болып, алыстан « мен 

мҧндалап » тҧратынын айтады. Ал профессор Қ. Жҧбанов мҧны ауыс мағынада тҧтынып отыр, яғни 

осы халықтық штамп арқылы ӛлең – сӛздің бойында ҧшырасатын олпы- солпы кемшіліктері дегенді 

меңзейді. Бойын жасыру – тіркесімі осы тәрізді тура және бҧрма мәнде қолданыла береді. Оның 

бірінші мағынасы біреудің шын мәнінде бой тасалауы жӛнінде болса, ауыс мағынасы кейбір 

қҧбылыстардың сырт кӛзге бірден байқалмай, ішкі мәнін ішіне бҥгіп, астарлы пайымдау есебінде 

кездесетіндігінде.[6] Проф Қ.Жҧбанов осы екі тіркесімді ӛлең табиғатын тану мақсатында 

пайдаланған. «Халық ӛлеңінде тақырыптан тысқары басы артық сӛз болмай тҧрмайды. Ондай 

артықтар жаман ӛлеңде сорайып кӛрініп тҧрады да, тәуірлерінде бойын жасырып, бірде қҧрғақ 

пәлсепе жамылып, бірде мақал, жҧмбақ бҥркеніп, бірде орынсыз пейзажға оранып келеді /297/. 

Қорытынды.Профессор Қ.Жҧбанов халық тілінде әбден тҧрақтасқан бейнелі қолданыстардың 

ӛзіне жаңаша мән-мағына теліп, айтылмақ ойдың негізгі арқауы етіп отырады. Бас бәйгі алу – Қазақ 

арасында ат жарысы, балуан кҥресі, жорға сҥрістіру секілді немесе ақындар айтысы, әнші-

кҥйшілердің ӛнер сайысы тәрізді сындарда жеңген адамға берілетін бас жҥлде осылай деп аталады. 

Қ.Жҧбанов осы этнографизмді мҥлде тың мағынада қолданған,яғни ол бірсыпыра әзірбайжан 

қайраткерлерінің ӛз ана тілін менсінбей «Қаба діл» деп атап, халықты тҥрік тілін тҧтынуға шақырған 

тҧста асқан білімді қоғам қайраткері, әрі ақын Мырза-Фатали Ахундовтың елден бҧрын ӛз ана тілін 

әдебиет кәдесіне жаратуға талпынғанын айта келіп, жоғарыдағы қазақи тіркесімді пайдаланған. «Рас, 

азербайжанның бҧл жӛнінде бас бәйгі алатын бір реті бар...XIXғасрдың орта шенінде ескіліктің қай 

тар ауына да тӛтепкі беруге талаптанған онда бір адам болды. Ол – Мырза Фатали Ахундов болды. 

/289/ Осы келтірілген мысалда ғалым халық тілінде тҧрақтасқан«тӛтепкі беру» тіркесімен де қолдана 

кетеді. Бҧл тіркесімнің мағынасы «қарсы тҧру»,«тойтарыс беру» дегенге келеді. Алайда, мҧндағы 

қолданыстан Мырза Фатали Ахундовтың жаңашылдығы, ескіліктің шырмауынан туған халқын азат 

етуді мақсат тҧтқан қайраткерлер екендігі астарлы мағынада аңғарылады. Дӛп қолдану, тізесін 

қҧшақтау, сорлылық ҧшына шығу /295/. Бҧл аталған тіркесімдер де бейнелі қолданыстың халықтық 

моделіне жатады. Дӛп, яғни, дәл қолдану деп халық тілінде жаңылыс баспай, орынды қолданған амал 

әрекетті айтады. Тізесін қҧшақтау халықтың бейнелі тіліндегі «Қу тізесін қҧшақтау» тәрізді сӛз 

саптаудың стилдік мақсаттағы қысқарымы болып табылады. Ал «ҧшына шығу» бір нәрсенің шегіне 

жету, анық-қанығына кӛз жеткізу дегенді білдіреді. Ғалым бҧл жерде «дӛп қолдану» деп Абайдың 

Кҥншығыс ақындарының ізімен әліп-би таңбаларын ӛзі суреттейтін кейіпкердің кескін келбетіне дәл 

ҧқсатуын айтса, «тізесін қҧшақтап қалды» деген тіркесімді шағатай ақындарының жалаң формалистік 

суреттеу тәсіліне әуестеніп, кӛркемдіктің аса табиғи жанды теңеулерін іздемей касталық оқшаулыққа, 

ҧрынатындығын тҥсіндіру ҥшін стилистикалық аналогия етеді.  

Ал енді шағатай әдебиетіне тән жалаң тҥр қуушылық машықты ақындық ӛнердің сорлылығы деп 

білген Қ.Жҧбанов Абайдың да сол батпақты белшесінен кешіп барып, ҧшығына шығып қайтқанын 
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пайымдаудың квинтэссенциясы [40] ретінде жеткізеді. Мысалы: «Ескі кҥншығыс ақынның әріп 

бейнесін дӛп қолдануы ӛмірден қашықтап, қаламы мен әрпіне ғана қарап тізесін қҧшақтап қалған 

касталық жағдайын кӛрсетеді. Абай – осы белеске шейін ӛрмелеп барып, шағатай жолының 

сорлылық ҧшына шығып болып, одан безген сықылды /295/. 

Бҧл шағын зерттеуде біз профессор Қ.Жҧбановтың Абай ілімін қалыптастырудағы ғылыми 

танымдары және Абай поэзиясының тілдік ерекешеліктеріне талдау жасадық.  
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THE CONCEPT “NOSE AND KNEE” AS A SYMBOL OF MAGICAL ABILITIES OF 

MIDNIGHT’S CHILDREN IN SALMAN RUSHDIE’S NOVEL “MIDNIGHT’S CHILDREN” 

 

Abstract 

The article is devoted to the research of the concept ―Nose and Knee‖ on the basis of Salman Rushdie‘s 

novel ―Midnight‘s children‖from the perspective of cognitive linguistics and literary studies. In the article 

the concept ―Nose and Knee‖ is described as a symbol of magical abilities of midnight‘s children, it has a 

close relationship to the characters of the novel.―Nose and Knee‖ just like ―Saleem and Shiva‖represents the 

sign of creation and destruction, victim and victor, union and negation, faith and humility – are inextricably 

related in the novel.The huge conflict between Saleem and Shiva reflects the ancient, mythological battle 

between the creative and destructive forces in the world. The hostility and anxiety between the two begin at 

the moment of their simultaneous births. 

Keywords: nose and knee, midnight‘s children, alterity, identity, magical abilities, cognitive linguistics 
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Аңдатпа 

Мақала қаламгер Салман Рушдидің «Тҥн қойнауындағы балалар» атты романында кӛрініс тапқан 

«Мҧрын және Тізе» концептісін когнитивті лингвистика және әдебиеттану ғылымы тҧрғысынан 

саралауға арналған. Мақалада «Мҧрын және Тізе» концептісі тҥн балаларының сиқырлы 

қабілеттерінің символы ретінде берілген және бҧл концепт ӛз кезегінде роман персонаждарымен 

тығыз байланысты болып келеді. «Мҧрын мен Тізе» - «Салим мен Шиваның» бейнесі, ол роман 

желісінде ӛзара сабақтастықта кӛрінетін жарату мен қирату, қҧрбандық пен жеңімпаз, ӛзара келісім 

мен жоққа шығару, сенім мен кішіпейілділіктің негізгі белгілері болып табылады.  

Салим мен Шива арасындағы ҥлкен тартыс ежелгі мифологияда кӛрініс тапқан әлемдегі 

шығармашылық иелері мен қиратушы кҥштердің арасындағы жойқын соғысты бейнелейді. Бас 

кейіпкерлердің арасындағы бҧл қастандық пен ымырасыздық олар дҥниеге келген сәтінен 

басталғандығы белгілі. 

Тҥйін сӛздер: мҧрын мен тізе, тҥн балалары, ӛзгергіштік, бірегейлік, сиқырлы қабілеттер, 

когнитивті лингвистика 
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КОНЦЕПТ «НОС И КОЛЕНО» КАК СИМВОЛ МАГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ПОЛУНОЧИ В РОМАНЕ САЛМАНА РУШДИ «ДЕТИ ПОЛУНОЧИ» 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию концепта «Нос и Колено» на основе романа Салмана Рушди 

«Дети полуночи» с точки зрения когнитивной лингвистики и литературоведения. В статье концепт 

«Нос и Колено» описывается как символ магических способностей детей полуночии этот концепт 

тесно связан с персонажами романа. «Нос и Колено» - как «Салим и Шива», представляет собой знак 

творения и разрушения, жертва и победитель, союз и отрицание, вера и смирение - неразрывно 

связаны в романе.  

Большой конфликт между Салимом и Шивой отражает древнюю мифологическую битву между 

творческими и разрушительными силами в мире. Враждебность и беспокойство между ними 

начинаются вмоментиходновременногорождения. 

Ключевые слова: нос и колено, дети полуночи, изменчивость, идентичность, магические 

способности, когнитивная лингвистика 

 

Introduction.Salman Rushdie‘s novel ―Midnight‘s children‖ is one of the most outstanding novels of 

the XX century, which describes the transition of India from British colonialism to independence and this 

historical event is intertwined with magical abilities and mystery.The concept of ―Nose and Knee‖ is used in 

various ways, and it has a strong relationship with the main heroes of the novel. The meaning of ―Nose and 

Knee‖ has a wide significance in the novel than just a physical part of body. As we have understood from the 

novel that ―Nose and Knee‖ represents the identity of an Indian family and Indian culture, too. Also, the 

author Salman Rushdie leads us to understand the novel through independence of India from the British 

colony and the identity crisis that Indian culture had at that period. While reading the novel ―Midnight‘s 
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Children‖, we can see that ―Nose and Knee‖ identifies the personality of each person who inherited this big 

nose from generation to generation and the nose has itself ―a great power‖ and can sense all unusual and 

important events. Rushdie defines the main protagonist Saleem Sinai as a ―nose‖, having an enormous nose 

as his grandfather, and another character, who is Saleem‘s alter – ego Shiva characterizes the person who has 

an immense power over his knees.  

Methodology. Wehave described the concept ―Nose and Knee‖ as a symbol of mystical abilities of midnight‘s 

children, and also have divided a symbol of mystical properties of midnight‘s children into three sections:  

1) The correlation of identity and alterity; 

2) Mystical predictions of midnight‘s children; 

3) The religious and mythological source of personages. 

 First of all, let us try to understand the relation between identity and alterity in the novel ―Midnight‘s 

Children‖. It is given on different levels: the relation between person and people, we can also say relation 

between one or the other, then relation between the human being and the non – humans and alterity between 

the one and the same person. Therefore, we are going to explain the correlation of identity and alterity in the 

novel ―Midnight‘s children‖.  

Results and Discussion.One of the defining characteristics of an identity in the novel is that Naseem, 

she is Aadam Aziz‘s wife, she starts being as a clever and wise woman, and continues being as a Reverend 

Mother during the novel. She has an ancient spirit in herself and the most important thing for her is taking 

photos.. She realized that with the help of the photo we can create another person‘s appearance, and this 

image cannot be genuine, on the contrary, people hide their truth and reality, which we realize it by these 

sentences: ―Naseem had become a prematurely old, wide woman, with two enormous moles like witch‘s 

nipples on her face: and she lived within an invisible fortress of her own making, an ironclad citadel of 

traditions and certainties. Eventually, the photographer had tried to catch her unawares, but she seized his 

camera and broke it over his skull. Fortunately, he lived, but there are no photographs of me grandmother 

anywhere on earth. She was not one to be trapped in anyone‘s little black box‖[1, p.47].  

The most interesting point of the novel is that all characters change their names to other names in order 

to have different identities. In fact, our names have particular meanings in our lives. Our names are the 

symbols or signs of identity, they create different images in our minds. According to Chevalier‘s Dictionary 

of Symbols ―the name of a thing is the sound produced by the actions of the moving forces that create it. The 

Name and Form (Nama and Rupa) are the essence and the substance of the individual because they 

determine it‖ [2, p.353-355]. 

Themain hero Saleem Sinai has several nicknames related to the appearance of his body in the novel, such 

as: Snotnose, Stainface, Sniffer, Baldy, or Piece-of-the-Moon. Only Saleemasks himself many questions about 

his identity. ―Even a little boy is faced with the problem of defining itself, and I‘m bound to say that my early 

popularity had its problematic aspects, because I was bombarded with a confusing multiplicity of views on the 

subject, being a Blessed One to a guru under tap, a voyeur to Lila Sabarmati‖ [1, p. 178].  

Actually, Saleem‘s name symbolizes the sign of the moon that he will always live under its sign. As we 

know, the moon identifies the protector of the magicians, a great power, and he is the protector of midnight‘s 

children. He also has a great gift – ―intuition‖, he has the great ability to read magical and personal thoughts of 

people. His main developed gift is to communicate with everyone through telepathy. Thus, Saleem also gave 

up his identity, like his grandmother in order to find out a superior one within himself as representing himself 

like Buddha‘s prototype. The most essential reason seems that Saleem and Buddha are different people and he 

manages to keep himself in one position or distance so that, through his identity, he thinks himself as the other 

one: ―So, apologizing for the melodrama, I must doggedly insist that I, he, had began again; that after years of 

yearning for importance, he (or I) had been cleansed of the whole business… that empties from history, the 

Buddha learned the arts of submission and did only what was required of him‖ [1, p. 488].  

Another way of looking at this description is to identify the mystical predictions of midnight‘s children 
who were born on 15 August. Saleem Sinai is one of the one thousand and one children, the one that was 
born exactly at midnight, as his life had been predicted to his mother by seer Ramram a long time ago. The 
seer Ramram makes a prediction the birth of ―a nose and knees‖, which represent Saleem and Shiva. A nose 
and knees play a major role in symbolizing each boy‘s special power. There are several instances to analyze 

their significant roles in the novel. When Amina Sinai was pregnant, she visited the seer Ramram, he 
describes Amina‘s future child in this way: ―There will be two heads – but you shall see only one – there will 
be knees and a nose, a nose and knees‖ [1, p.114].Amina was shocked, even she did not understand what the 
seer Ramram told her. But Ramram did not stop saying: ―Newspaper praises him, two mothers raise him! 
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Bicyclists love him, crowds will shove him! Sisters will weep him, cobra will creep him! Washing will hide 
him, voices will guide him! Friends will him – blood will betray him!‖ Amina Sinai asked some questions 
about his predictions, but Ramram did not listen to her and carried on: ―Spittoons will brain him – doctors 
will drain him – jungle will claim him – wizards reclaim him‖ Soldiers will try him – tyrants will fry 

him…‖[1, p.115]. 
Saleem has double characteristics, and he represents the highest identity as physical individual but on 

the other hand, the top identity of the nation of India. Amina Sinai, Saleem‘s mother was offered a gift of a 
son in exchange of the gift of a life. Therefore, soothsayers said: ―A son…such a son! A son who will never 
be older than his motherland – neither older nor younger. There will be two heads – but you shall see only 
one – there will be knees and a nose, a nose and knees‖ [1, p.14]. ―He will have sons without having sons! 

He will be old before he is old! And he will die…before he is dead‖ [1, p.115]. These words claim that 
Saleem Sinai‘s future and at the same time, of his alter ego, Shiva, the other boy who was born at the same 
hour as Saleem, and the representative features of their identities: knees and nose.  

As we have mentioned the time of Saleem‘s birth, we need to explain the symbolic meaning of it. 
Therefore, Chevalier Jean and Alain Gheerbrand state:―the date of Saleem‘s birth is a metaphorical 
coincidence to the birth of the nation of India. But midnight is the primordial hour of absolute rest, when the 

spiritual sun is in power and opposed to the physical sun of the noon‖ [2, p.94].  
Saleem Sinai‘sfortune turns in such a way that his alter – ego Shiva appears once again in his life and 

destroys Saleem‘s life, at the end of the novel surprisingly Shiva‘s son becomes Saleem‘s son. Shiva is the 
archetype of Shiva, the god of destruction and renaissance, he is the greatest dancer, one who rides a bull, 
whom no force can resist and every time when Shiva appears, at that time Saleem‘s life changes. Here, we 
can say that Shiva seems to be victor, while Saleem is considered to be victim of the novel. Shiva and Saleem 

were both born under Capricorn rising, as astrologers have mentioned, Capricorn symbolizes the divine body 
with power over the knees and this power was given to Shiva. Saleem expresses his opinion about Shiva‘s 
behaviour in this line: ―To be honest: I did not like Shiva. I disliked the roughness of his tongue, the crudity 
of his ideas; and I was beginning to suspect him of a string of terrible crimes – although I found it impossible 
to find any evidence in his thoughts, because he, alone of the children of midnight, could close off from me 
any part of his thoughts he chose to keep to himself – which, in itself; increased my growing dislike and 

suspicion of the rat-faced fellow‖ [1, p.314].  
As other characters, Parvati-the-witch also loses her identity, and becomes Laylah at the end of the 

novel:―she took a name which I chose for her out of the repository of my dreams, becoming Laylah, night, so 
that she too was caught up in the repetitive cycles of my history becoming an echo of all the other people 
who have been obliged to change their names…like my own mother Amina Sinai, Parvati-the-witch became 
a new person in order to have a child‖ [1, p.580]. The most interesting fact is that Parvati has the mystical 

ability like other midnight‘s children and she has the power of the true adept, the illuminates, the genuine 
gifts of conjuration and sorcery, the art which required no artifice.  

We come across with another sort of characteristic of identity, if names are conventional criteria, the 
body and its elements – physical characteristics, memory is related to the interior existence of a person. 
Derek Parfitt sustains that ―memory makes us conscious of our existence in time, as it creates a 
psychological connectedness‖ [3, p.100-121]. For Saleem Sinai, memory is the main source of maintaining 

an identity, though not only a personal identity but also a national identity. He collects both the personal and 
historical memories and his daily lives out of them. Nevertheless, Saleem realized that ―we simply could not 
think our way out of our pasts‖ [1, p.118], moreover, he creates his life again, especially his relatives‘ lives 
out of a memory he does not physically have, but which he discovered by the power of his mind. ―And 
memory – my new, all – knowing memory, which encompasses most of the lives of mother, father, 
grandfather, grandmother, and everyone else – answers: soft, squashy as corn flour pudding‖ [1, p.88]. 

Saleem in his attempt of pickling history and maintaining memory present, he fell in the trap of his dream, he 
lost his personal name, in favour of other memories that altered his being to the point of dissolution. He 
admits himself that memory makes a nation and a person, he even learns to live experiences that do not 
belong to him, he reaches to live moments of the dead until he is reborn by Parvati‘s basket: ―Memories of 
invisibility: in the basket I learned what it was like, will be like, to be dead. I acquired characteristics of 
ghosts! Present but insubstantial; actual but without being or weight‖ [1, p.532].Saleem claims that India 

being a nation of forgetters he receives only-legend-like images and turns history into personal memory. 
According to Frances A. Yates‘s theory ―memory belongs to the same part of the soul as imagination does‖ 
[4, p.174-175]. When telling us about Methwold, Saleem states strange statements such as: ―bit I, who never 
saw him once, find him impossible to forget‖ [1, p.114].  
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The next thing is about religious and mythological source of personages. Here, we have recognized the 

mythological origin of characters from the novel. Firstly, Saleem Sinai knows the symbol of his name Sinai, 

which means the ―master magician‖ and ―the son of the moon‖. The moon is the protector of the magicians, 

of the super – natural powers, since the protector of the children of midnight. Saleem as a Muslim has a 

connection to Islam. Secondly, Shiva is the name of a Hindu god, associated with Hinduism, according to his 

name and his gifts. Shiva‘s gifts of war, which echo the powers of the Hindu gods, depicted in Hindu 

mythology. Finally, Parvati is the name of a Hindu goddess, remains associated with energies of the earth. 

Parvati-the-witch echoes this connection with her ability to combine the energies of the earth to allow for 

sorcery and conjuration. By a Hindu goddess, Parvati is connected to Shiva, because in Hindu mythology, 

Parvati is a consort of Shiva. 

Here, the schemes of the concept ―Nose and Knee‖ and similarities and contradictions of two main 

characters are given in the below: 

 

Scheme 1 – “Nose and Knee” – as a symbol of special magical abilities of midnight’s children 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheme 2 – Similarities and contradictions of two main characters: Saleem and Shiva 

Saleem - 

Nosecreationunionvictim          

 

 

Shiva -

Kneedestructionnegationvictor 

 

Shiva - the god - destroyer, the 

strongest of all; Shiva - a great dancer, 

one who rides on a bull. Shiva was 

born on the rise of Capricorn because 

Capricorn symbolizes the celestial 

body, symbolizing the power of the 

knees; 

 

The protagonist Saleem Sinai, has a 

big nose, a unique scent, his nose: 

elephantine as the trunk of Ganesh,  

he has a "great gift" - intuition: he 

can read mystical and inner thoughts 

of people. Saleem also may convene 

together midnight's children and 

communicate with everyone via 

telepathy;  

 
Shiva represents the alternative side of 

India: the desire for power by force: 

separatism, destruction, self-

destruction; 

 

Saleem's nose symbolizes a leading 

and unifying force of India in a 

constructive and peaceful way; 

 

- spiritual:Saleem - 

creationShiva - destruction-

mystical:Saleem - "nose" - 

intuitionShiva - "knee" - 

power - social:                      

Saleem - richShiva - poor - 

religious:Saleem - 

MuslimShiva - Hindu  

Contradictions Similarities 

Born on August 15, 

1947; They have a 

special gift. 
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Conclusion.The conflict between Saleem and Shiva reflects the ancient, mythological battle between 

the creative and destructive forces in the world. The hostility and anxiety between the two begin at the 

moment of their simultaneous births. The reference to Shiva, the Hindu god of both destruction and 

procreation, reflects not only the anxiety between destruction and creation but also the inextricably bound 

nature of these two strong forces. Saleem, as a protagonist of Midnight‘s Children, is responsible for creating 

the world. He symbolizes Brahma, the god of creation. Saleem creates a story, not his own life. By delivering 

Saleem into the hands of the Widow, Shiva is obliged for the destruction of the midnight‘s children and also 

by being Aadam‘s father and hundreds of other children and he ensures the continuation of their legacy. The 

dialect of creation and destruction is revealed as a symbol of energy potential force of midnight‘s children to 

undertake the mission of generations of postcolonial India. As a matter of fact, Saleem‘s nose symbolizes a 

leading and unifying force of India in a constructive and peaceful way, he even describes his own nose in 

this way: ―My nose: elephantine as the trunk of Ganesh, it should, I thought, have been a superlative 

breather‖ [1, p.214] and on the contrary, Shiva represents the alternative side of India, the desire for power 

by force: separatism, destruction, self-destruction. In this respect, Shiva is suspected of killing human beings 

with his powerful and strong knees, while Saleem uses his nose to discover the most decrepit nations in the 

city. Knees and nose – just like Saleem and Shiva, creation and destruction, victim and victor, union and 

negation, faith and humility – are inextricably related.  
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ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ МИФТІҢ КӚРКЕМДІК ҚЫЗМЕТІ 

 

Аңдатпа 

Қазіргі қазақ прозасындағы мифтің әр тҥрлі мағынада қолдануы оқырманда қызығушылық 

туғызады. Бҧл авторлардың әр тҥрлі әдеби бағытқа қатысын мифте берілген идеяларды кӛрсету ҥшін 

негізгі мифемдерді таңдауда қалай берілетінін анықтауға мҥмкіндік береді. Мифтерді қолдана 

отырып, автор, бірнеше дәстҥрмен диалогқа тҥседі, екіншіден белгілі мифологиялық сюжетті қайта 

тҥсіндіреді, ӛз образын жасайды, соның нәтижесінде баяндауды мифтендіру іске асады. Бас 

кейіпкердің мифологиялық дҥниетанымы уақыт пен кеңістікке ерекше қабылдауымен сипатталады. 

Бҧл ғылыми мақалада қазақ прозасындағы фольклорлық мифтердің қолданылу ерекшеліктеріне 

талдау жасалып, олардың кӛркемдік қызметіайқындалады.Қазақ прозасында ХХ ғасырдың аяғында 

мифке деген қызығушылықтың жандана бастауының алғышарттары нақтыланады.Қазақ 

прозасындағы мифологиялық дәстҥрлер жаңа әдеби тенденциялардың ӛзара байланысы 

қарастырылады. Шынайы ӛмірді тҧрақты мифологиялық модельдер мен образдар арқылы берудегі 

мифтің кӛркемдік қызметіанықталады.  

Тҥйін сӛздер:Реминисценция, фольклор, ежелгі наным-сенімдер, мифопоэтика, мифтер, мифтік 

образдар, мифтік аңыз, әдеби кӛркемдік әдістер, мифологиялық қҧрылым 
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ARTISTIC FUNCTION OF MYTH IS IN KAZAKH PROSE 

 

Abstract 

The use of the myth in modern Kazakh prose in different senses is of interest to the reader. This allows 

us to determine how the authors' attitudes towards different literary trends are conveyed in the choice of 

basic myths to reflect the ideas presented in the myth. Using myths, the author enters into a dialogue with 

several traditions, and secondly, reinterprets a well-known mythological plot, creates his own image, as a 

result of which the narrative becomes a myth. The protagonist's mythological worldview is characterized by 

a special perception of time and space. This scientific article analyzes the features of the use of folk myths in 

Kazakh prose and identifies their artistic function.The prerequisites for renewed interest in myth in Kazakh 

prose at the end of the 20th century are being clarified. The relationship of mythological traditions and new 

literary trends in Kazakh prose is considered. The artistic function of myth is determined in the image of real 

life through mythological models and images. 

Keywords:Reminiscence, folklore, ancient traditions and beliefs, mythopoetics, myths, mythical 

images, mythical legend, literary art methods, mythological structure 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ МИФА В КАЗАХСКОЙ ПРОЗЕ 

 

Аннотация 

Использование мифа в современной казахской прозе в разных смыслах представляет интерес для 

читателя. Это позволяет нам определить, как авторы относятся к различным литературным 

тенденциям в выборе основных мифов, чтобы отразить идеи, представленные в мифе. Используя 

мифы, автор вступает в диалог с несколькими традициями, а во-вторых, переосмысливает известный 

мифологический сюжет, создает собственный образ, в результате которого повествование становится 

мифом. Мифологическое мировоззрение главного героя характеризуется особым восприятием 

времени и пространства. В данной научной статье анализируются особенности использования 

народных мифов в казахской прозе и выявляется их художественная функция.Уточняются 

предпосылки возобновления интереса к мифу в казахской прозе в конце ХХ в. Рассматривается 

взаимосвязь мифологических традиций и новых литературных тенденцийв казахской прозе. 

Определяется художественная функия мифа в изображении реальной жизни через мифологические 

модели и образы. 

Ключевые слова:Реминисценция, фольклор, древние традиции и вероания, мифопоэтика, мифы, 

мифические образы, мифическая легенда, литературные художественные методы, мифологическая 

структура 

 

Кіріспе. Қазіргі қазақ прозасындағы миф әр тҥрлі кӛркем бағыттар мен жанрларда орнығып қана 

қоймай, кӛркем мәтіннің барлық деңгейіне енді. Әсіресе оның реминсценция тҥрінде кӛрінуі ӛте 

айқын. 

Мифологиялық реминсценция жекелеген мифтердің нақты, кейде айқын емес қолданысын 

немесе олардың белгілі әдеби интерпртациясын байқатады, бҧл оқырманның мәдени жадысы мен 

ассоциативті қабылдауына негізделген сапалы тәсіл болып табылады.  
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Мифологиялық реминисценция проблемасы В.Б.Шамин, Элиаде М. т.б бірқатар орыс ғалымдары 

еңбектерінде қарастырылды. Оның кең тараған формаларын мифологиялық персонаж, яғни 

«мифологиялық ат» мифологиялық сюжет, мифтер мен мифологиялық «архетиптер» [1,16], -деп 

саралаған. 

Әдістеме.Әрине мифологиялық реминисценция шеңбері бҧл кӛрсетілген варианттардан да кең. 

Мифологиялық реминисценция қатарына цитаталар, қарапайым еске тҥсірулер мен қатар миф 

интерпретациясы кейде, олардың жасаушыларының аттары да беріледі. (мысалы Дантенің «Қҧдіретті 

комедиясы», О.Мендельштамның «Бессоница», Гомер «Туше перуса» ӛлеңі). 

Мифологиялық реминисценция эксплицитивті (танып білуге есептелген) және имплицитивті 

(жасырын) болуы мҥмкін. Біздің міндетіміз – мифологиялық реминисценциялардың кӛркем шығарма 

тініне қалай жымдаса бірігуіне және оның кӛріну формалары мен функцияларын анықтау.  

Қазақ прозасында ренинисценция ҥлгісіне «жезтырнақ» бейнесін алуға болады. Бҧл 

М.Жҧмабаевтың «Ертегі» поэмасынан және А.Мекебаевтың «Жезтырнақ» повесінен кӛрінеді.  

«Жезтырнақ» – әйел кейпіндегі жын (дух). Ол орманда ӛмір сҥреді. Жезтырнақ туралы аңыздар 

кӛп», – деп жазады Ш.Уәлиханов. 

Ертек, ертек, ертек, ертек – ерте екен 

Ерте кҥнде ешкі жҥні бӛрте екен... 

Хан Абылай немересі Кенехан  

Аспанға ӛрлеп, заулап жанған ӛрт екен [2,16] –  

деп басталатын поэмада Сыздық батырға қараңғыда, айдалада жезтырнақты кездестіреді.  

Қҧм астында демі біткен бетпақ шӛл, 

Сҧлу келіншек – жезтырнақ қой қанышер. 

Тырнағымды кӛрсе біліп қалад деп, 

Жеңнен қолын шығармаған мәні сол. [2,17]. 

Ал, А.Мекебаевтың «Жезтырнақ» повесіндегі жезтырнағы былай суреттеледі: «Ең азабы – кӛз 

алдына елестейтін қаныпезер қорқаудың ӛз анасына ҧқсайтыны. Сосын еріксіз әжесінің жеңіне 

кҥдіктене қарайды. Тҧла бойы тҥршігеді. Ту сыртындағы қоң етіне алмас тырнақты он саусақ сҥңги 

еніп тҧрғандай, жҧлын тҧтасындағы он нҥкте, сыздап сырқырап қоя береді». [3, 234]. 

М.Жҧмабаевтың «Ертегі» поэмасындағы жезтырнағы ол фольклорда ертеден бар жезтырнақ. Ал 

А.Мекебаевтың «Жезтырнағы» тҥрленіп, ӛзгеріп, жаңарып келген жезтырнақ. Екеуі де авторлық 

танымға қызмет атқарып тҧр. М.Жҧмабаев Сыздық батырдың қырағылығын, ержҥректілігін, 

батырлығын ашу ҥшін жезтырнақты қолданып тҧрса, ал А.Мекебаевтың «жезтырнағы» бір ҥйдің 

шаңырағын ортасына тҥсіріп, ӛш алу қҧралына айналады. Қазақы танымдағы зәрені алатын 

жезтырнақ образы қолдан жасалып, Тҧрманқожа жезтырнақ кейпіне еніп, мола басында қҧран оқып 

отырған Жҧмағҧлды жезтырнақ болып қорқытып, ақыры ӛлтіріп тынады. «Әзірейіл қол 

шошаңдататындай, тайраңдап билейтіндей, қарқылдап кҥлетіндей, артынан айқайлап қол 

безейтіндей. Ол сана айқындығын ҥрейдің соқыр тҧманымен тҧмшалады да манаурай ауырсынып, 

ҧйқыға ҧқсас тҥйсіксіз болмыстың қҧрдымына шын батты» [3, 230]. Бҧл жерде автор оқиға сюжетіне 

«ҥрейді» кіргізе отырып, психологиялық сезімдік нақыштарға қатты мән берген. Пері, албасты, 

жезтырнақтан қорқатын қазаққа «жезтырнақ» атын пайдаланып Тҧрманқожа ӛзінің арам ойын іске 

асырады. Авторлық ой гротескілі формамен берілген. «Аспанда сҧп-сҧр, жер де сҧп-сҧр. Тымырсық 

кӛктің тӛсіне тҧтаса тҥнеріп тҥбіт жҥні тҥтіле сіркіреген бура бҧлттар жерге енді-енді жҥрелеп жата 

кетердей тӛнеді. Бҧтақтары жауынға шалынған жас жыңғылдар қан қызыл. Қара барақтар, итсигектер 

маужырай тҧнып кҥлтеленіп тҧр. Бойына ылғал тартқан бҧйрат қҧмға ат тҧяғы тисе астынан 

бҧрқырап қҧрғақ ақ топырақ кӛрінеді» [3, 262]. Неліктен автор сҧр тҥсті қалап тҧр? Ақын Абай «сҧр 

бҧлт тҥсі суық қаптайды аспан», Д.Г.Байрон «кӛңілім менің сҧп-сҧр» деп табиғат пен адам кӛңілі 

арасындағы байланысты психологиялық параллелизм әдісімен бейнелегендей «сҧр тҥс» бҧл жерде 

ақкӛңілі кірленіп, кҥдік пен кҥмән басып, сҧп-сҧр болып, жезтырнақтан кек алуға бел байлаған 

кейіпкер характерін береді. Градация формасымен берілген бҧл пейзаж кӛрінісімен осы бір отбасына, 

Әуез басына тӛніп келе жатқан қауіп-қатер, трагедияның да ҧлғайып келе жатқанын психологиялық 

праллелизм тәсілімен орынды берген. Автордың айтпағы «жезтырнақ» деген суық сӛздің ӛзі бір 

отбасына қаншама қайғы, мҧң, зар әкелгендігі. 

Талқылау. М.Ысқақбаевтың «Ҧят туралы аңыз» повесі сонау бағзы замандардан да әрідегі 

біздің бабаларымыз тәу еткен «Тәңірі» туралы әңгімеленеді.  
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«Ол ӛзі бір Жақия да, Бҧдда да, Иса да, тіпті Алла-тағаланың ӛзі де адам санасынан орын тебе 

қоймаған кез еді. Не жанарымызға сыймайтын, не ақылымызға сыймайтын бҥкіл мына жарық 

дҥниені де, Адам ата мен Хауа анадан ӛзге тірі пенде кӛріп-білмеген, кӛзге де, кӛңілге де қараңғы о 

дҥниені де Тәңірі жеке-дара билейтін» [3, 8].  

Ғалым С.А.Қасқабасов «Қазақтың кӛне мифінде болуға тиісті ілкі ата – демиург бейнесі Тәңір 

образымен алмастырылған. Ал, Тәңір аспанның әміршісі саналған. Яғни Тәңір – ең жоғарғы қҧдай, ол 

аспан мен жердегі тылсым мен тіршіліктің иесі» деген... [4, 96]. М.Ысқақбаевтың «Ҧят туралы аңыз» 

повесін фольклорлық таным пайымымен жасампаздық мифке жатқызуға болады. 

Ал жасампаз миф туралы орыс ғалымы Е.М.Мелетинский «Жасампаздық мифтер дегеніміз бҥкіл 

дҥниені қҧрайтын нәрселердің пайда болуын баяндайтын мифтер» деп анықтайды ӛзінің «Поэтика 

мифа» атты еңбегінде [5,195]. 

Бҧл мифтік повесте Тәңірі екі періштесін кезек тыңдап, ғаламда болып жатқан ӛзгерістерді 

солардың шар айналарынан қарап біліп отырады. Анда-санда жерге қарап, әуелде адамзат атаулы 

Адам ата мен Хауа ананы пейіштен қуғанда екеу-ақ еді, қазір ҧзын саны бірер мың болыпты деп ой 

тҥйеді. 

Шарапат қашанда ізгілік пен жақсылықтың символы іспеттес. Ал Кесепат болса мҥлдем қарама-

қарсы. Автор Шарапат пен Кесепатты антитезалық бейнелеу тәсілімен ізгілік пен зҧлымдықтың, 

жақсылық пен жамандықтың қарама-қарсы символы ретінде алған. Дҥние дҥние болып жаралғалы 

жҧмыр басты пенде бойындағы екіҧдай мінез: бірі жамандыққа бастап тҧратын – кесепат азғыруы, 

бірі адамдар ҥшін жақсылық жасауға бар Шарапаттың іс-әрекеті ӛмір-бойы бір-біріне кереғар кҥресіп 

ӛтетіні содан екен. 

Академик С.Қирабаев «Ҧят туралы аңыз» повесін аңыздық сюжетке қҧра отырып, соның 

негізінде жазушы адам баласы ӛмір бойы толғандырып келе жатқан бҥкілхалықтық проблеманы – 

зҧлымдық пен адалдықтың кҥресін бейнелейді. Ертегілік оқиғаларға нақты адам әрекетіне ылайық 

сипаттар береді. Дҥниені жеке дара билеуші Тәңірі де, оның періштелері Шарапат пен Кесепат та 

Марал повесінде аңыздық кҥйден кӛркем бейнеге айналады» [6, 353] деп бағалайды. 

Бҧл мифтік аңыз шығыстық мотивтегі кӛне сюжетке қҧрылған. Жазушы қҧрғақ баяндаудан гӛрі 

адам тойымсыздығының тҥп тӛркіні неде деген сҧрақты ортаға салады. 

Д.Досжановтың «Тілегімді бере гӛр» повесінде Шалқардың шалғай тҥкпірінде жас журналист 

жігіт Дана сол маңнан мемлекеттік қорық аштырмақ болады. Жергілікті «Охотсоюздың» 

қорықшысы, ӛкіметтің байлығына қолын салып, тегін ішіп-жеп отырған араны ашылған Молдаберді 

зиянкестік әрекет жасап жас жігітті айдалада соққыға жығып тастап кетеді. Біраз жыл ӛткен соң 

Молдаберді ҧшты-кҥйлі жоғалып кетеді. «Ақырында Мәнәулие маңында жапанда шошайып жалғыз 

отырған жҥз жасқа келген аңшы шал айтыпты-мыс деген сӛз ел ішінде гу ете тҥседі. Әлгі аңшы 

айдалада, киік қарап сандалып жҥрсе, бҥйірі қабысып бҧратылған аш қасқыр кӛріпті. Қҧдая тоба, сол 

қасқырдың кӛзі қҧдды Молдабердінің кӛзі, ҥні қҧдды Молдабердінің ҥні дейді: қарт аңшы қарап 

тҧрып қайран қалыпты, қатты шошыпты, кӛріп тҧрып сенбеуге амалы болмапты. Аш қасқырға 

айналып айдалаға қаңғып кеткен Молдаберді сол деп иманын айтып жат та қарғаныпты. Бҧл 

қауесетке біреу сенеді, біреу кҥлді, біреу шошынып ішегін тартты. 

Біз айтсақ – ҥйірінен, туған жерінен қарадай безініп, айдалада алып соғып тояттауға таппай 

сілесі қатып сенделіп жҥрген аш қасқыр – сол Молдаберген дер едік», – деп аяқтайды автор повесті 

[7,138].Бҧл повесте автор «аш бӛрідей» деп қазақ айтпақшы ӛмірінде «тою» дегенді білмей, ӛмірі 

ашкӛзденіп, аш қасқырдай жалаңдап ӛткен Молдабердінің образын символмен ҧтымды берген. 

Автор неліктен кейіпкерін қасқырға айналдырды? Бҧл ретте ел арасында тараған танымал аңыз 

желісімен келетін болсақ, халық қарғысына ҧшыраған Қарынбай сараңның суырға айналуын тілге 

тиек етіп кетуге болады. 

Жазушының «Келіншек таудағы тас тҥйелер» атты тағы бір мифтік шығармасында қыздың әке 

қарғысына ҧшырап тасқа айналуының себебі тасбауырлығында жатса, сол Молдабергеннің қасқырға 

айналуы оның ашкӛзділігінде болса керек. 

Нәтижелер. Жазушылардың шығармашылығындағы реалистік әдісті мифологиялық логика 

элементтерімен біріктіру ҧмтылыстары шығарманың қҧрылымын қҧруға, шынайы ӛмірді тҧрақты 

мифологияның модельдер мен образдар арқылы тҥсіндіруге ықпал етті.А.И.Вонюковтың атап 

ӛткеніндей, [8.6] «шығарманың аты автордың атымен бірге нақты кӛркем жҥйенің «белгісін», 

«символын», «формуласы» мен «формасын» білдіреді, ол ӛзіне шығарманың тақырыбын, идеясы мен 

пафосын жинақтайды». 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

360 

«Миф» тҥсінігі мифологиялық есімнен мифологиялық образдан және мифологиялық баяндаудан 

тҧрады. Бҧны А.Ф.Лосев, О.М.Фрейденбург ӛз еңбектерінде атап кетеді. Есім ежелгі және алғашқы 

мифологиялық қҧрылым болып табылады. Ол образда және ритуалар салттар кӛрінеді. Салт \ритуал\ 

образды мифке сәйкес келеді, ал мифологиялық баяндау, ӛз кезегінде, мифтің тҥсініксіз сал-дәстҥрді 

тҥсіндіру ҥшін пайда болады. Автор мифологиялық есімді қолдана отырып, біріншіден, образ 

сомдайды, екіншіден белгілі сюжетті қайта тҥсіндіреді, яғни жаңа стратиегиялы есімге бағындыра 

отырып ой елегінен ӛткізеді, соның нәтижесінде баяндауды мифтендіру жҥзеге асады. 

Қазақ прозасындағы мифтендірудің негізгі формаларын былай жҥйелеуге болады: 

1. Барлық шығармаларда мифологиялық реминисценциялар мәтіннің әртҥрлі деңгейлерінде 

байқалады. Мифологиялық есім белгі берілген шығарма атынан сюжетке, сюжеттік ситуацияға, 

қҧрылым тҥзуші, сӛзге дейінгі деңгейде кӛрінеді. 

2. Қазіргі қазақ прозасындағы мифтендіру кӛзқарастың кӛптік қағидасы бойынша кӛркем 

қҧрылымды ҧйымдастыру арқылы жҥзеге асады яғни мифологиялық мотивтер мен мифемдер жҥйесі 

арқылы; 

3. Мифологиялық реминисценцияны қолдану техникасыда авторлардың шығармаға берген аты 

мәтін «формуласын» анықтайды, интерпретация кілтіне айналады, жалпы белгілі мифтегі сюжеттік іс 

әрекеттерді қайта ӛңдейді. Осының нәтижесінде ӛзіндік кӛркем қҧрылымы бар жаңа миф дҥниеге 

келеді. Ескі форма жаңа бір сипатқа ие болады.  

4. Қазіргі мифтің кӛркем қҧрылымының маңызды элементтері мифологиялық сана, 

мифологиялық уақыт, мифологиялық кеңістік. Бҧл ҥш қҧрамдас бӛлік мәтінді ҧйымдастырады, оған 

миф белгілерін береді. Ӛз кезегінде олар жаңа мифтің кӛркем қҧрылымына ӛзінің ішкі қасиеттерін 

бағындырады: 

– барлығында бәрінің болуы; 

– уақыт ағысында, иллюзия мен шынайылықта себеп пен салдардың біртҧтастығы; 

– жеке тҧлға сезімінің жоқтығы, немесе оны «тҧтастық» мәңгілік қайталаушылығы, тҧйықтығы, 

дискреттілігі; 

Қазіргі прозаның мифопоэтикасын талдау нәтижесінде мифологиялық «элементтер» функциясын 

тӛмендегіше анықтауға болады: 

– модельдеуші (мифологияның дҥниетанымдары, кҥнделікті іс-әрекетте миф атмосферасын 

жасау); 

– философтық (мәңгілік айналу, мәңгілік қайта оралу немесе тҧрмыстың мәңгілік жалғандығы 

туралы идея); 

– қҧрылымдық (кӛзқарастың кӛп болуы соның салдарынан – мифологиялық образдың кӛптеген 

бӛліктерге бӛлінуі;  

– поэтикалық жоғары және тӛмен, прозалық және асқақ, кітаби және ғылыми дискурстар 

тоғысынан қҧрылған баяндау стилінің сипатын анықтайды. 

Миф шынай ӛмірге еніп, қарапайым адам образы, оның кҥнделікті ӛмірі, ол жасаған ӛркениет 

мифтендіріледі. Автор идеясына сәйкес мифологиялық дҥниетаным бірде асқақ, бірде трагедиялық, 

бірде фарстық сипатта болуы мҥмкін. 

Қорытынды.Мифтер қазақ прозасында жаратылыс сырларын тҥсіндіруде және мен ӛмірдің 

мәніне ҥңілуде философиялық ой тҥюдің қҧралы ретінде кӛрінді. Қазақ прозасының әр тҥрлі 

бағыттарын кӛрсететін шығармаларда мифтендіру процесі әр қилы жҥзеге асады, бір мифтері, 

мифологиялық мотивтер әр тҥрлі интерпертацияға ие болады. Бірақ қалай болғанда да әр қилы 

ерекшеліктері суреткерлер мақсаты да бар: ол – сенімді модельдер мен схемалар арқылы қазіргі 

ӛмірді қайта тҥсіндіруге ҧмтылу.Тҧтастай алғанда қазіргі қазақ прозасында миф ролінде тек тар 

мағынадағы мифология емес, тарихи аңыздар, тҧрмыстық мифологиялық, тарихи-мәдени реальды 

жағдай, ӛткеннің танымал және белгісіз кӛркем мәтіндеріндегі кӛркем образдар кӛрінеді. 

Мифологиялық қҧрылымдар адамзат ӛмір сҥруінің алғашқы негіздерін анықтауға қолданылады, 

жаңа дәуірдің қақтығыстарын байыптауға тҧрмыстың жалпы заңдылықтарын тҥсінуге кӛмектеседі.  
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ОРАЛХАН БӚКЕЙ ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ КӚРКЕМДІК-ИДЕЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада жазушы Оралхан Бӛкей туындыларындағы Адам-Қоғам-Табиғаттың ҥштік тағаны 

кейіпкерлердің қиын да кҥрделі тағдыры негізінде тҥсіндіріледі. Қаламгер прозасындағы идеялық-

кӛркемдік ізденістерге бҥгінгі кҥн тҧрғысынан баға беріле отырып, ӛзіндік қолтаңбасы анықталады. 

Қаламгер шығармаларындағы жалғыздық сарыны пайымдалады, ӛз уақытының Адам-Қоғам-Табиғат 

арқауындағы ӛзекті әлеуметтік, рухани мәселелерін ӛзіне тән романтикалық мәнерде мейлінше 

реалистік негіздегі ӛзіндік жазу ҥлгісінде кӛркемдік кеңістігінде тоғыстыра білген шебер. 

Адамзаттың кҥрделі тағдырын ғана емес, іңкәр сезімінің нәзік иірімдерін берудегі адам 

психологиясын терең меңгерген ерекшелігі мен шеберлігі, зерделі зейіні нақтылы мысалдар негізінде 

талданып кӛрсетіледі. Суреткер туындыларындағы әлеумет мәселесінің жалғыздыққа бейім образдар 

болмысы арқылы жарқырап кӛріну себебі мен ӛмір шындығынан нәр алған кейіпкерлерінің 

жасандылықтан ада, шынайы болмысымен кӛріну мҥмкіндігі пайымдалады. 

Тҥйін сӛздер: адам, қоғам, табиғат, тағдыр, жалғыздық, адам психологиясы 
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ARTISTIC  AND  IDEOLOGICAL  PECULIARITIES  OF  WORKS  BY  ORALKHAN  BOKEY 

 

Abstract 

The article explains the trinity of Man-Society-Nature in the work of writer Oralkhan Bokey through the 

complex and complex fate of the characters he created. Ideological and artistic research in the prose of a 

writer is evaluated in a modern context, thus determining the author‘s own signature. The problem of 

loneliness, which is widely reflected in the writer's work, is considered. The features and skills of the writer, 

who was able to convey not only the complex fate of mankind, but also the subtle threads of instinct, a deep 

understanding of human psychology, reasonable attention, are analyzed using specific examples. The 

characters of the writer, fed by the realities of life, manifest themselves in real human nature. The socio-

philosophical problem in the artist‘s work is clearly reflected in the nature of the lonely hero. 

Keywords: person, society, nature, destiny, loneliness, human psychology 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ОРАЛХАНА БОКЕЯ 

 

Аннотация 

Статья объясняет триединство Человек-Общество-Природа в творчестве писателя Оралхана 

Бокея через сложную и сложную судьбу созданных им персонажей. Идеологическое и 

художественное исследование в прозе писателя оценивается в современном контексте таким образом 

определяя собственную подпись автора. Рассматривается проблема одиночества, которая широко 

отражена в творчестве писателя.Особенности и умения писателя, который смог передать не только 

сложную судьбу человечества, но и тонкие нити инстинкта, глубокое понимание психологии 

человека, разумное внимание, анализируются на конкретных примерах.Персонажи писателя, 

питаемые реалиями жизни, проявляются в реальной человеческой природе. Социально-философская 

проблема в творчестве художника наглядно отражается в природе одинокого героя.  

Ключевые слова: человек, общество, природа, судьба, одиночество, человеческая психология 

 

Кіріспе. Ӛзіндік стилі қалыптасқан, авторлық қолтаңбасы ерекше жазушы Оралхан Бӛкей – адам 

психологиясына терең бойлай білген нағыз талант иесі. Қаламгердің қай шығармасын оқысаң да, 

адами болмыс шынайы суреттеліп, жан-дҥниеңдегі небір нәзік әрі қҧпия сезімдерді дӛп басып, ішкі 

толғанысыңды дәл табады. Оның шығармаларын оқыған жан не ойға шомады, не мҧңға батады. 

Оның ерекшелігі де сол-шынайы ӛмірді айнытпай суреттеу арқылы оқырманға ой салу ҥшін 

қоғамдық мәселеге адами тҧрғыдан қарап, шешуге ҧмтылады. Сондықтан Оралхан Бӛкейдің 

кейіпкері шындықты қарапайым ӛмірдің ӛзінен іздейді, мәселені адамдық тҧрғыда шешеді. 

Қаламгердің шығармаларындағы кейіпкерлер де – қарапайым халық ӛкілдері. Дегенмен сол 

халық арасынан асқақ арманы бар Тортай да, қатігездік қанына сіңген Ерік те, ағайын алауыздығынан 

жалғыздықтың азабын сезінген Қожа да, жазықсыздан жапа шеккен бейкҥнә Ардақ, қызғалдақ 

ғҧмыры ерте ҥзілген Арай да бой кӛрсетеді. Оралхан Бӛкей сомдаған кейіпкерлерінің кӛпшілігі асқақ, 

тәкаппар, оқшаулау ӛмір сҥретін, жалғыздықпен дос, кісікиіктеу болып келеді. Әр кейіпкердің мінезі, 

іс-әрекеті, психологиясы, тіпті ӛмірге кӛзқарасы мен мақсаты әр қилы болса да жазушының айтар 

ойы жалғыз. Ол – адамзат тағдыры. Ӛмірдің ақ-қарасын айырып, кӛзқарасыңды ӛзгертер 

шығармалары адамзаттың адамдық қасиетінің тӛрешісі ретіндегі жазушының ӛзіндік бейнесін, 

дҥниетанымын танытады. Ӛйткені ―жазушы шығармалары да оқыған сайын тереңдей тҥсетін, ашыла 

тҥсетін, бҧйығып жатқан сырлары мен бҧғып жатқан қҧпиялары шешіле тҥсетін жҧмбағы мол 

дҥниелер‖ [1,81]. 

Әдістеме.Жазушының ―Қыстың ҧза-а-ақ кеші‖ деп басталатын ―Қасқыр ҧлыған тҥнде‖ 

новелласының кӛтерген басты мәселесі алғашқы екі абзацтан айқын кӛрініп тҧр. Автор ата-ана, 

бауырларына асыққан қаршадай әрі қауқарсыз қазақ қызының боранды тҥнде қасқырға жем болған 

тағдырын баяндайтын туындысында мҧндай қасіретті оқиғаның орын алу себебін тҥсіндіруге 

тырысады. Қай шығармасында болмасын табиғат пен адамның гармониясын, олардың тҧтастығын 

дәріптейтін қаламгер бҧл новелласын да жайсыз, мінезі қатал қысты жанды қалпында: қараңғылыққа 

ырық бермей, ҧзақ ҧғысып барып, тҥннің қап-қара отауына амалсыз кіретін бір кешін суреттеумен 

бастайды. Бҧл тҧста автор табиғаттың қатал мезгілін суреттеп, қыстың суық кешін енгізуарқылы екі 

тҥрлі мәселені негізгі нысана етіп алады. Біріншісі,алда жайсыз оқиғаның болатындығына меңзеу, 

екіншісі, қала мен ауыл халқы тҧрмысының арасындағы жер мен кӛктей айырмашылықты кӛрсету. 

Сол айырмашылық негізгі оқиға орын алған ―Ӛркен‖ ауылы мен ―Новостройка‖ ауылының 

айырмашылығын ажыратуға ҧласады. Автор-журналист мақала жазуға асығып кетіп бара жатқан 

―Новостройка‖ ауылы ―Ӛркен‖ ауылы секілді бҧрылыста емес, тура жолдың бойында орналасқан, 

ауылға дейін теп-тегіс асфальт тӛселген кҥйлі ауыл. Мәдени тҧрмыстық жағынан бҥкіл республикаға 

ҥлгі болатындай село қала типінде салынған:мәдениет сарайы, әмбебап дҥкені, рестораны мен 

тҧрмыстық қамту ҥйі тағысын-тағылар бар. Биліктің назарындағы қала типтес село болғасын ақша да 

бӛлініп, барлық жағдай жасалған. Ал дәл іргесінде жатқан бірнеше жылдық тарихы бар бҧрынғы 
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―Бӛрілі‖ қазіргі ―Ӛркен‖ ауылында кітапхана да, клуб та жоқ, азық-тҥлік пен тҧрмыстық заттары 

аралас сатылатын жалғыз тҥйір дҥкені ғана бар, оның ӛзі сатушының ҥйінде орналасқан. Автобус 

қатынамайтындығын айтпағанда, мектебінің ӛзі бастауыш сыныппен шектеледі. Міне, екі ауылдың 

осындай ірілі-ҧсақты айырмашылықтарын тізбелей кӛрсете келіп, автор коммунизм дәуірі гҥрілдеп, 

социализм қуатына мініп тҧрған кезеңде кҥре жолдың бойынан екі шақырым жердегі аулына жете 

алмай, тҥз тағысына таланып, қор болған жас қыздың аянышты тағдырын әсерлі тҥрде оқырманына 

жеткізеді.  

Нәтижелер. Осы трагедия арқылы ӛз заманының ащы шындығын мақтаныш, жоспар, 

кӛзбояушылық ҥшін салынған ―Новостройка‖ сияқты селолардан гӛрі қазақ жерінде ―Ӛркен‖ секілді 

мемлекеттің қамқорлығына зәру мекендердің кӛп екендігіне қоғам назарын аударғысы келеді. Автор 

кейіпкерінің ойына ―маған сонау ―Ӛркеннің‖ бҥкіл байлығы мен бақыт несібесін осы сҥйкімді село 

ҧрлап, тонап жатқандай әсерді және қалдырды‖ деген сӛздерді бекер енгізіп отырған жоқ. Оның 

Ардақ трагедиясы арқылы айтқысы келген бар ойы, шындығы да осы деп ҧғамыз. Оның пайымынша, 

іргесіндегі ауыл тҧрғындары жетім баланың кҥйін кешіп жатқан жағдайда ―ҥлгілі‖селоларды 

насихаттап, кӛзбояушылыққа, жауырды жаба тоқуға салынудың еш қажеті жоқ. Қазақ елінің 

тәуелсіздігі ӛз қолында болмағасын оның байлығы мен несібесін де зорлықшы кҥштердің мәдени әрі 

заңды тҥрде тонап жатқанындығына меңзейді. Басқалар ―жариялылық‖, ―демократия‖ шындықты 

ашып айтуымыз керек деп жаһанға жар салып жатқанда, автор осы бір ғана новелласы арқылы ҥлкен 

қоғамдық шындықтың бетін ашып, әлеумет жағдайын қаз-қалпында бере білген. Әке тілегі бойынша 

мҧғалім боламын деп ҥміттеніп жҥрген Арайдың ―бірақ сіздер мҧндай жетім ауылды менсінбей, тура, 

тҥзу де жайлы жолмен ҥлгілі селоға тартасыздар, тек сондай тамашаны ғана кӛріп жазасыздар» дегені 

жай ғана ауыл қызының сӛзі емес, кеңес замандағы қазақ қоғамының кӛрінісі, бет-бейнесі екендігі 

тҥсінікті. Новеллада басы артық, шашау шыққан бірде-бір сӛйлем жоқ. Мәселен, автобус ішінде 

журналистің қҧлағына шалынып қалған бір ауыз: ―Жаман иттің атын Бӛрібасар қояды‖ деген 

сӛзхалық арасында менсінбеу немесе кӛңілі толмау мақсатында қолданылады. ―Бӛрілі‖ деген 

бҧрынғы атауын ӛзгертіп ―Ӛркен‖ деген атау бергенмен бҧл ауыл ӛркендеп, әлеуметтік-мәдени 

жағдайы жақсарып, гҥлденіп кеткен жоқ. Керісінше, осы ауылдың ару қызы аш бӛрілерге жем болды. 

Шығармадағы автобус ішінде ҧйқтап отырған кейіпкер ―Ӛркен‖ аулына тоқтаған кезде оянып кетіп: 

―Жаман иттің атын Бӛрібасар қояды‖ деп кейістік танытуының ӛзі адамдардың қарым-қатынасы да 

бҧрынғыдай жылылығынан айрылып қалғандығын білдіреді[2]. Сонда ол нигилист қазақтың ҧйқысы 

бӛлінгеніне реніш білдіріп, кҥңкілдеуі арқылы жақсы мағынада қолданылатын ―Ӛркен‖сӛзін 

жақтырмай, менсінбеуімен-ақ, автор ана тілінің қадірі кетіп бара жатқандығын меңзейді. Қазақтар 

―Ӛркен‖ жаққа мойнын бҧрып та қарамастан, ҥстінен аттап ӛтіп, ―Новостройкаға‖ ӛтіп кетеді, бәрі де 

новостройкаға қҧмар. Автор ауыл аттарын да бекер бҧлайша алып отырған жоқ. Бірде-бір қазақтың 

ойында неге бҧл ауылдың атауы орысша деген сҧрақ жоқ. Бҧл да – сол заманғы идеологияның 

кӛрінісі, социализмнің жеңісі.  

Автор оқырманын уысынан шығармайды: журналистпен бірге тоңдырып, Араймен бірге 

қорқытып, ӛзегі ӛртеніп отырған әкемен бірге қабір басында жылатады. Қалың қазақтың тағдырына 

шынайы жанашырлықпен кӛңіл бӛлінбесе, ертеңгі кҥнгі тағдыры қандай болатындығын бір Арайдың 

тағдыры арқылы ҧғындырып, сендіріп, меңзейді. Сырты жылтырап тҧрғанымен, іші қуыс екенін, ХХ 

ғасыр басында Ахмет Байтҧрсынҧлы айтқандай, қазақтың әлі кҥнге еспесі жоқ қайық мініп, қалт-қҧлт 

етіп тіршілік кешіп келе жатқанын нақты ӛмірлік материал негізінде дәлелдейді. Расында Алтай қысы 

секілді ӛмірдің кімге суық, кімге ыстық деген сҧрақтың жауабын табуды автор оқырманға 

қалдырады. 

Талқылау. Ӛр Алтайдың паң, сҧлу баурайында балалық, жастық шағын ӛткізген жазушы 

шығармаларынан табиғат пен адам байланысын айқын аңғаруға болады. Ол табиғат пен адамды егіз 

ҧғымдай қабыстырып, жаратылыс тылсымын адам бойынан іздейді және салыстырады. Барлық 

шығармасында дерлік адамның табиғаттың ажырамас бӛлшегі екені анық байқалып, кейіпкердің 

кӛңіл-кҥйі мен сезімі, мазалаған ішкі ойы, тыныс-тіршілігі табиғатпен астасып ӛрбиді. Табиғат 

бейнесін суреттеу арқылы оқырманын алда болар оқиғаға психологиялық тҧрғыдан дайындайды. 

Осыдан-ақ жазушының шеберлігін, адам психологиясын терең меңгергенін бағамдаймыз. 

Әдебиеттанушы ғалым Г.Пірәлиева ―Психологиялық прозаның басқа кӛркем прозадан 

айырмашылығы – адам баласына тән жан қҧбылыстарын, ішкі және тысқы сезім тҥзілістерін 

тереңдей зарттеп, «ойға ой, кӛңілге кҥй» тҥсіріп толғай және толғана білуде болса керек‖[3,117] деген 
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пікірінің жаны бар. О.Бӛкей қолданған психологиялық талдау, ой, ішкі монолог сынды әдеби тәсілдер 

кейіпкердің ішкі жан әлемін, терең психологиялық кҥйін оқырманға ҧсынады.  

Шығармаларының тағы бір ерекшелігі, Оралхан Бӛкей – ―жалғыздық‖ ҧғымын жиі қозғаған 

жазушы. Шығармашылық адамдарына тән бҧл ҧғым оның кӛптеген шығармаларындағы кейіпкерлер 

бойынан табылып жатады. Ӛмірден ӛзін тҥсінер, жалғыздықтан қҧтқарар жанды таппағандықтан ба, 

әлде шабытына арқау болғандықтан болар, жазушы ӛзін мазалаған ойын, толғанысын, сезімін 

кейіпкер бойына дарытады. 

Жазушының оқырманға ой салар сондай шығармаларының бірі– ―Ардақ‖ әңгімесі. Оралхан 

Бӛкейдің басқа шығармаларындағыдай, бҧл әңгіменің тақырыбы да – адамгершілік, адамдық қасиет. 

Ӛз жҧрағатынан жапа шегіп, қызғаныш пен кӛреаламаушылықтан безінген Қожа шалдың елін тастап, 

иен даланы мекен етуінде жазушы жеткізбек болған бір ой бар. Ол осы кейіпкері арқылы адамдар 

арасында орын алған снобизмді әшкерелейді. Ол ҥшін ол тҧтас қоғам немесе халықты алмайды, бір 

ғана әулетті, ағайын арасындағы жайды қозғайды. Жазушының айтпақ идеясы – ―туырлықтай жерге 

таласып, туысынан ат-қҧйрығын кесіскендер тек ағайынның жан жарасы ма, иісі қалың жҧрттың 

басын оңдырмай торлаған айықпас бҧлты ғой‖. Шығарманың ―Ардақ‖ аталуының ӛзінде астар бар. 

Кейбір есімдер мен фамилиялардың бойында автор кейіпкерге берген мінездеме элементтері міндетті 

тҥрде болады. әдебиеттанушы ғалым В.Савельева бҧндай есімдерді ―сӛйлейтін‖ есімдер деп атаған 

(Ардақ)[4]. Бҧл ҧғымға жазушы барша қадірлі, ардақты сезімді сыйдырып тҧрғандай. Ол ананың 

асылдығын, ағайынның бауырмалдығын, ел-жҧрттың қажеттілігін меңзейді. ―Атау кере" 

романындағы ―кӛптен кеткен кӛмусіз қалар‖ деген халық даналығының осы шығармада да анық 

кӛрініс тапқаныбайқалады. Шешесінің қабірін жалғыз қазып, жамағайынынан жҧбаныш іздеген Қожа 

шал да ―кісі ӛлімі – тіріге сын‖ дегендей осындай ауыр сәтте ауыл-аймағын сағынды ғой. "Елден 

бӛлініп, шалғай кеткен оңаша тірлігінің запылығын шешесі ӛлгенде сезінді‖. Ақтық сапарға аттанар 

алдында анасы да ―есің барда еліңді тап, басқа тепсе де жҧртыңнан ажырама‖ деп ӛсиет айтты. 

Осының бәрі-адамдық қасиеттен жҧрдай болған Шалабай мен Далабайдың аяр әрекеті болса-дағы, 

жазушы қоғамда жиі бой кӛрсететін қатыгездікті, алауыздықты осы екі адамның бейнесі арқылы 

шынайы кӛрсете білді. 

 Әңгімеде байқалған ―жалғыздық‖ концептісі де жазушының ӛзіндік стилін байқатады. Қазақ 

әдебиетінде жалғыздықты әр кейіпкеріне теліген, барлық шығармасына арқау етіп, осыншалықты 

терең аша білген Оралхан Бӛкейдей жазушы сирек. Ҧлттық сӛз ӛнері тарихында жалғыздықтың 

азабын тартқан қаламгер аз болған жоқ, бірақ солардың бәрінен Оралхан Бӛкей адам 

психологиясының қатпар-қатпар тылсымын жалғыздықпен байланыстыра суреттеуде асып тҥсті 

деуге болады. ―Ардақ‖ әңгімесіндегі кейіпкерлер де ӛзгеше бір жалғыздықтан жапа шегеді. Қожа мен 

шешесі ел-жҧртын аңсаса, Ардақ адамзат атаулыны танымаққа қҧштар. Ер мен әйелдің айырмасын 

білмей ӛссе де, бейкҥнә сәби кӛңілі адамға ынтық еді. Марқакӛлдің жағасында асыр сала ойнап ӛскен 

шолжаң қыз қатыгездіктің, ӛшпес кектің қҧрбаны болды. Жазушы осы тҧста қыз тағдырының 

сарсаңын бір кезде теріс-қағыс аттаған қадамнан, қате басқан адамнан кейінгі ҧрпаққа ауысарын, 

қателіктің ғайыптан емес, ӛз жҧртының ортасынан пайда боларын сӛз етеді. Шалабайдың інісіне кегі 

Ардақтың абыройын тӛгуіне, ел-жҧртқа масқара болуына себеп болды. Әкесі мен ағайын арасындағы 

кикілжің осылайша қыз ӛміріне ең ҥлкен соққысын тигізіп ӛтті. Осы тҧста автор ―Ардақ‖ ҧғымын 

терең ашып ӛтеді. Ардақ әлсіздіктің бар дерті жалғыз жанашырсыз қалуда екенін, ананың не себепті 

ардақты, айбарлы екенін, жанының беріктігін, ананың биіктігін тҥсінді. Жазушы тек ана емес, 

табиғат-ананың да ардақтылығын бір ғана жолмен білдірді: сәбидің дҥниеге келу мінін ӛз мойнына 

алған Марқакӛл: ―әкең менмін, әкең менмін‖деп тебірене кҥбірлеп жатуы арқылы жазушы табиғат 

қҧбылысын адам жанымен тҧтастықта қарастырудың кӛркем ҥлгісін жасай алған. Қолымен 

жасағанын мойнымен кӛтере алмас ой-ӛресі таяз адамның надан әрекетінеде табиғат-ана 

жанашырлықпен қарайды.Байқап қарасақ, автор ӛмірдің кҥрделі жақтары мен кҥрмеулі мәселелерін 

айта келіп, тығырықтан шығар жол мен шешімді оқырманның ӛзіне қалдырып отырады. 

Қорытынды.Кӛп оқырманның кӛңілінен шыққан ҥздік туындылардың бірі “Қамшыгерде”де 

қолданылған кӛркемдік тәсіл – адам тағдыры мен табиғатты байланыстыру. Шығарманы жазушы 

жым-жырт табиғатты, айдалада жалғыз ҥй болып отырған сҧп-суық қараша ҥйді, оның иелерінің кҥн 

сайынғы іс-әрекеттерін баяндаумен бастайды. Кӛрген жағымсыз, қорқынышты тҥсі арқылы жолы 

болмайтынын біліп тҧрса да, барымтаға аттанған Садақбай – Қамшыгердің тағдырлы сапарын 

баяндайды. Жылқысының соңынан қуған керей жігітін атынан аударып тҥсіріп, он екі ӛрім 

қамшысымен дәлдей кӛздеп, етін осып, қызыл қанын суша ағызған Қамшыгердің бҧл қанды 
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сапарының соңы жеке басының трагедиясына ҧласады.Пейзаж кӛркем шығармада жергілікті жер мен 

оқиға ӛтіп жатқан жерді, ӛмірлік ситуацияларды, шығарма кейіпкерінің ішкі жан әлемін кӛрсету және 

оның кӛңіл-кҥйін оқырманға жеткізу ҥшін, әлеуметтік мәнді проблемалардың шешімі ҥшін, ―ақыр 

аяғында композициялық элемент ретінде қолданылады‖ [5,48] деген зерттеуші А.Таңжарықованың 

пікірі дәл осы Садақбай ситуациясына қатысты айтылғандай. Автордың қайтар жолда қар аралас 

жаңбыр жауғызып, барымташыларды адастырып, ―қыл кӛпірге‖ әкеліп сынауында ҥлкен философия 

жатыр. Расында осы желіде пейзаж композициялық элемент ретінде қолданылған деуге болады. 

Жазықсыз жанды қанға бӛктіріп кету арқылы Садақбай жазадан еш қҧтылып кетпек еместігін 

тҥсіндіреді автор. Ғалым Қ.Мәдібайдың пайымдауынша, Оралхан Бӛкей ӛз уақытының Адам-Қоғам-

Табиғат арқауындағы ӛзекті әлеуметтік, рухани мәселелерін ӛзіне тән романтикалық мәнерде 

мейлінше реалистік негіздегі ӛзіндік жазу ҥлгісінде кӛркемдік кеңістігінде тоғыстыра білген шебер. 

Табиғат қҧбылысын кӛптеген суреткерлердің ӛз туындыларында пайдаланатыны белгілі. Ал О.Бӛкей 

қолданысындағы ерекшелік – қатал табиғаттың жайсыздығы мен негізгі кейіпкерлер тағдырының 

кҥрделілігі бір-бірімен егізделіп, ӛзара сабақтастықта алынатындығында.  
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ӘЛ-ФАРАБИ МЕН АБАЙ ДҤНИЕТАНЫМЫНЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ҤНДЕСТІГІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада адамзат ақыл-ойы алыптарының кӛрнекті ӛкілдері болған екі ғҧлама Әл-Фараби 

мен Абай арасындағы дҥниетанымдық ҥндестік сӛз болады. Абай ақын мен Әл-Фарабидің 

философиялық, әлеуметтік, этикалық ой-тҧжырымдарының қабысуы салыстырмалы тҥрде 

талданады. 

Екі ойшыл ғҧламалардың ҧрпаққа қалдырған даналық ой-пікірлерінің бір-бірімен қабысып, 

ҥндесіп жататындығы шығармалары арқылы байыпталған. Әл-Фараби мен Абайдың ақыл-парасат, 

қадір-қасиет мҥмкіндігі туралы айтылатын логикалық ҥндестіктің мәні талданған.  

Әл-Фарабидің ―Жан қуаты‖ жайында айтылатын философиялық ілімінің Абай қара сӛздерінде 

тереңнен тамыр жайып, ―жан қҧмары‖, ―жан қуаты‖, ―жанның азығы‖ деп тҥсіндірілетін 

философиялық даналықтарының ерекшеліктері, ҧрпаққа берер тағылымы сӛз болады. Фарабидің 

гуманистік идеяларының Абай шығармаларынан да кӛрініс тауып, оның халық арасына кеңінен 

таралып, насихаттық қызмет атқаруы әдебиеттанушы ғалымдар еңбектеріне сҥйене отырып 

айқындалады. Әл-Фараби мен Абайдың ӛлең теориясына жетік болған шеберліктері шығармаларына 

талдау жасау арқылы бағаланды. 

Хәкім Абай мен Әл-Фараби дҥниетанымының ҥндестігі арқылы әлем әдебиетіндегі гуманистік-

эстетикалық кӛзқарастар жҥйесінің бірлігі оқырмандарын кӛркемдік-эстетикалық таным әлеміне 

жетелейтін сипаты тҥйінделді. 

Тҥйін сӛздер: жан қуаты, жан қҧмары, жан азығы, даналық, философия, ілім, дҥниетаным, 

логикалық ҥндестік, қара сӛз, ӛлең теориясы 
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LOGICAL HARMONY OF AL-FARABI AND ABAY'S WORLDVIEW 

 

Abstract 

The article draws an ideological parallel between two outstanding representatives of humanity, scientists 

al-Farabi and Abai. 

There is a comparison of the joint philosophical, social and ethical ideas of the poet Abay and al-Farabi. 

The works of two thinkers, which are in harmony with each other, are rich in the idea of wisdom, passed 

down from generation to generation. The logical harmony of the possibility of intelligence and dignity 

between the works of al-Farabi and Abay is also analyzed. Al-Farabi's philosophical teachings on " Zhan 

kuaty‖ (Strength of soul) is deeply rooted in the word ' edification Abai, about the peculiarities of his 

philosophical wisdom, which is interpreted as ―Jean Mori‖ (passion of the soul), ―Jean waty‖ (soul energy), 

―Jenny Asia‖ (food of souls). Farabi's humanistic ideas are also reflected in the works of Abay, his wide 

distribution among people, his propaganda role is determined by the works of literary critics. The theory of 

al-Farabi and Abay's skill in poetry is evaluated by analyzing their works. Thanks to the harmony of 

worldviews of Hakim Abay and al-Farabi, their unity of the system of humane and aesthetic views summed 

up the nature of world literature, leading readers to the world of artistic and aesthetic knowledge. 

Keywords: energy of the soul, passion of the soul, food of the soul, wisdom, philosophy, teaching, 

worldview, logical harmony, words of edification, theory of poetry 
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ЛОГИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АЛЬ-ФАРАБИ И АБАЯ 

 

Аннотация 

Статья ведет идеологическую параллель между двумя выдающимися представителями 

человечества учеными Аль-Фараби и Абаем. 

Идет сравнивание совместных философских, социальных и этических идей поэта Абая и Аль-

Фараби. Работы двух мыслителей, находящиеся в гармонии друг с другом, богаты идеей мудрости, 

передаваемые из поколения в поколение. Также проанализирована логическая гармония о 

возможности интеллекта и достоинства между работами Аль-Фараби и Абая. Философские учения 

Аль-Фараби о ―Жан қуаты‖ (Сила души) глубоко укоренились в Словах назиданиях Абая, об 

особенностях его философской мудрости, которые интерпретируются как ―Жан қҧмары‖ (страсть 

души), ―Жан қуаты‖ (энергия души), ―жанның азығы‖ (пища души). Гуманистические идеи Фараби 

также отражены в работах Абая, его широкое распространение среди людей, его пропагандистская 

роль определяется работами литературоведов. Теория мастерства Аль-Фараби и Абая в поэзии 

оценивается путем анализа их произведений. Благодаря гармонии мировоззрений Хаким Абая и Аль-

Фараби, их единства системы гуманно- эстетических взглядов подвел итог в природе мировой 

литературы, ведущий читателей в мир художественного и эстетического познания. 

Ключевые слова: энергия души, страсть души, пища души, мудрость, философия, учение, 

мировоззрение, логическая гармония, слова назидания, теория поэзии 

 

Кіріспе.Әлем ӛркениетінде қаламгерлердің дҥниетаным ҥндестігі, олардың философиялық, 

психологиялық ойлау жҥйесі арқылы айқындалады. Ежелгі дәуірден бері адамның кӛркемдік ойлау 

мҥмкіндігі, сезім ӛрнектері адамзат жҥрегінде мәңгі орын алады.  

Рухани қҧндылықтар болып саналатын дҥниелер ҥндестігінің кӛркемдік сипаты оның ықпалы 

арқылы кӛрінеді. Әдеби мҧралардың ӛзара ҥндестігі, халықтың ортақ тіршілік қозғалысын қҧрайды. 

Халқымыздың асыл мҧрасы болып табылатын ойшылдардың ғибратқа толы ой-толғамдары қазақ 
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даласында ғылым мен білімнің ерте кезден бастау алып, ӛркен жайғанын танытатын ҧлттық 

әдебиетіміздің сарқылмас бҧлақ кӛздері.  

Ғҧлама ойшылдардың дҥниетаным кӛзқарастарындағы сабақтастық, олардың әрқайсының 

даралығы мен ҧқсастығын айқындайды. Біздің мақсат адамзат ақыл-ойы алыптарының кӛрнекті 

ӛкілдері болған екі ғҧлама Әл-Фараби мен Абай арасындағы дҥниетанымдық ҥндестікті таныту 

болып отыр. Абай мен Әл-Фараби дҥниетанымындағы ҧқсастық, ҥндестікті логикалық байланыстар 

тҧрғысынан танып, дана ойшылдықтың кӛзін ашуды рухани жаңғыру аясында қарастыруды жӛн 

кӛрдік.  

Әдістеме.Ғҧлама ғалым ӛз заманының ҧлы ойшылы Әл-Фараби, Платон, Аристотель, Гален 

сияқты ақыл-ой алыптарының шығармаларына тҥсіндірме трактаттар жазған. Ақыл-парасат 

адамзаттың қоғамдағы барлық проблемаларын шешуге мҥмкіндік береді деп білген оның 

данышпандық, даналық ой-тҧжырымдары ӛзінен кейінгі дәуіріндегі ойшыл қаламгерлердің 

шығармаларынан жалғастық тапқан.  

Соның бірі, А.Қҧнанбаев ғҧламалардың даналық ой-тҧжырымдарын зор білгірлікпен қазақ еліне 

жеткізді. Ойымыз дәлелді болу ҥшін ғалым Х.Сҥйіншәлиевтің пікірін келтіре кетейік: ―Абай шығыс 

классикасын ӛзінің он саусағындай білген, еліктеген, ӛзінің бойындағы талантына дем берер кҥш-

қуат тапқан. Абай ӛзі атап кӛрсеткен Фердауси, Хафиз, Сағди, Сайхали, Науаиларды ғана білуімен 

шектелген бе? Низамиді, Ибн-Синаны, Фарабиді, Иссауйді, Баласағҧнды білмеді ме екен? Олардың 

есімдері ақын еңбектерінде кездеспесе де, аталмыш данышпандарды Абайдың жетік білгені, 

ҥйренгені, еліктегені байқалып тҧр. Біздіңше, Абай аталған шығыс жҧлдыздарына қанық. Олардан 

рухани кҥш ала білген‖, - дейді [1.,78]. Ғалымның осы пікіріне сҥйенсек, Абай Әл-Фарабидің 

философиялық, әлеуметтік, этикалық ой-тҧжырымдарымен танысып, жалғастыра тҥскен сияқты. 

Хәкім Абай мен Әл-Фараби дҥниетанымының ҥндестігі арқылы әлем әдебиетіндегі гуманистік-

эстетикалық кӛзқарастар жҥйесінің бірлігі кӛркемдік-эстетикалық таным әлеміне жетелейді. 

Нәтижелер.Мәселен, Әл-Фараби ―Интелект сӛзінің мағынасы жайында‖ деп аталатын еңбегінде 

ақыл-парасат туралы айта келіп, оның туа пайда болатыны және жҥре пайда болатынын сӛз етеді. 

Адамның ақыл-парасаты туралы жан-жақты талдай келе, бірнеше философиялық категорияларға 

бӛледі. Адам туғаннан ақылды, білімді болып тумайтынын, жҥре келе естіп, кӛріп, біліп дамитынын 

сӛз етеді. 

Дәл осы ойлар Абайдың он тоғызыншы қара сӛзінде айтылады. Абай: ―Адам ата-анадан туғанда 

есті болмайды, естіп, кӛріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі жақсы-жаманды тануы-дағы сондықтан 

білгені, кӛргені кӛп болған адам білімді болады‖, - деген [2.,173] пікірі. Әл-Фарабидің ақыл-парасат, 

қадір-қасиет мҥмкіндігі туралы айтылған ойларымен ҧштасып жатыр. Екі ғалымның еңбектерінде 

ӛзара ҥндестік, қабысатын жерлерді жиі кездестіруге болады. 

Әл-Фараби аспан денелерінің, жҧлдыздар мен ай, кҥн бәрі бір-бірімен ғажайып қҧрылыс жасап, 

ӛмір сҥруі ешбір адамның қолынан келмейді. Сол сияқты он сегіз мың ғалам бар. Оның иесі жалғыз 

деген. Сократтың: ―Менің білгенім ешнәрсе білмейтінім‖, ―Наданның ең басты белгісі бәрін білу. 

Оның білмейтіні жоқ. Ол барлық дҥниені ӛз пайдасына қарай бейімдеп шешуге тырысады. Оның 

пайдасының кӛлемі-ішу, жеу, ҧйықтау, мақтану‖ деген. Егерде осындай надандардың қолына билік 

берсе, олар дҥниені ойран етер еді. Міне, Әл-Фараби мен Абайдың болмысы осындай ойлар 

тӛңірегінде байқалады. 

Ән-кҥй, сӛз ӛнерінің тамаша қҧдіретін сезінген Әл-Фараби музыкалық трактаттарында ӛмірдің 

ерекше ӛрнегін аңғарып, мирас қалдырған. Абай болса-дәулет, ақыл, ғылым бәрінің де ӛлшеуі бар: 

―Ӛлшеуін білмек- бір ҥлкен керек іс‖, - деп жазады.  

Қҧлақтан кіріп бойды алар, 

Жақсы ән мен тәтті кҥй 

Кӛңілге тҥрлі ой салар, 

Әнді сҥйсең менше сҥй, - деген жолдарда қозғалыс бар жерде, жарық болады, жарық сәулесінен 

дыбыс шығатыны туралы қағидасы Фараби тҧжырымдарындағы айтылған ойлармен сарындас. 

Мәселен, Фараби: ―Ғаламның кӛркі-оның иесін танудың жолы‖ екендігін кӛрсетсе, Абай: «Жер 

жҥзін безендірген тәңірім шебер‖, - деп ғалам иесіне тәубе келтіреді. 

Талқылау.Әл- Фараби: ‗Әр адамның ғаламда орны бар‖, - деген тҧжырымын Абай: ―Сен де бір 

кірпіш дҥниеге‖, - деп айқындай тҥседі. Абай қара сӛздерінде де осы ойларын айқындай тҥседі. Оның 

7, 17, 27, 38, 43-ші қара сӛздерінде Әл-Фарабидің ―Интелект мағынасы жайында‖ деп аталатын 

еңбегіндегі ―Жан қуаты‘ деген ҧғымды сол қалпында қолданады. Ежелгі хакім ойшылдардың 
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шәкірттеріне айтқан әңгіме-сҧхбаты тақырып ерекшелігіне қарай ажыратылады, сондықтан да Әл-

Фарабидің интелект туралы ойлары адамзаттың ақыл-ойының тҧжырымы сияқты. Қазіргі психология 

мен мәдениеттану ғылымында: ―Интелект мәдениеттануда және психология мен философияда 

тҧлғаның мәліметтерді саналы тҥрде саралап, оған баға берудегі қабілеттің тҧрақты ерекшелігін 

кӛрсететін ҧғым, термин‖, - деп кӛрсетілген [3.,122]. Олай болса Әл-Фарабидің ―ақыл‖, ―қайрат‖, 

―жҥрек‖, ―қабілет‖, туралы философиялық тҧжырымдары Абай шығармаларында қайталануы 

логикалық ҥндестік екені анық. ―Абай филосиясын айтқанда ―жҥрек‖ философиясын айналып ӛтуге 

болмайды‖, - дейді Ӛ.Бекжанов. Мысалы, хәкім Абай он жетінші қара [4.,3] сӛзінде: ―Қайрат, ақыл, 

жҥрек ҥшеуі ӛнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жҥгініпті. Сонда ғылым бҧл ҥшеуінің сӛзін 

тыңдап болып айтыпты: 

- Сен ҥшеуіңнің басыңды қоспақ – менің ісім, - депті. Бірақ сонда билеуші әмірші жҥрек болсада 

жарайды. Ақыл, сенің қырың кӛп, жҥрек сенің қаруың кӛп, кҥшің мол, сенің де еркіңе жібермейді.  

Осы ҥшеуің басынды қос, бәрін жҥрекке билет деп ҧқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы 

ҥшеуінің бір кісідей менің айтқанымдай табыссаңдар табанның топырағы кӛзге сҥртерлік қасиетті 

адам сол‖ [4.,38]. 

Абай бҧл қара сӛзінде қайрат пен ақылдың маңызын бағалау және жҥрек әмірінің қуатын ҧқтыру 

туралы былай байыптаған. Ақыл мен қайрат, жҥректің ӛзара пікірсайыс-сҧхбаты арқылы саналы 

тіршілік иесі адамның тҧлғалық болмысын даралаған. Қайрат ақымен орындалатын ақыл-адамның 

жан әлеміндегі қҧбылыс, яғни, Әл-Фарабидің филосиялық тҧжырымы интелект табиғаты зерде, ақыл-

ой, парасаты адамның ойлау қабілетінде екенін тҥйіндеген. Демек, Абай қара сӛздерінде адамзаттың 

ақыл-ойы арқылы қоғам дамитынын ―ақыл‖ ҧғымының сапалық деңгейі деген пікірі Әл-Фарабидің 

ой-тҧжырымдарымен ҥндеседі. Сонымен қатар интелекттің туа біткен, жҥре келе дарыған, тәрбие 

арқылы пайда болатынын және адам баласы туғаннан ақылды, білімді болып тумайтынын, жҥре келе 

естіп, кӛріп қана қалыптасатынын Фарабише толғаған.  

Әл-Фарабидің ғылым, білімді меңгерудегі зерделік тҧжырымдарымен жалғаса тҥскендей ойлар 

Абайдың он тоғызыншы қара сӛзінде де айқындалады. 

―Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, кӛріп, ҧстап, татып, ескерсе, дҥниедегі жақсы, 

жаманды таниды-дағы, сондайлардан білгені, кӛргені кӛп болған адам білімді болады‖ [5.,42] - деген 

ҥзіндіде ҧрпақтарға дҧрыс адам тҧлғасын ҥлгі-ӛнеге ету мақсатындағы гуманистік ҧстанымы да 

Фарабидің философиялық трактаттарында бар екенін айғақтай тҥседі.  

Әлемдік әдеби байланыс азаматқа тән орталық дәстҥрлерді байыта келіп, жаңа игіліктерді 

тудыратыны белгілі, олай болса Әл-Фараби дҥниетанымдағы ойлар Абай шығармаларында 

жалғастығын тапқаны сӛзсіз. 

Әл-Фарабидің ―Қайырымды қала тҧрғындарының кӛзқарастары‖ атты еңбегіндегі ―Қайрат, ақыл, 

жҥрекке‖ берген тҥсінігімен логикалық жалғастығын тапқан Абай шығармалары арқылы осы ҥш 

жағдайға тоқталсақ, Абай ӛзінше тҥйін жасап, даналықпен қорытқан. Осының ӛзінен-ақ, Абай 

даналығының бастау бҧлағын Әл-Фарабиден нәр алғандығы сезіліп тҧр. Екі ғҧламаның даналық 

ҥлгілері қабыса келе, ҥлгі алу, ҥйрену арқылы кӛрініс тапқан. Адамзаттың ақыл-ой кӛгіндегі жарқын 

жҧлдыздардың бірі Фараби ықпалымен Абайдың тәлімдік шығармалар жазуы да кездейсоқ емес. Ой, 

зерде, парасат дегеніміз интелект болса, философиялық ой-тҧжырым жасаған интелектік шығармалар 

кейінгі ойшыл қаламгерлерге ҥлгі болды.  

―Қайрат‖, ―Ақыл‖ және ―Жҥрек‖ туралы Фарабидің философиялық ой-тҧжырымдары Абайдың 

―Әсемпаз болма әрнеге‖ атты ӛлеңінде: 

Ақыл мен қайрат жол табар, 

Қашқанға да, қуғанға 

Әділет, шапағат кімде бар, 

Сол жарасар туғанға, - деген жолдарда кӛрініс тапқаны байқалып тҧр. Фарабидің ғылыми 

тҧжырымдары ғана емес, ӛзекті идеялары кейінгіге зор ықпалын тигізген. 

Кӛрнекті философ А.Қасымжанов: ―Мәдениеттің кейінгі дамуына, соның ішінде Шығыс, Орта 

Азия, Қазақстан, Кавказ халықтарының мәдениетінде Әл-Фарабидің жасаған ықпалы әр тарапты 

болды және ҧзаққа созылды. Тҥркі тіліндегі Махмҧд Қашғаридің және Жҥсіп Баласағҧнның 

шығармаларынан тамаша энциклопедист ғалым Әл-Фарабидің рационалистік және гуманистік 

идеяларының іздері айқын кӛрінеді‖, - деп жазған [6.,100]. Осы пікірге орай, Фарабидің гуманистік 

идеялары Абай шығармаларынан да кӛрініс тауып, халық арасына кеңінен тарап жатқан. 
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Абай ―Сегізаяқ‖ атты ӛлеңінде дҥние ҧғымы туралы ойларын Әл-Фарабидің дҥниенің сегіз 

сипатын математикалық тҧрғыдан дәлелдеген ойларымен ҧштастырылған. Ойымыз дәлелді болуы 

ҥшін ғалым А.Машановтың ―Әл-Фараби және Абай‖ атты еңбегінде: ―Әл-Фарабидің дҥниенің сегіз 

сипатын математикалық тҧрғыдан дәлелдегенін жаза келіп, осы сегіз сипатты Абайдың адам бойынан 

іздеп, ӛзі тудырған ӛлең тҥрін ―Сегізаяқ‖ деп атаған‖ [7.,102]-деп жазады. 

Абайдың жиырма жетінші қара сӛзінде Сократтың шәкірті Аристотельмен болған сҧхбаты 

берілген. Негізгі тақырыбы – Аллаға қҧлшылық ету. Табиғи дарын иесі, ӛнер туындыларын жасаушы 

ақыл-ой иесімен алдымен Жаратушыны салыстыру болса, Абайдың қара сӛзіне Сократ сҧхбаты негіз 

болған. Платон мен Сократ тҧжырымдарын танымдық мәнермен жеткізген Абай сӛздің тҥйінін де сол 

қазақ және әлем халықтарының ортақ ҧстанымы адамгершілік, имандылық тҧрғыда берген. 

Сондықтан адамзат тарихындағы даналар тҧжырымдары ӛзара логикалық ҥндестікте болатынын 

басты бағдар етеміз. Әдебиет теориясы жӛнінде әл-Фараби еңбектерінде айтылған ой-пікірлер әлі 

кҥнге дейін маңыздылығын жойған жоқ. Ӛлеңнің әрбір сӛздерінің дәстҥрлі, мағынасы ӛздері 

бейнелеп отырған зат пен қҧбылысқа сай нҧсқалы болуын қалайды. Сонымен бірге, ӛлеңнің 

ырғағының, буын, бунақ сандарының шектеулі, ӛз ретімен болуын талап етті. Шумақ ырғақтарының 

тәртіппен ҥйлесімділік табуын, ӛлең тармақтарының соңы бірдей дыбысталатын сӛздерге бітуін 

негіздеп дәлелдеп жазып берді. Сонымен қатар Әл-Фараби ақындардың ҥш типі болады деп ӛз 

еңбектерінде мән бере айтып ӛткен. Бірінші типке-табиғи дарыны бар, бейнелілік ӛрнек жасауға 

шебер, бірақ теориялық жағынан ӛлең ӛнерінің қағидаларынан сауаты тӛмен ақындар, екінші 

типтегілер деп – ӛлеңнің теориясын толық меңгерген, бейнелі, шебер сӛз ӛрнегін қҧрай алатын 

ақындар тобы, ҥшінші типке - ӛзі бағалаған жоғарғыдағы екі топқа еліктейтін ақындар деп атаған.  

Әл-Фараби лирикалық жанр тҥрін мӛлшері мен мазмҧнына қарап, жҥйелеуге болады дей 

отырып, ӛз кезіндегі араб-парсы поэзиясында кездескен комедия, айтыс, жҧмбақ, сатира, поэтика т.б. 

тҥрлерін атап анықтама береді және де грек поэзиясынан орын алған хорей, драма, эпос, трагедия, 

диаграмма, ритортка, дифирамбы, комедия, ямб, поэма, амфигеноссос, акустиканы жанр тҥрлеріне 

сай бағалап, әрқайсысына ғылыми баға, тҥсінік бере білген. Ӛмір қҧбылыстарын терең байыптайтын, 

шыншыл ақын Абайдың бҧл тҧстағы ҥндестігі ақынның ӛлең теориясына жетік, сӛз ӛнерінің білгірі 

екендігімен дәлелденеді. 

Ӛлең сӛздің патшасы, сӛз сарасы, 

Қиыннын қиыстырар ер данасы. 

Тілге жеңіл жҥрекке жылы тиіп, 

Теп-тегіс жҧмыр келсін айналасы,- деп ақын Абай ӛлеңнің тҥрі мен мазмҧнының кӛркемдік 

деңгейін талап етеді. Поэзияның қоғамдағы ықпалды орнын меңзей отырып, тыңдарманның 

эстетикалық кӛңіліне дӛп келуін, ӛлең жай сӛз емес ҥлкен ӛнер екенін, еліктегіш, әсіреқызыл 

ақындарға ―бӛтен сӛзбен былғамау‖ керектігін талап етіп, ӛнеріңді шығармашылық биік деңгеймен 

ҧштастырып, халыққа қызмет қыл деген оймен ҧштастырады.  

Мен жазбаймын ӛлеңді ермек ҥшін, 

Жоқ-барды, ертегіні термек ҥшін 

Кӛкірігі-сезімді, тілі орамды 

Жаздым ҥлгі, жастарға бермек ҥшін,-деп сӛз қадірін, ӛлеңнің кӛркемдік қағидаларын биік 

талғаммен, талант, талап, ізденумен меңгеруді ӛсиет етеді.  

Қорытынды.Қорыта айтқанда, Абай және Фараби шығармаларын салыстыра отырып, ой 

ҧқсастығы байқалып тҧрғанын кӛреміз. Екі ғҧламаның есімін ту ету арқылы әлемдік әдеби 

байланыстар тҧрғысынан танып, ойшылдық қҧдіреттің кӛзін ашқандай болдық. Абай терең сезім, 

идея, мазмҧн жағынан тҥгелімен Әл-Фараби ықпалында берілмесе де ой-тҥйін, тҥр жағынан ӛзіне 

ҥлгі іздеген. Кӛркемдік ойлау жҥйесімен ҥндес философиялық ойлары арқылы шынайы шеберлік 

талғамын танытқан. Десек те, Абай Әл-Фараби ӛресіне бара алмаған. Хәкім Абай мен Әл-Фараби 

дҥниетанымының ҥндестігі арқылы әлем әдебиетіндегі гуманистік-эстетикалық кӛзқарастар 

жҥйесінің бірлігі кӛркемдік-эстетикалық таным әлеміне жетелейді. Екі ғҧламада ақыл мен ойдың 

кемелдігін ӛздерінің гуманистік идеялары арқылы дәлелдей алған тҧлғалар.  
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АТ – ЕР ҚАНАТЫ 

 

Аңдатпа 

Кӛшпелі ӛмірдің кӛсемі болған халқымыз қашанда тӛрт тҥлік мал ішінде жылқыны тӛресі етіп, 

ерекше бағалаған. Оны халықтық салт-дәстҥріміздің, дҥниетанымымыздың тамаша кӛрінісі ретінде 

балап, адам тәрбиесінде де алар орнын кӛрсетіп, ӛзіне тән ерекшеліктерін айқындай білген.Мақалада 

әлем халықтары туындыларында наным-сенімдеріне сай екі әлемді байланыстырған образы, 

болмысындағы қасиеті, адамдар ӛмірінде алған орны жӛнінде айтылған. Сонымен бірге, ертегілік 

сюжетке қҧрылған қазақ батырлық жырлары ҥлгілерінде де және батырлық эпостарында да бейнесі 

дараланып, жиі орын алатын сарындар туралы да мәліметтер келтірілген. Дала тӛсін кҥңіренте 

шауып,елін қорғаған қаһармандардың мақсатқа жетер жолдағы сенімді серігіне айналған 

сәйгҥліктердің тамаша тҧлғасы, қиын қыстау кезеңдегі батырдың ауыртпалығымен ортақтаса білуі, 

оған халық қҧрметімен ықыласы бейнелі байламдар арқылы жеткізілген. 

Тҥйін сӛздер: ат, эпикалық сарын, батырлық жыр, мифология, қанатты ат, тҧлпар бейнесі 
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HORSE - SADDLE WING 

 

Abstract 

Our nomadic way of life has always considered and appreciated a horse among four herds. He accepted 

this as an excellent reflection of national traditions and worldview, showing his role in educating a person 

and revealing his specifics. The article describes in the works of the peoples of the world the image, the 

quality of their being, a place in the life of people connecting the two worlds in accordance with their beliefs. 

In addition, in the examples of Kazakh heroic poems and heroic epics, the plot of the fairy tale is presented, 

as well as details of motifs that are often found. The warrior hero, who defeated the steppe in the region and 

defended his country, became a reliable Togolese companion, able to share the hero's burden in difficult 

times, transmitted through the symbolic respect and sympathy of the people. 

Keywords: horse, epic motive, heroic song, mythology, winged horse, image of a horse 
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КОНЬ - КРЫЛО СЕДЛА 

 

Аннотация 

Наш кочевой образ жизни всегда считал и ценил лошадь среди четырех стад. Он принял это как 

прекрасное отражение национальных традиций и мировоззрения, показывая свою роль в воспитании 

человека и раскрывая его специфику. В статье описываются в трудах народов мира образ, качество 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

371 

их бытия, место в жизни людей, связывающих два мира в соответствии с их убеждениями. Кроме 

того, в примерах казахских героических поэм и героических эпосов представлен сюжет сказки, а 

также подробности мотивов, которые часто встречаются. Герой воинов, разгромивший степь в 

регионе и защитивший свою страну, стал надежным спутником тоголезцев, способным разделить 

бремя героя в трудные времена, передаваемые посредством символического уважения и сочувствия 

народа. 

Ключевые слова: конь, эпический мотив, героическая дастан, мифология, крылатый конь, образ 

коня 

 

Кіріспе.Қазақта «Ат – ер қанаты» деген мақал бар екені белгілі. Осы бір жалғыз сӛйлемге дана 

халқымыз сан ғасырлар бойғы тарихи, ӛмірлік тәжірибесі нәтижесінде жасаған философиялық 

қорытындысын сыйғыза білген. 

Жылқы малын қастерлеу, дәріптей әсірелеу – әлемдегі барлық халықтардың фольклорына, 

жалпы сӛз ӛнеріне тән қҧбылыс. Бҧлай болуына жылқының адам баласының ӛмірінде теңдесі жоқ 

кҥш кӛлік, шаруашылық қҧралы, азық-тҥліктік, шикізаттық та маңызы зор хайуанат ретінде жер 

бетіндегі жануарлардың барлығынан жоғары тҧратындығы баршаға аян. 

Әдістеме.Жылқының осындай қасиеті әлем халықтарында жылқы культін ӛмірге әкелді. Ал одан 

бергі дәуірлерде жылқы әр тҥрлі әлемдерді, яғни, қҧдайлар мекендейтін жоғарғы әлем мен жер бетін 

немесе жер беті мен ӛлілер патшалығы болып табылатын жер астын байланыстырушы ретінде 

бейнеленді.  

Нәтижелері.В.Я.Пропптың «Исторические корни волшебной сказки» атты еңбегінде ҥш сатылы 

әлемнің әр алуан сатыларын байланыстырушы хайуанат қызметін әуелі бҥркіт, самҧрық тәрізді 

қҧстар атқарса, кейін бҧл міндет тҧлпарларға жҥктелгені, о дҥние мен тірі адамдар әлемін 

байланыстырушының бірі жылан немесе айдаһар болып табылатыны нақты дереккӛздерімен жан-

жақты дәлелденген. 

Аттың екі әлем арасын байланыстыратын қасиеті тҥркі-моңғол халықтарының фольклорында, 

әсіресе, мифтері мен эпикалық поэмаларында жақсы кӛрініс тапқан. Мысалы, саха халқының 

олонхоларында кӛктегі қҧдайлардың жылқыны жерге адамдарды, малдарды жарату ҥшін, адамдарды 

тәрбиелеу ҥшін жібергендігі баяндалады. Якут олонхоларының кейбір бас кейіпкерлері тікелей 

жылқының баласы болып табылады. Ал кейбір олонхоларда ӛзінің қайдан шыққанын, кімнен 

туғанын, ата-анасының немен айналысқанын білмейтін соқа басты жалғыз жас балаға ата-анасының 

кім екендігін білдіретін, оларды қастықпен ӛлтірген жауларды айғақтайтын, болашақ қаһарманның ӛз 

ар-ҧжданын қорғауы, жауларынан кек алуы қажеттігін айтып қайрап, оны ерлікке жігерлендіретін 

тәрбиелі де – батырдың ӛз тҧлпары. 

Е.М.Мелетинскийдің «Происхождение героического эпоса» деген монографиясында Сібірді, 

Алтайды мекендейтін тҥркі-монғол халықтарының архаикалық эпостарындағы бҧндай сюжеттер мен 

сарындардың олармен тҥп-тӛркіні, шыққан тегі бір туыстас халықтардың, оның ішінде қазақтардың 

эпосы дамудың жоғарғы сатысына жету барысында жоғарыда кӛрсетілгендей мифтік, қиял-

ғажайыптық сипатынан арылғаны туралы жазылады.  

Талқылау.Дегенмен дамыған классикалық эпос ҥлгілерінің қатарына жататын қазақ 

жырларында да кӛне эпикалық сарындардың жаңғырығы сезілмей қалмайды.  

Бҧл айтқанымыздың дҧрыстығына жыр қаһарманының ғайыптан пайда болуы дәлел болады. 

Мысалы: ертегілік сюжетке қҧрылған қазақ батырлық жырларының бірінде бас қаһарман мен 

кейіпкер бір кҥні дҥниеге келеді. Бҧл біздің жырлар ҥшін тосын жайт болса, Сібір халықтары 

фольклорына тән типологиялық ерекшелік. Сӛз болған ертегілік жыр Қытай Халық Республикасын 

мекендейтін қазақтар арасынан жазылып алынды. «Жыршының бҧл мотивті пайдалануына 

Алтайдағы тҥркі-монғол халықтарының эпосымен таныстық себепші болмады ма екен?» - деген ойға 

жетелейді.  

Бірақ тҧлпарлар бейнесін жасауда әлем халықтарына ортақ сарындарды пайдалану ӛзге 

халықтардың эпикалық репертуарынан бейхабар жыршылар аузынан жазып алынған туындыларда да 

молынан ҧшырасады. 

Қазақ эпосының кӛптеген ҥлгілерінде де батырдың тҧлпарының тек иесі ҥшін ғана жаралғаны 

айқын аңғарылады. Мысалы: «Еңсегей бойлы Ер Есім» жырында баласыздықтың зарын тартқан қарт 

кісілер әулие-әнбиеден бал сҧраған сапарына жеті жыл бойы қҧлындамай жҥрген биені мініп 

аттанады. 
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Ҧзақ сапар барысында ешқандай нышан байқалмаған соң, жақсылықтан кҥдер ҥзген қос мҧңлық 

Бҧқардағы Бахауадиннің басына тҥнеген соң, Қарадарияны жағалап елдеріне қайтып келе жатқанда, 

Қарадарияның қақ жарылып, ӛзеннен кеудесі жылқы, басы адам кейпіндегі бір мақҧлықтың бҧлардың 

биесімен шағылысып, қайтадан суға тҥсіп кеткенінің куәсі болады. Кейіннен Қашқарға барған 

кәрілерге ондағы Аппақ қожа әулие қҧдайдың оларға бір ҧл мен бір қыз және болашақ қаһарман 

мінетін тҧлпарды беретінін айтады. 

Кӛптеген батырлардың тҧлпарлары су айғыры мен кәдімгі биенің арасынан шығатыны – қазақ 

жырларында жиі кездесетін сарын. Мысалы, «Қобыланды батыр» жырының Мҧрын жырау жырлаған 

және қарақалпақ халқының арасында айтылатын нҧсқаларында Тайбурыл торы биеге су айғырдың 

шабуы нәтижесінде ӛмірге келді. Ал Нәрік батыр бірде бір боз айғырдың судан шығып, ҥйірге 

қосылғанын кӛреді. Сол шҧбар кейінен оның ҧлы Шораның сенімді серігіне айналады. 

Жылқының «Еңсегей бойлы Ер Есім» жырындағыдай жартылай адам, жартылай жануар 

сипатында бейнеленуі әлем халықтары фольклорына кең тарағанын байқау ҥшін Мҧхаммед 

пайғамбардың Пырағының, грек мифологиясындағы кентаврлардың образдарын кӛзге елестету 

жеткілікті. Осы тҧста кӛп ӛмірі ат ҥстінде, жорықтарда ӛткен ежелгі кӛшпенділерді отырықшы халық 

ӛкілдері мінген аттарымен біртҧтас, одан ешқашан ажырамайтын жан иесі деп тҥсінгені де еске 

тҥседі. Басы адам, кеудесі жылқы керемет мақҧлықтың бейнесі жасалуына осы кӛрініс себепші 

болмады ма екен?  

Аттың екі дҥниенің арасын байланыстырушылық қызметі «Ер Тӛстік» ертегісіндегі 

Шалқҧйрықтың әрекеттерінен байқалады. Қуып келе жатқан жалмауыз кемпір лақтырған тастардың 

салмағынан ойылған жердің астына иесімен бірге тҥсіп кеткен, сәттен бастап, Шалқҧйрық иесінің 

ақылшысына айналады, оған тіл бітіп, келешекте болатын істерді кӛріпкелдікпен болжап айтып, Ер 

Тӛстікті алдында не кҥтіп тҧрғанын алдын-ала айтып, әр сәтте батырдың ӛзін қалай ҧстауы керектігі 

жӛнінде кеңес береді.Кейіпкер атына қиын-қыстау сәттерде тіл бітіп, иесіне пайдалы кеңес беруі 

басқа жырларда да кездеседі. 

Қобыландының Тайбурылы, Кӛрҧғлының Ғираты осындай ӛзгешеліктерімен кӛзге 

тҥседі.Мысалы: 

Ғират сӛзі: « Аямай сал қамшыңды бір ӛзіме, 

Қҧлағың сал және айтқан сӛзіме  

Намаздыгер болған кезде Кӛрҧғлы  

Кӛрсетермін Қҧбатауды кӛзіңе» 

Тайбурылдың сӛзі: «Қиын да болса Қобыланды ер  

Қиналармын, қайтейін, 

Уағызыңыз солай ма? 

Намаздыгер ӛткінші, 

Намазшамға жеткенше, 

Қазанның сырлы қаласын 

Кӛрсетпесем кӛзіңе, 

Тҥсірмесем жҥзіңе, 

Жан серігің Бурылды 

Сол жерде шал қҧдайға – деп батырдың аты, жан серігі кейде адамша ойлап, қайғырып, сӛйлей 

де біледі. 

Кейінгі дәуірдің тарихи жырларының бірі «Бердіғожа батыр» жырындағы Бердіғожаның қара 

аты да иесімен сӛйлесіп, оған ақыл-кеңес беріп, кейде тікелей ӛзі кӛмектесіп отырады. Қара атпен 

Шалқҧйрықтың бейнелері ӛте ҧқсас екенін жоққа шығара алмаймыз. Олардың айырмасы – 

Шалқҧйрық Ер Тӛстікпен адамша сӛйлесіп, тілдессе, Бердіғожаға сыбызғы дарып, ол соның кҥшімен 

барлық жануарлардың тілін білетін дарынға ие болып, сыбызғы тарту арқылы атымен де, ӛзге 

жануарлармен де тілдеседі. 

Тҧлпарлардың маңызды қызметтерінің ең бастысы – оның иесін жетемін деген жеріне тез 

жеткізіп, соғыс, ҧрыс ҥстінде айрықша ҧшқырлығы мен асқан кҥші арқылы батырдың жеңісін 

қамтамасыз ету. 

Тҧлпарға қойылатын осынау басты талап Пегас сияқты қанатты аттар бейнесін алып келсе, 

бҧндай образдар Қазақстан территориясын мекендеген халықтарға да таңсық емес екенін сақ 

қорғандарынан табылған, қазір тәуелсіздік обилискісіне тҥпнегіз етіліп алынған қанатты аттар 

бейнелері ҧқтырады. 
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Бізге жеткен қазақ жырларында қанатты аттар кездеспегенімен, 40 кҥншілік Қазанға Қобыланды 

батырды бір кҥнде жеткізген Тайбурыл және сол сияқты тҧлпарлар оларды жоқтата қоймайды. Оған 

барлық қазаққа етене таныс: 

«Қҧбылып Бурыл гуледі 

Табаны жерге тимеді 

Тау мен тасты ӛрледі 

Тӛрт аяқты сермеді 

Кӛлденең жатқан кӛк тасты 

Тіктеп тиген тҧяғы 

Саз балшықтай иледі» - деген жыр жолдары айғақ болады. 

Эпостағы ат - батырдың ең жақын және айнымас серігі әрі досы, жанашыр жақыны. Аттың 

иесіне деген адалдығы – барлық жерлерде ерекше аталып кӛрсетіледі. Мысалы: Кӛптеген тҧлпарлар 

ӛздерінің иесі келгенше бойын жасырып жҥреді. Мысалы, «Алпамыс батыр» жырында: 

Тақыр жерге тақ тҧрды 

Сан уақытта Алпамыс 

Қарадан шыққан тӛре еді 

Не салсаңыз да кӛнеді 

Шҧбар атты абайлап 

Ақылменен ойлап біледі 

Ҧстайын деп жақындап 

Қасына таман келеді 

Мойынсҧнып жануар 

Жҥгенге басын береді 

Сол уақытта шҧбар ат 

Тӛрт аяғы тең болат 

Дҧшпан ҧстап алар деп 

Ӛкіммен, қҧрық салар деп 

Жасырып бойын жҥр еді 

Жҥгендеп басын алғанда 

Ҥстіме ер салғанда 

Сегіз жасар ат болды. 

Осы сияқты оқиға «Қозы Кӛрпеш-Баян сҧлу» жырының нҧсқаларында да кӛрінеді. 

Ал Ер Кӛкше қаза тапқан соң оның тҧлпарлары аулақта ешкімнің қолына тҥспей ӛмір сҥріп, 

иелерінің ҧлы Қосайдың келуін тосады. 

«Қарасай-Қази» жырының Мҧрат Мӛңкеҧлы жырлаған нҧсқасында Орақтың Қабан Қҧлақ Қара 

атты иесінің ҧлы Қазиға ӛзінің жорыққа жарамай қалғанын айтып, ӛзін сойып, етін Ораққа қҧдайы 

етіп тарату екендігі жӛнінде ақыл айтады. Демек, ол иесіне қызмет етпеген ӛмір суреттерінен ӛлімді 

артық санаған. Тайбурыл мен Қҧртқаның арасында ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас 

орнағанын Қҧртқаның оның қалай мәпелеп кҥткенін де, Тайбурылдың да Қҧртқаны «Анамыз ауызға 

алғанда» деп қастерлейтінінен де сезіледі. 

Қорытынды.Батыр басынан кешірген небір қатал сынақтардың барлық ауыртпалығын иесімен 

тең бӛлісе кӛтерген жортуыл аттарының айрықша зор екендігі – дау туғызбайтыны ақиқат. Соған 

орай кӛшпелі елдер, соның ішінде қазақ эпосында тҧлпар бейнесі отырықшы халықтар 

эпосындағымен салыстырғанда әр алуан дараланады. Сондықтан тҧлпардың қазақ эпосындағы 

бейнесінің барлық қырларын бір мақала шеңберінде таныту мҥмкін емес. Біз оның кейбір 

ерекшеліктеріне ғана тоқталдық. 
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АБАЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ:  

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается синергетический подход духовного наследия на материале 

произведений великого поэта Абая Кунанбаева, а именно крылатые выражения, которые применяют 

в своей речи каждый казахстанец. Молодое поколение должно знать свои истоки, каких принципов 

придерживался наш народ в воспитании подрастающего поколения. Даже сейчас в современное 

время мы находим в произведениях и в изречениях Абая философский смысл.  

Автор акцентирует внимание на то, что творчество Абая обогатило историю народа и, вместе с 

тем, общечеловеческую культуру новыми ценностями. Эти ценности народ хранил потому, что в них 

воплощались высшие достижения народного духовного богатства, способствовавшие расцвету его 

передовой культуры.  

Произведения Абая переведены на многие языки, его творчество находит широкий отклик 

зарубежных писателей, поэтов и литературных критиков.В современном Казахстане в контексте 

глобализации мира актуально звучит призыв великого Абая учиться у всех народов, сохраняя при 

этом свое собственное лицо, национальное и человеческое достоинство, умножая число друзей, 

укрепляя дружбу со всем миром. 

За основу исследования приведены фразы, употребляемые казахским народом почти ежедневно, 

выявлены самые популярные и любимые в народе изречения.  

Ключевые слова: Синергетика, синергетический подход, духовное наследие, крылатые 

выражения, духовное возрождение 
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АБАЙ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН: РУХАНИ МҦРАНЫҢ СИНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТӘСІЛІ 

 

Аннотация 

Мақалада Ҧлы ақын Абай Қҧнанбаевтың шығармаларындағы рухани мҧраның синергетикалық 

тәсілі қарастырылады. Жас ҧрпақ ӛз бастауларын, ӛскелең ҧрпақты тәрбиелеуде біздің халқымыз 

қандай қағидаттарды ҧстанғанын білуі тиіс. Тіпті қазіргі уақытта да біз Абай шығармаларынан 

философиялық мағынаны табамыз. 

Автор Абай шығармашылығы халық тарихын байытуына, сонымен қатар жалпыадамзаттық 

мәдениетті жаңа қҧндылықтармен байытуына баса назар аударады. Бҧл қҧндылықтарды халық 

сақтады, ӛйткені оларда халықтық рухани байлықтың озық мәдениетінің ӛркендеуіне ықпал еткен 

жоғары жетістіктері жҥзеге асырылды. 

Абай шығармалары кӛптеген тілдерге аударылған, оның шығармашылығы шетел 

жазушыларының, ақындарының және әдеби сыншылардың кең ықыласын табады. Қазіргі 

Қазақстанда әлемнің жаһандану контекстінде ҧлы Абайдың бҥкіл халықтардан оқуға шақыруы ӛзекті 

болып отыр, бҧл ретте ӛзінің жеке тҧлғасын, ҧлттық және адамдық қадір-қасиетін сақтай отырып, 

достарының санын кӛбейтіп, бҥкіл әлеммен достықты нығайта тҥседі. 

Зерттеудің негізі ретінде қазақ халқы кҥнделікті қолданатын фразалар келтірілген, халық 

арасында ең танымал және сҥйікті нақыл сӛздер анықталды. 

Тҥйін сӛздер: Синергетика, синергетикалық кӛзқарас, рухани мҧра, қанатты сӛздер, Рухани 

жаңғыру 
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ABAY AND MODERNITY: A SYNERGETIC APPROACH TO SPIRITUAL HERITAGE 

 

Abstract 

The article discusses the synergistic approach of the spiritual heritage based on the works of the great 

poet AbayKunanbayev. The young generation should know its origins, what principles our people adhered to 

in the upbringing of the younger generation. Even now in modern times we find philosophical meaning in 

the works and sayings of Abay 

The author focuses on the fact that Abay's work has enriched the history of the people and, at the same 

time, the universal culture with new values. These values were kept by the people because they embodied the 

highest achievements of the people's spiritual wealth, which contributed to the flourishing of its advanced 

culture. 

Abay's works have been translated into many languages, and his work is widely acclaimed by foreign 

writers, poets and literary critics. In modern Kazakhstan, in the context of the globalization of the world, the 

call of the great Abai to learn from all peoples is relevant, while preserving its own face, national and human 

dignity, multiplying the number of friends, strengthening friendship with the whole world. 

Keywords:Synergetics, synergistic approach, spiritual heritage, winged expressions, spiritual rebirth 
 

Введение. 2019 год ознаменован 175-летием великого просветителя казахского народа, 

философа, поэта, писателя, композитора Абая Кунанбаева. Во всех регионах Республики Казахстан 

проводятся различные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Многие видные 

деятели нашей страны и за рубежом передают эстафету на знание произведений Абая Кунанбаева, 

которые переведены на разные языки. Об этом свидетельствуют телепередачи и новости в Интернете, 

конкурсы, семинары.  

Недавно, а точнее в Центре Казахской культуры и науки имени Абая в Институте Неофилологии 

Поморской Академии города Слупска (Польша) прошел международный научный семинар молодых 

ученых ―Абай: философия, поэтика, рецепция‖, посвященный 175-летию великого поэта, философа и 

просветителя Абая Кунанбаева. 

На этом семинаре выступили молодые ученые из разных стран: России, Польши, Казахстана. 

Творчеством Абая интересуются не только будущие филологи и литераторы, среди гостей семинара 

были представители других специальностей, например: юристы, искусствоведы и др.  

Каждый из выступаюших отметил, что идеи Абая касаются всего человечества в целом, так как в 

своем творчестве он поднимает универсальные онтологические вопросы.  

Студенты посвятили стихи собственного сочинения нашему великому поэту, спели всеми 

любимые песни, автором которых является Абай Кунанбаев.  

Факты и методы. Каждый народ имеет духовные и нравственные опоры. Одной из таких 

фундаментальных опор в сознании казахского народа является творческое наследие выдающегося 

просветителя Абая Кунанбаева. В его произведениях максимально отражены традиции народного 

творчества и осмысление проблем общества. 

Творчество Абая обогатило историю народа и, вместе с тем, общечеловеческую культуру 

новыми ценностями. Эти ценности народ хранил потому, что в них воплощались высшие достижения 

народного духовного богатства, способствовавшие расцвету его передовой культуры. 

Творчеством Абая Кунанбаева интересуется весь мир. Произведения Абая переведены на многие 

языки, его творчество находит широкий отклик зарубежных писателей, поэтов и литературных 

критиков. 

Абай – достояние всего человечества. Его поэзия – это поэзия вечности, поэзия мудрости, любви 

и верности. 

Абай – душа казахского народа, а его ―Слова назидания‖ стали ценным осмыслением сущности 

мира и людей. Голос Абая через столетие не теряет своей удивительной силы, поражает глубиной и 

многогранностью: ―У наших отцов и дедов по сравнению с сегодняшним поколением, конечно, было 

меньше знаний… Но деды наши обладали такими двумя качествами, которыми мы сейчас никак не 

можем похвалиться. Это стремление к единству и забота о чести‖ (Тридцать девятое слово) [1,2]. 
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Учение Абая тесно связано с духовным возрождением народа, а мудрость его созвучна с 

современностью. Прикосновение к творчеству Абая пробуждает мысли, дает всплеск новым чувствам 

и эмоциям, вызывает сокровенные желания, побуждает к самоанализу и очищению. Образ 

замечательного сына казахского народа Абая Кунанбаева привлекает внимание многих выдающихся 

писателей, художников и поэтов. 

В современном Казахстане в контексте глобализации мира актуально звучит призыв великого 

Абая учиться у всех народов, сохраняя при этом свое собственное лицо, национальное и 

человеческое достоинство, умножая число друзей, укрепляя дружбу со всем миром. Абай понимал 

человека как целостную личность, наделенную душой и разумом. Человек для Абая – центр 

мироздания. Духовность – определяющее начало в человеке, которое впитывается посредством книг 

и народной мудрости, искусства и духовного опыта.[3] 

Также следует отметить, что творчество великого казахского поэта питали своими корнями три 

великих источника национальной и общечеловеческой культуры. В первую очередь, это - казахская 

устная речевая культура, запечатленная в фольклорных памятниках прошлого, созданных самим 

народом. Творчество Абая питалось богатствами этого бесценного клада. Находясь в глубоком и 

тесном общении с поэтическим наследством родного народа, Абай обогатил им свою поэзию. 

Другим же источником можно считать лучшие образцы классической восточной поэзии 

Алишера Навои, Низами, Фирдоуси и других. 

Третий источник - это русская культура. Для эпохи Абая сам факт обращения к этому источнику, 

главным образом к наследию русских великих гуманистов и классиков, до него неведомых 

казахскому народу, был фактом огромного значения. Это было залогом будущего расцвета казахской 

культуры, смелой и верной ориентацией казахского народа на дружбу с русским народом. 

Обращаясь к этим источникам, Абай обогатил свой духовный мир новыми идеями. 

Просвещенный и пламенный борец за культуру казахского народа в мрачной среде ханжей, 

стяжателей, косных старшин-феодалов, Абай был выдающимся человеком своей эпохи не только в 

истории казахского народа, но и в истории всего Ближнего Востока. Он стал выразителем народных 

дум, заступником и защитником интересов угнетенного казахского крестьянства, которому 

принадлежало историческое будущее. Народность Абая была своеобразным и важнейшим явлением 

большого исторического смысла. Абай народен в выявлении дремлющих духовных возможностей 

своего народа, которые действовали не на одну эпоху и не только на нужды текущего дня, а играли 

длительную, благотворную и все возрастающую роль в большой исторической перспективе.  

Высшим критерием народности любого художника является влияние его произведений на 

развитие национального духовного богатства, определение того, насколько он двинул вперед 

духовную культуру своего народа, насколько обогатил ее. Все великие художники слова, в том числе 

и Абай, использовали народное культурное достояние, обогащая, развивая и творчески 

совершенствуя его. Они обогащали источники народной культуры, ее языковые красоты новым, 

неведомым народной памяти идейным содержанием. Только таким путем они достигали наиболее 

высокой степени художественного воплощения передовых идей и чаяний своей эпохи. В этом смысле 

дистанция от первоначального народного мотива, народного источника до вдохновенного 

поэтического воплощения его в произведении великого классика может оказаться огромной. 

Такую именно дистанцию между устной народной поэзией, несомненно, обильно питавшей 

творчество Абая, и его совершенными, высоко поэтическими культурными творениями наблюдаем 

мы при их сопоставлении. Народно и то, что составляло первоисточник, и то, что в полноценном, 

преображенном и развитом виде представлено в наследии поэта. 

Велика была сила поэзии, которой Абай вторгался в неприглядную действительность своей 

эпохи, стремился разрушить ее косные устои, осудить все и всяческие препятствия, стоявшие на пути 

развития своего народа. [4] 

Мы на занятиях провели исследование на знание изречений Абая, которые стали давно уже 

крылатыми выражениями. Для этого взяли за основу синергетический подход. Синергетика (от 

греч.σσν — ―совместно‖ и греч.εργος— ―действующий‖) — междисциплинарное направление 

научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на 

основе принципов самоорганизации систем. Мы основываемся на идеях и выводах синергетики, в 

особенности на нелинейности. Каждый человек с рождения запоминает разные слова, 

словосочетания, предложения, пословицы и изречения великих мыслителей, которые мы 

сформулировали как клишированные формулы. В зависимости от ситуации мы выбираем из памяти 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

377 

ту клишированную формулу, которая подходит именно на данный момент. Нами, в процессе 

исследования был использован метод математическогомоделирования, с помощью которой можно 

вычислить, сколько фраз, словосочетаний, выражений, пословиц мы употребляем в своей речи.[5] 

Достоверность эффективности представленных методов обучения, использованных для 

внедрения в учебный процесс новой теории можно проверить не только традиционным 

количественным анализом результатов обучения дисциплины, но и математической моделью: 

(dx(t))/dt+Kx(t-Tз)=b(t).  

Математическая модель, описываемая данным дифференциальным уравнением, называется 

моделью нулевого уровня. [6,7] 

Результаты. Ниже приведены крылатые выражения АбаяКунанбаева, которые студенты первого 

курса казахского отделения чаще используют в своей речи вне зависимости от получаемой 

специальности. 

 Воля, ты сильна, но пускай и тобой руководит сердце… 

 Воспитай волю — это броня, сохраняющая разум. 

 Достоинство человека определяется тем, каким путем он идет к цели, а не тем, достигнет ли 

он ее. 

 Кричащий в гневе — смешон, молчащий в гневе — страшен. 

 Проверяй все сердцем. 

 Пустая молодость — беда. 

 Худший человек из числа людей -это человек без стремлений. 

 Смех с досады — это не радость, а горе. 

 В чѐм мы находим радость, в том мы найдѐм и горечь. 

 Мир заполняют не только беды, но и развлечения. 

 Человек может стать хорошим, сравнивая себя только с хорошим. 

 Делись тайнами с тем, у кого нет друзей, дружи с тем, у кого много друзей. Избегай того, кто 

беззаботен, будь с тем, кто опечален. 

 Слава — высокая скала. Змея добирается до неѐ ползком, но сокол достигает еѐ единым 

взмахом крыла. 

 Человек - дитя своего времени. Если он плох, в этом виновны его современники. 

 И ты, человек, кирпич мирозданья  

В здании жизни самой ложись 

Самой распространенной и часто употребляемой в речи оказалось следующее изречение: 

Әсемпаз болма ӛрнеге, И ты, человек, 

Ӛнерпаз болсаң, арқалан. Кирпич мирозданья 

Сен де – бір кірпіш дҥниеге, В здании жизни 

Кетігін тап та, бар қалан! Самой ложись. 

Следует отметить, что студенты использовали каждую строку, даже словосочетание этого 

изречения отдельно. Например: Ӛнерпаз болсаң или же Сен де – бір кірпіш дҥниеге, Әсемпаз болма 

ӛрнеге. 

В таблице даны сведения, сколько студентов использовали то или иное изречение Абая в своей 

речи в зависимости от ситуации. В исследовании принимали участие 93рецепиента.  

 

№ Перечень изречений, взятых для исследования Кол-во 

студентов 

1 Воля, ты сильна, но пускай и тобой руководит сердце… 73 

2 Воспитай волю — это броня, сохраняющая разум 54 

3 Достоинство человека определяется тем, каким путем он идет к цели, а не тем, 

достигнет ли он ее. 

82 

4 Кричащий в гневе — смешон, молчащий в гневе — страшен. 45 

5 Проверяй все сердцем. 51 

6 Пустая молодость — беда. 36 

7 Худший человек из числа людей -это человек без стремлений 87 

8 Смех с досады — это не радость, а горе. 63 

9 В чѐм мы находим радость, в том мы найдѐм и горечь. 22 

10 Мир заполняют не только беды, но и развлечения. 68 
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11 Человек может стать хорошим, сравнивая себя только с хорошим. 80 

12 Делись тайнами с тем, у кого нет друзей, дружи с тем, у кого много друзей. 

Избегай того, кто беззаботен, будь с тем, кто опечален. 

32 

13 Слава — высокая скала. Змея добирается до неѐ ползком, но сокол достигает еѐ 

единым взмахом крыла. 

75 

14 Человек - дитя своего времени. Если он плох, в этом виновны его современники. 59 

15 И ты, человек, кирпич мирозданья  

В здании жизни самой ложись 

93 

 

По школьной программе ученики усваивают эти изречения, когда изучали произведения Абая 

Кунанбаева, особенно ―Слова назидания‖, так как именно со школьной скамьи в них закладывают 

ростки духовной мудрости нашего народа. Внедрена программа ―Рухани жаңғыру‖, которая нужна 

для духовного возрождения нации. 

В заключении следует акцентировать внимание, что учение Абая тесно связано с духовным 

возрождением народа, а мудрость его созвучна с современностью. Прикосновение к творчеству Абая 

пробуждает мысли, дает всплеск новым чувствам и эмоциям, вызывает сокровенные желания, 

побуждает к самоанализу и очищению. 

 Таким образом, богатое духовное наследие Абая - часть сокровищницы мировой культуры. Его 

произведения вошли в плеяду общечеловеческих ценностей. В своей программной статье «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» Первый президент Нурсултан Назарбаев призывал 

обратить внимание на бессмертные мысли великого классика, который и сегодня звучит актуально, 

оставаясь духовным ориентиром для последующих поколений. Как говорил Абай, что спасение 

нации – только в его духовном возрождении.[8] 

Итак, мы рассматривали обучение как ―открытую систему (среду)‖, которая обменивается 

энергией, информацией, знаниями в сложной структуре. В учебной группе, затем в классе 

обучающийся, осознав своѐ Я (внутренние интересы, мотивы, цели...), привыкает к самоорганизации 

сообразно своим способностям. [9] 

 

Список использовaный литературы: 

1 Кунанбаев А. Полное собрание сочинений (2-х томах). – Алматы, 2002, -368 с.-книга 

2 Кунанбаев А. Слова назиданий. – М: Русский раритет, 2006. - 426 с.- книга 

3 Орынбеков М.С. Философские воззрения Абая. – Алматы:Гылым, 2012. - 334 с.- книга 

4 Мамырбекова А.С. Нравственный оптимизм Абая, Алматы: Мысль, 2007. - № 8. -116 с.- 

журнал 

5 Солодова Е.А. Новые математические модели образовательных процессов.// Синергетика. 

Будущее мира и России. Под ред.Малиновского Г.Г. – М. , Изд-воЛКИ, 2008, – 384.- книга 

6 Kondubaeva M.R., Ongarbaeva A.T. The problem of correctness and reliability of the study in 

trilingual education Opci n, Año 34, No. 85-2 (2018): 517-543- статья 

7 A.T. Ongarbaeva, M.R. Kondybaeva, R.M. Sebepova,B.U. Smanov, G.S. Karimova. Leaner-centred 

three language teaching methodology realization in the republic of kazakhstan educational system.Journal of 

Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 6. No. 4.November, 2015- статья 

8 Назарбаев Н.А. Программная статья Первого Президента – Елбасы «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» от 31 января 2017 г.- газета 

9 Инновационные технологии в трѐхъязычном образовании: труды научной школы профессора 

М.Р. Кондубаевой. – Алматы: «Ұлағат», 2015, с. 8-40.- учебноепособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

379 

ҒТАМР 17.07.41. 

 

Ермағанбетова З.
1
  

 
1
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті,  

Қызылорда, Қазақстан  

 

МЫРЗАБЕК ДҤЙСЕНОВТІҢ КҤНДЕЛІК ЖАЗБАЛАРЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалаға қазақ әдебиеттану ғылымының кӛрнекті ӛкілі, қазақ прозасында ӛзгеше қалам тартқан 

жазушы, сыншы - Мырзабек Дҥйсеновтің шығармашылығы арқау болған. Әңгіме, повесть, роман 

тәрізді әдеби жанрларға қалам тербеген жазушы ӛмір бойы кҥнделік жазуды дағдыға айналдырған. 

Автор қаламгер шығармаларының ерекше қырларына тоқталып, кҥнделік-эсселерінің кӛркемдік, 

тақырыптық ӛзгешеліктеріне талдау жасайды. Танымал тҧлғалар Әзілхан Нҧршайықов, Рахманқҧл 

Бердібаев, Тҧрсынбек Кәкішев арасындағы достық, рухани, шығармашылық қарым-қатынастардың 

мән-маңызы ашылады..  

Мақалада жазушы ӛмір сҥрген ортадағы оқиғалар мен куә болған жайттар, танымал тҧлғалар 

ӛмірі, ғылым, әдебиет, мәдениет мәселелері де қарастырылған. Қарымды қаламгердің тарихи-

танымдық деректерге қҧрылған жазбаларының оқырман ҥшін қҧнды дҥние екендігі жайында 

тҧжырымдар жасалады. 

Тҥйін сӛздер: қаламгер қарымы, шығармашылық шеберлік, кҥнделік-эссе, тарихи-танымдық 

деректер 

 

Yermaganbetova Z.
1
  

 
1 
Korkyt Ata Kyzylorda state university, 

Kyzylorda, Kazakhstan 

 

DIARY RECORDS OF MYRZABEK DUISENOV 

 

Abstract 

The article was based on the work of Myrzabek Duissenov, an outstanding representative of the Kazakh 

literary science, a writer and critic who wrote differently in Kazakh prose. Writing in literary genres such as 

short stories, novels, novels, the writer has become a lifelong diary writer. The author focuses on the 

peculiarities of the author's works and analyzes the artistic and thematic features of his diary-essays. The 

essence of friendly, spiritual and creative relations between celebrities Azilkhan Nurshaikov, Rakhmankul 

Berdibayev, Tursynbek Kakishev will be revealed.  

The article deals with the events and experiences of the writer's life, the lives of celebrities, science, 

literature and culture. It is concluded that the author's writings on historical and cognitive data are valuable 

for the reader.  

Keywords: potential of a writer, creative workshop, diary-essay, historical and cognitive data 
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ДНЕВНИКИ МЫРЗАБЕКА ДУЙСЕНОВА 

 

Аннотация 

В этой сатье рассматривается творчество выдающегося ученого, писателя критика Мырзабека 

Дуйсенова. Писатель который написал в разных литературных жанрах мгного рассказов, повестей и 

романов, всю свою жизнь посвятил написанию дневника. Автор анализирует художественные и 

тематические различия дневников-эссе творческих людей. В статье описывается дружеские, 
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духовные, творческие взаимоотношения знаменитых людей, как Азилхан Нуршайков, Рахманкул 

Бердибаев, Турсынбек Какишев.  

В статье рассматриваются события и опыт жизни писателя, жизни знаменитостей, науки, 

литературы и культуры. Сделан вывод о том, что работы автора по историческим и познавательным 

данным ценны для читателя. 

Ключевые слова: потенциал писателя, творческое мастерство, дневник-эссе, историко-

познавательные данные 
 
Кіріспе.Кҥнделік жазған қазақ жазушылары аз емес. Олардың кейбірі асыл мҧра ретінде ҧрпақ 

кәдесіне жарауда. Кҥнделікті алғаш қолданған Шоқан Уәлиханов болатын. Сондай тағылымды 

жазбалар қатарын қазақтың белгілі ақын-жазушылары Ғ.Мҥсірепов, Ә.Тәжібаев, М.Қаратаев, 

М.Мҧқатаев, М.Әлімбаев, Ә.Нҧршайықов, Қ.Мырзали, М.Дҥйсенов т.б. толықтырды десек артық 

айтқандық емес. Әсіресе, халық жазушысы Ә.Нҧршайықов кҥнделік жазуды ӛмір бойы машығына 

айналдырған. Оның «Ӛмір ӛрнектері» деп аталатын әдеби кҥнделігінде 1953-1986 жылдар 

аралығында жазғандары топтастырылған.  

Ақын Мҧзафар Әлімбаев «Кӛңіл кҥнделігінде»: «Кҥнделік – тірліктің кҥйкі кҥйбеңдері емес, 

маңызы бар, мәні бар, ӛзің ҥшін ғана емес, ӛзгелер ҥшін де керектілерді қағазға тҥсіре жҥру. Кейін 

естелік жаза қалсаң да, публицистикалық толғаныстарға барғанда да, ӛлеңге дастандар керек 

болғанда да солар кәдеге жарап қалады екен»[1, 13б.],- деп ой тҥйеді. Сондай мән-маңызы бар 

дҥниелерді қойын дәптеріне ерінбей-жалықпай, ӛмірден ӛткенше жазып жҥрген жазушы, ғалым 

Мырзабек Дҥйсенов дер едік. 

Сыр ӛңірінің тумасы сыншы М.Дҥйсеновтің қазақ әдебиеті мен ғылымының дамуына қосқан 

ҥлесі зор. Ол республикалық мерзімді басылымдарға тҥрлі жанрда мақалалар жазған. «Лениншіл 

жас», «Қазақ әдебиеті» газеттеріне әдеби зерттеу, сын мақала, рецензия, ал «Пионер» журналына 

балаларға арнап әңгімелер жариялап тҧрған. Бірнеше ғылыми еңбектер мен повестер жинағының 

авторы. Мәселен, «Біз кҥн перзентіміз», «Бір аспанның астында», «Ғасырлар сыры», «Гҥлжан 

сҥйеді», «Ана махаббаты», «Қалыңдық», «Ант», «Меймандар», «Ҥміт» кітаптарының оқырмандар 

ҥшін танымдық-тағылымдық мәні зор. Осындай қыруар жҧмыс тындыра жҥріп, арасында уақыт 

тауып, кҥнделікті де ҥзбей қағазға тҥсірген еңбекқор жан екенін байқаймыз. Оған М.Дҥйсеновтің 80 

жылдығы қарсаңында жарық кӛрген «Жылдар мен сырлар» атты екі кітаптан тҧратын кҥнделік-

эссесін оқығанда кӛз жеткіздік. Қырық жыл бойына (1945-1985жж) ҥздіксіз кҥнделік жазу екінің 

бірінің қолынан келе бермейтін іс.  

Әдістеме: Мақаланы жазу барысында жазушы шығармашылығы туралы айтылған ойлар 

жинақталып, ғалымдардың пікірлері негізге алынды. Қаламгер шығармаларына салыстыру, талдау 

жҧмыстары жасалынды. Қаламгер М.Дҥйсенов жазбаларында ӛзі ӛмір сҥрген қоғамдық ортадағы 

кӛзімен кӛрген оқиғалар мен куә болған жайттарды сол қалпында боямасыз бере білген. Ӛзі қызмет 

атқарған әдеби ортадағы замандастарының сырт-пішіні, мінез-қҧлқы, іс-әрекеті сондай-ақ, тҥрлі 

адамдармен етене танысып, олардың бастарынан ӛткен оқиғаларды білгенде туған ой ҧшқындары, 

теңеу, тҥйін, тҧжырым, мӛлтек әңгімелер кҥнделікке арқау болған. Оларында әдебиет, мәдениет, 

тарих, тіл білімі мәселелері жайындағы ой-толғамдары, мәні бар тарихи-танымдық дерек кӛздер мол 

ҧшырасады. Сонымен бірге әдеби-ғылыми прозаның 1950-80 жылдардағы шынайы ақиқаты жазылған 

бҧл естелік-кҥнделіктегі ойлар М. Дҥйсеновтің сол кездегі, сол сәттегі тҥсінік деңгейінің кӛрінісі деп 

қабылдадық.  

Кӛркем шығармаға бергісіз кҥнделікті оқи отырып, ғалымның туған жері, отбасы, студенттік 

жылдардағы ӛмір жолдарынан хабардар боласың. Екі кітапқа жҥк болған кҥнделік-эссенің алғашқы 

жолдары 1945 жылдың 3-мамырынан басталады. Мҧнан Сыр ӛңіріне танымал қобызшы Нышанның 

аузынан шыққан жыр-термесін тыңдап, бірер шумақ ӛлеңін жаттап алатын бозбаланың бейнесін 

кӛреміз. Әр қҧбылыстың сырын тереңірек білуге қҧштар зерек бала әкесінен туған жерге қатысты 

атаулар тарихын сҧрап біледі. Ол жайында 1946 жылы жазылған кҥнделігінде: «Ҧлы Отан 

соғысының алдында Сҧлутӛбедегі әкемнің інісі Тәкеш ағамыздың ҥйінде жатып екі жыл оқыдым» 

деп жазады. «Сарысу ӛзенінің «Алатағы белең» деп аталатын жайлауына кӛшіп келгенімізге ҥш-тӛрт 

кҥн болған-ды. Ӛзеннің екі жағы тақтайдай жазық. Шығыс жақта мҧнартып «Таңбалы тас» тҧр. Ол 

алыстан кішігірім тау сияқты болып кӛрінеді. 

Исабек әкемнен оның неге «Таңбалы тас» деп аталатынын сҧрап едім: 

- Сондағы тастарда аттың, бҧғының, арқардың таңбалары бар. Сондықтан «Таңбалы» деп 

аталған-ды»[2, 14б.], -дейді.  
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Арманшыл Мырзабек жас кезінен қазақтың қара домбырасына әуес болып, жыршы болуды 

армандаған. Әкесі айтатын естіген жыр, дастандарды жатқа айтып, домбырада Сыр ӛңірі 

жыршыларының мақамына салып айтуды ҥйренгісі-ақ келетін. Тіпті қазақы ырымға да жҥгініп, бала 

кезінде домбыраны басына жастанып ҧйықтайтын кӛрінеді. Бҧл турасында кҥнделігіне: «Бір кҥлше 

нан, бір шҥйке мақтамен домбыраны жастанып ҧйықтаса домбырашы болады екен дегенді естіп едім. 

Ешкімге білдірмей оны істедім. Ертеңіне ерте тҧрып басыма жастаған домбыраны алдыма ӛңгеріп, 

қос ішекті қағып-қағып жібергенде перне басқан сол қолым ӛзінен-ӛзі жоғарылы-тӛменді жылжып, 

кҥй кҥмбірлеп кете беретін шығар-ау деп кҥткенмін. Жоқ, ондай ештеңе байқалмады»,-деп жазған 

Мырзабек ӛнерге біртабан жақын болып ӛседі. Оның әп-әдемі дауысы бар әншілігін, шебер 

кҥйшілігін досы Т.Кәкішев те растайды[3, 6б.].  

Студенттік жылдарда жатақханада бірге жатқан досы Әзілхан Нҧршайықов жайында да қызықты 

мәліметтер мол. «Міне тағы есік ашылды. Терезе алдындағы тумбочка ҥстіне сарт еткізіп бірдеңені 

тастай берген дәу де болса Әзілхан болар-ау. Кҥнде кітапханадан кітап тасиды. Ол бірден менің 

кӛрпемді ашты. 

− Тамаққа бардың ба? - деді биязы дауыспен. 

− Жоқ. Сені кҥтіп жатырмын.  

Оның жасы менен ҥлкен болса да қҧрдас кісіше қалжыңдасып, ―сенге‖ кӛшіп кеткеніме кӛп 

болған жоқ. Оған бҧл да ренжімейді» [2, 33б.]. 

 «Махаббат қызық мол жылдардағы» кейіпкерлердің протатиптері осы кҥнделікте тҥрлі оқиғалар 

арнасында іс әрекеттерімен кӛз алдыңа келеді. Мәнтәй, Тӛлеу, Сағат, Халима бейнелері жазушының 

бар жайды ӛз кӛзімен кӛріп-білген, сол тҧстағы сезімін табан астында қағазға тҥсіргендігімен 

шынайы жазылған. Бҧлары естелік емес. Естелікте кейбір кӛріністер ҧмыт қалып, не болмаса араға 

уақыт тҥскендіктен кӛзқарас, таным, сезіну әсері де ӛзгеруі мҥмкін. Ал, кҥнделікте сол сәттегі жай 

ӛзгермей тҥседі. Ең алдымен мҧнда жазушының ӛз бейнесін кӛруге болады. Аңғал, достыққа адал, 

қысылтаяң шақта кӛмек қолын аямайтын, кейбір сәттерден әзілімен жол тауып кететін, қажет 

жерінде сықақ ӛлеңді де оңай ҧйқастыра салатын шешендігі бар ӛнерлі жан азаматтық қырынан 

кӛрінеді. Әсіресе, айтыс ӛнерінің дамуына ықпал етуші, талапты жас ақындардың қадамына тілекші, 

әдебиет жанашыры ретінде танимыз.  

1971 жылы жазған кҥнделігінде былай депті: «Ӛткен жылы ―Лениншіл жас‖ газетінен Ақҧштап 

Бақтыгерееваның бір топ ӛлеңдерін оқып, қатты риза болдым. Дегенмен, жастар, әсіресе, поэзияда 

бір-бірінен қара ҥзіп кете алмай жҥргендігі де сезіледі. Ӛзі жас болып, шығармасы жасымыс болғанға 

не жетсін!» десе, 04.11.78 жылғы жазбасында Қҧлан-Аян Қҧлмамбеттің ҧрпағы оныншы сыныпта 

оқитын Райхан Нәкеева деген суырып салма ақын қыздың табылғанын айтады. Сол сияқты танылмай 

тасада жатқан дарындарды ел ішінен іздеп, таныту керектігін ескертеді. 

Нәтижелер:Мақалаға негіз етіп алып отырған кҥнделіктен жазушының ӛзіне тән стильдік 

ерекшелігі, суреткерлік қолтаңбасы айқын танылып отырады. Кеңестік кезеңдегі әдеби 

шығармашылық ортаның тыныс-тіршілігі нақты фактілер арқылы баяндалады. Ӛзінің кейіпкерлерін 

барынша шынайы қалпында кӛрсетеді. Қазақ әдебиетінің кӛрнекті ӛкілдері М.Әуезов, Ғ.Мҥсірепов, 

Ғ.Мҧстафин, С.Мҧқанов туралы мағлҧматтар, Қ.Аманжолов, Ә.Тәжібаев, М.Қаратаев, М.Базарбаев, 

М.Иманжанов, С.Мәуленов, Қ.Жҧмалиев, І.Кеңесбаев ӛнер шеберлері К.Бәйсейітова, А.Жҧбанов, 

С.Қожамқҧлов жайындағы мәліметтер қызыға да тҧшына оқитын жазбалар. Әсіресе, бірге жҥрген 

достары Ә.Нҧршайықов, Т.Кәкішев, Р.Бердібаев ағаларымыз жайында жазғандарынан оқырман 

олардың арасындағы достық, адамгершілік, азаматтық, рухани қарым-қатынастардың 

шынайылығына тәнті болады. Нағыз дос, жолдастың қандай болу керектігінің рухани ҥлгісі іспеттес. 

М.Дҥйсенов университетте оқып жҥргенде Ахмет Жҧбановтан дәріс алған. Дәрісі қызықты 
әңгімеге бергісіз ғалымның сӛз саптауы, тереңнен тартып айтар жан-жақты білімі, ӛзін-ӛзі ҧстауы, 
аудиториямен қарым-қатынасы қызығарлықтай. Оған ӛзі де іштей қызығушылықпен қарайтын болса 
керек. Ол жайындағы ойларын былай деп тҥсіріпті: «Ахаңның талай әңгiмелерiн тыңдап келемiн. 

Осылай ақырын ғана бипаздап сӛйлеп, арасына зiлсiз әзiл-қалжың қосып айтқанда, кiсiнi ерiксiз 
баурап алады. Бҥгiнгi ғылыми хабарламаның ӛзiн ол кiсi осылай қызықты бастады. Мен әрi тыңдап, 
әрi кҥнделiк жазып отырмын. Кәдеге жарар бiр ойын, бiр тапқыр сӛзiн қалт жiбермеуге тырысамын. 
Әттең тiл жҥйрiк, қол шабан. Ҥлгере бермейдi». Бҧдан автордың әрбір сәттегі ойларын, кӛңіл-кҥй 
сезімдерін нақпа-нақ сол мезетінде тҥсіретіндігін аңғардық. Танымдық деректерге толы қаламгер 
кҥнделігінде оқырманды елең еткізерлік жайт бар. 1967 жылы қазан айында жазбасында поляк 

зерттеушісі Адольф Янушкеевичтің «Дневники и письма» кітабын оқығандағы мынадай деректерді 
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келтіреді: «Янушкеевичті оқи отырып таң қалған жайым бар. Ол кҥнделігінде Біздің Зураның (Зура 
деп отырғаны жҧбайы ) ҥлкен атасы Тҧрсын туралы да жазыпты. Атамыз Тҧрсынов Дәріғҧлдың әкесі 
Әбен, оның әкесі осы Тҧрсын. Олардың жері Ағадыр, қәзіргі Шет ауданы. Тҧрсын сол аймақтағы аса 
бай кісі, жылқылы бай болған. 2 августь кҥнгі естелігінде Тҧрсынның ҥйінде қолжазба кітап-шежіре 

барын еске алады» [3, 217б.]. Осы деректі журналист Ержан Уайс «Сҧлу сӛздің сардары» естелік-
мақаласында «Зураның әкесі Дәріқҧл Тҧрсынов – Алаш ардақтыларының бірі. Арғын атаның белді 
ҧрпақтары Абайдың әкесі Қҧнанбай сҧлтанмен замандас әрі, ағайындас болған»[4, 92б.],- деп 
толықтыра тҥседі. Сонымен бірге кҥнделікте әдебиет, мәдениет, фольклордың даму, қалыптасу 
жолдары, проблемалары қозғалады. 

Талқылау.Әдебиет сыншысы М.Дҥйсеновтің назарынан сол кезеңде жарық кӛрген әдеби-

кӛркем шығармалар мен мерзімді баспасӛз бетіндегі материалдар тыс қалмаған. Қаламгердің ӛз 
шығармашылығындағы кӛркем туындылар, ғылыми-зерттеу еңбектері мен мақалаларының жазылу 
барысы, пікірлері де кҥнделікке негіз болған. 

Қаламгер әдеби туындыларға сыни пікір жазумен бірге, ӛзінің шығармаларына жазылған сынды 
да дҧрыс қабылдай біледі. Ӛйткені «сын шын болсын» деген қағиданы берік ҧстанады. Ол туралы: 
«Қадырдың мақаласындағы сындардың дҧрыс емес жерлерi жоқ емес едi. Тiптi ол байқамаған 

жайларды кейiн ӛзiм байқаған едiм. Әдетте тҥйе «желедi» ғой, ал мен оны ―шауып ала жӛнелдi‖ деп 
жазыппын. Тҥйе жарысты кӛргенiм бар, онда тҥйе кәдiмгiдей шабады, бiрақ соның ӛзiнде ―шабады‖ 
деген сӛз тҥйеге қолданылмайды. Соны қалай жiберiп алғанымды ӛзiм де бiлмеймiн. 

Жалпы, жазушы сын кӛрмей ӛспейдi дегенге мен ӛзiм ден қоямын. Әдебиет тарихын зерттей 
жҥрiп, бҧрынғы буындардың бiр-бiрлерiне қандай ауыр сындар айтқанын бiлдiм. Бiрақ, сол дамудың 
кiлтi емес пе? Ширатар, ширықтырар қозғаушы кҥш емес пе? Тек сын әдiл болсын де», -деп 

шығармаға шынайы сын болғанда ғана ширайтыны жайында ой тҥйеді. 
Кҥнделікте автордың пәлсәпалық ойларын аңғарамыз. Мәселен: «Аңқау адам әдетте адал келеді 

ғой. Дҥниеде ӛтірік ҧялған болып, майысып тҧрған кісі қиын», «Жағдайды кҥтпеу керек, оны ӛзің 
еңбегіңмен жеңіп алуың керек‖-деген тҥйіндеулері соған айғақ. 

«Кӛркем тілмен жазылған кҥнделік – әдебиеттің алтын қазынасы»,-дейді ғалым Б.Омарҧлы[4, 
60б.]. Расында да, жазушы жазбаларының тілі жеңіл, кӛркем шығармадай бір деммен оқылады. 

Әсерлерін бейнелі сӛздермен, кестелі кӛркем тілмен ӛрнектеуді де ҧмытпайды. Әсіресе, табиғат 
кӛрінісін суреттеуге шебер-ақ. Мысалы: «Дала кӛкпеңбек, уыз қалпында. Алматыда тҧрып 
табиғаттың сҧлу жерлерін аралап, кӛрмейді екенбіз ғой, тегі. Есік ӛзені тау жыраларын тіліп, сонау 
тереңде сарқырап жатыр. Жаңбырдан кейінгі дымқыл ауа да саумал қымыздай жҧп-жҧмсақ»,- десе, 
енді бірде: «Жер бауырлаған қою бұйра бҧлт бірден қҧйындата келді. Зәулім теректердің бастары 
ырғалып, жапырақтары сыбдырлағандай болды. Кӛше шаңғытып бара жатыр. Қалың нӛсердің 

жақындап қалғаны сонша, дымқыл ауаның лебі анық сезілді»,- деп бейнелейді. 
Қаламгер кҥнделігінде теңеуді сәтті қолданған. Мәселен: «Әлгінде ғана ірілігі таудай болып, 

кҥйініп тҧрған Әскен қазір жҧдырықтай ғана болып, жҥгіре басып директордың кабинетіне келді» 
немесе «Неше тҥрлі бастар бар екен, лупамен іздесең де жалғыз қылтанақ таптырмайтын бастар, 
тӛбесі дҿңгеленген қасқа бастар. Бұзау жалағандай жылтыр, дауыл үйіргендей дудар бастардың да 
тҥрлері кӛп» 

Мәтіндегі ойды ашу ҥшін «Ат болар қҧлын мҥшесінен белгілі», «Жҥгі жеңіл есек жатаған 
келеді», «Ҧлық болсаң кішік бол» т.б. мақал-мәтелдерді орынды қолданумен бірге, ӛзі де «Жаманның 
артында қарыз жҥредi, жақсының артында арыз жҥредi», «Еңбексіз ғылым жеміссіз ағашпен тең» 
деген сиқты нақышты тіркестерді туғызып отырған. Баяндауда диалогтық фрагменттерді жиі енгізіп 
отырады. Кейбір оқиғаларды диалог арқылы ӛрбітіп, мәселенің мәнісін ашады. Ойды нақтылап, 
тҥйіндеп жеткізуде публицистикалық тәсілдерге жҥгінеді. Сондай-ақ, ойшылдардың пікіріне сҥйене 

жазу да қаламгердің талғампаздығын аңғартады.  
Қорытынды.Біз жазушының кҥнделік жазбаларын негізге ала отырып, кӛркемдік, тақырыптық 

ерекшеліктерін айқындауға тырыстық. Ондағы шағын әңгіме-диалогтар мәнділігімен қызықтырады. 
Әдебиет, ғылым, тарих, ӛнер тақырыбындағы мол дерекке толы жазбалар оқырман ҥшін қҧнды 
дҥниелер. Қаламгердің досы әрі әріптесі профессор Т.Кәкішев: «Мырзабек Дҥйсенов кҥнделігі орыс 
әдебиетіндегі Панаеваның жазбаларынан кем болмайтынына кӛзім әбден жетеді, ӛйткені оның 

әдебиет пен ғылым саласындағы араласқан дәуірі ең бір қиын да, қиянкескі, ӛз ойыңды ашық айта 
алмайтын бітеу жараның заманы еді ғой»[3, 12б.],-дейді. Мырзабек Дҥйсеновтің кҥнделіктері қазақ 
руханиятына қосылған қымбат қазына деп білеміз. Қарымды қаламгер шығармашылығын 
публицистикалық тҧрғыдан зерделеу болашақтың еншісінде.  
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МҦХТАР МАҒАУИН ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ АШТЫҚ МӘСЕЛЕСІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада М. Мағауиннің қазақтың трагедиясы суреттелген аштық тақырыбындағы 

әңгімелері кеңінен сӛз етіледі. ―Бір уыс бидай‖ әңгімесіндегі жазушының қарапайым қазақ әйелінің 

ӛткен ӛмірі мен ауыр ӛлімін суреттеу арқылы тарихи шындықты боямасыз жеткізудегі шеберлігі 

жҥйелі тҥрде талдауға алынады. Қоғамның қасіретін тап басып айтқан қаламгердің ӛзіндік 

ерешеліктерімен қоса, образ сомдаудағы ҧсталығы да зерделенеді, ―Бiр уыс бидай‖ әңгімесінің 

жалғасы іспеттес ―Бір қадақ бидай‖ шығармасындағы авторлық ой-тҧжырымдар нақты айқындалады. 

―Қара Ләйлек‖ әңгімесіндегі ҧлттық қҧндылықтар мәселесі де бір ізділікпен сараланады. 

Әңгімелеріндегі парыз бен азаматтық міндетке ерекше екпін тҥсірген авторлық шешім де толықтай 

қамтылады. 

Тҥйін сӛздер: проза, аштық, бидай, қоғамдық сана, саяси ахуал, трагедия, ҧлттық қҧндылықтар, 

кие, обал, т.б. 
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THE PROBLEM OF HUNGER IN THE STORIES OF MUKHTAR MAGAUIN 

 

Abstract 

This article widely discusses the stories of M. Magauin on the topic of hunger, describing the Kazakh 

tragedy. The story ―Bir uys bidai‖ systematically analyzes the writer's ability to colorfully convey the 

historical truth, describing the past life and the tragic death of an ordinary kazakh woman. In addition to the 

peculiarities of a writer who spoke about the tragedy of society, the mastery of the image is studied, as well 

as the continuation of the story ―Bir uys bidai‖, the author‘s ideas in ―Bir kadak bidai‖ clearly stand out. The 

issue of national values in the story ―Kara Lәilek‖ is also analyzed in a similar way. The author‘s decision, 

which emphasizes duty and civic duty in his stories, is also fully covered. 

Keywords: prose, hunger, wheat, public consciousness, political situation, tragedy, national values, 

sanctity, warning, etc. 
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ПРОБЛЕМА ГОЛОДА В РАССКАЗАХ МУХТАРА МАГАУИНА 

 

Аннотация 

В этой статье широко обсуждаются рассказы М. Магауина на тему голода, описывающие 

казахскую трагедию. В рассказе ―Бір уыс бидай‖ систематически анализируется умение писателя 

красочно передать историческую правду, описывая прошлую жизнь и трагическую смерть обычной 

казахской женщины. Помимо особенностей писателя, который говорил о трагедии общества, 

изучается мастерство изображения, а также продолжение рассказа ―Бiр уыс бидай‖ четко выделяются 

идеи автора в ―Бір қадақ бидай‖. Вопрос о национальных ценностях в рассказе ―Қара Ләйлек‖ также 

анализируется аналогичным образом. Решение автора, которое подчеркивает долг и гражданский 

долг в его рассказах, также полностью освещено. 

Ключевые слова: проза, голод, пшеница, общественное сознание, политическая ситуация, 

трагедия, национальные ценности, святыня, предостережение и др. 

 

Кіріспе.ХХ ғасырдың басында қазақ елінің басынан ӛткен ең ҥлкен ауыртпашылықтың бірі 

ашаршылық болатын. Тарихи деректерге сҥйенсек, осы кезеңдегі аштық қазақ даласында екі рет 

(1921-1922 жылдар, екіншісі 1931-1933 жылдар) болып, ―асыра сілтеу болмасын, аша тҧяқ қалмасын‖ 

деген биліктің жалаң ҧраны да ӛз нәтижесін кӛрсеткен тәрізді. Зерттеушілердің кӛбісі екінші 

ашаршылықтың себебін кәмпеске науқаны, жаппай ҧжымдастыру, асыра сілтеушіліктен іздейтіні де 

рас. Алайда, мҧндай саяси қҧбылыстардың қҧпиялары толық ашылды деу де қиын. Десек те, осы 

тарихи шындық қазіргі қазақ прозасында ӛзекті тақырыпқа айналып, кӛркем тілмен кестеленгені де 

бәрімізге мәлім. Ашаршылық тақырыбына жазылған қазіргі қазақ прозасын сӛз еткенде алдымен 

тілге тиек етілетіндер С.Жҥністің ―Заманай мен Аманай‖, С.Елубаевтың ―Ақ боз ҥй‖, М.Мағауиннің 

―Сары қазақ‖, Ш.Мҧртазаның ―Қызыл жебе‖ романының ‗Қыл кӛпір‖ бӛлімі, А.Мекебаевтың 

―Қазына сыры‖, Қ.Қазыбаевтың ―Сҧрапыл‖, З.Жәкеновтің ―Зҧлмат‖, С.Досановтың ―Жиырмасыншы 

ғасыр‖ сияқты туындылары екені тағы белгілі. Қазақтың трагедиялық ӛмірі сипатталатын мҧндай 

ауқымды тақырыптың тіпті қазіргі шағын әңгімелерге де арқау болғандығы ерекше назар аудартады. 

Әдістеме. Ҧлт мҥддесіне шынайы жанашырлықпен қарайтын белгілі жазушы Мҧхтар 

Мағауин ӛзінің ―Ана тілі‖ газетіне (2016 жыл 21 қаңтар) берген сҧхбатында ―Мені жазушылық 

еңбекке жетелеген – 32-жылғы азап‖ деп айтуында ҥлкен мән бар. Демек, қаламгерді мазалаған ҥлкен 

тақырыптың бірі осы аштық мәселесі болды. Жазушының щығармашылық қабілетін, ӛзіндік дара 

жолын елден бҧрын аңғарған замандас, қаламдас жазушы Ә.Кекілбаев ―Мҧхтар Мағауин саяси 

озбырлық, рухани әрі-сәрілік, кәсіби балаңдық жабыла қинап, дағдарыс тығырығына қамалған 

әдебиетіміздің одан әрі дамуына жаңа қарқын бітіруге тырысқан алпысыншы жылдардағы серпілісте 

айрықша кӛзге тҥсіп, сол қарқынын әлі кҥнге ҥдетпесе, бәсеңдетпей, жанқиярлық танытып келе 

жатқан кесек тҧлғамыз‖ [1, 5 б.] деп жоғары бағалаған болатын. Тіпті, ―Мағауин ӛзінің бір де бір 

шығармасында кеңес ҥкіметі, оның саясатын, коммунистік партияны, оның шешімдерін, партия 

басшыларын, кӛсемдерін, Қазан революциясын, қызылдар жеңісін, колхоздастыруды, 

бесжылдықтарды, коммунистік қҧрылысты дәріптемеген‖ [2] болса, Қ.Баяндиннің ―Шындық пен 

ақиқаттың алдында жҥрегі дірілдеп, қолы қалтырамайтын жазушының қаламынан ғана кӛпті ӛзіне 

ынтық қылатын шынайы шығармалар туады. Нағыз кӛркем әдебиет мәймӛңкені білмейді. Бҥгінгі 

проза заман шындығын ақиқатқа сай бейнелеуі тиіс‖ [3, 4 б.] деген пікірімен санасуға тура келеді.  

М.Мағауиннің 1990-2010 жылдар аралығында 50-ге жуық әңгімесі жарық кӛрді. Әңгімелерінде 

қай тақырыпты сӛз етсе де қазақ ӛмірінің шындығынан алыс кетпей, кейіпкерлері арқылы рухани 

жҧтаңдықты сынға алып, ҧлттық қҧндылықтарымызды уағыздап отырды. Жазушыны толғандырған 

аштық тақырыбындағы әңгімелерінен отызыншы жылдардағы қазақ халқының басынан ӛткен 

ауыртпашылықты кӛре аламыз. Енді осы тақырыптағы әңгімелерін жҥйелі әрі салыстыра талдау 

әдістері арқылы зерделей отырып, қаламгер шеберлігіне кӛңіл бӛлеміз. 

Нәтижелер. М.Мағауин ―Бiр уыс бидай‖, ―Бір қадақ бидай‖ деген әңгімелерінде аштық 

мәселесін кӛтере отырып, отызыншы жылдардағы кеңестiк билiктiң жҥйесін ғана емес, ӛзге ҧлт 
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ӛкілдеріне жем болған қазақ ӛмірінің бір белесін ашық тҥрде сипаттайды. Әңгімедегі бiр уыс 

бидайдың жолында жанын пида еткен Алмажан бейнесі Б.Майлиннің Кҥлпашын еске тҥсіреді. 

Кҥлпаш алғашқы ашаршылықтың қҧрбаны болса, Алмажан екінші ашаршылықтың қҧрбаны болып 

отыр. Жалғыз бҧлар ғана емес, аштықтың кеселінен тҧтастай бір жанҧяның жойылып кетуі де екі 

әңгімедегі негізгі ҧқсастықты кӛрсетіп береді. 

М.Мағауиннің ашаршылық тақырыбындағы бҧл әңгімесі қарапайым қазақ әйелінің ӛткен ӛмірі 

мен ауыр ӛлімі сипатталған шағын екі эпизодтан тҧрады.  

Жазушы әңгіменің басында қазақ даласындағы мҥлгіген бір тыныштықты суреттей келе, әрі 

қарай ескі қырман ішіндегі сабан арасынан масақ тере жҥріп, балалары ҥшiн жинаған бiр уыс 

бидайын жыртық кимешегінің ҧшынан шешіп алып отырған Алмажанның іс-әрекетімен ӛрбітеді. 

Жазушының басты кейіпкерді таныстыруы да ӛзгеше. ―Бетін сипады. Қайта сипады. Кепкен тері. Қу 

сҥйек. Ҥңірейген кӛз‖ деп Алмажанның бҥгінгі тҥр сҧлпатын сипаттауда ерекше екпін тҥсіреді. 

―Кӛлденең біреу тҥрімді кӛрсе, мені қырықта деп қалай айтар...‖ [4,7-8 б.]. Шығармада Алмажанның 

осындай кҥйге тҥсіп, ―қаусаған кәрі кемпір‖, ―тірі ӛліктей‖ болуына тікелей аштық кінәлі болып 

кӛрінеді. Алайда, М.Мағауин осы аштық мәселесіне басқа қырынан келіп, қазақ әйелінің ӛткені мен 

бҥгінгісін салыстыра кӛрсетеді де, басты айыпкерді іздеуді оқырманның ӛзіне қалдырады. 

Алғашқы эпизодта қаламгер кейіпкерінің монологы арқылы сәл шегініс жасап, ӛткен ӛміріне 

шолу жасайды. Алдымен бір кездегі Сығырбай бай мен бәйбішесі Айғаншаның есігінде жҥріп, биесін 

сауған кҥндерін есіне тҥсіреді. ―Байғҧс, бәйбішесі де, ӛзі де мазасыз адамдар еді, қойшы-қолаңның 

басынан таяқ айырмайтын. Ҧрсып-зекімей отыратын кҥндері жоқ еді. Мені де Алмажан деп атыммен 

атамай, ―Алмажан деген ат сенің не теңің, ит жаманын Бӛрібасар қояды деп, жаман кҥң, сол!‖ - деп 

отыратын. Бәйбішенің қалауымен Салтақ атанып ем. Салтақ болмай қайтейін, ҥсті-басым сауыс-

сауыс болып, ертеңнен кешке дейін тынымсыз екі желі биені сауатын жалғыз ӛзім...‖ [4, 6 б.]. Бҧл 

арада Алмажанның жарты кесе болса да қымыз беретін сараң иелерін сағына еске алауы да 

жарасымын тауып тҧр. Неліктен? Ӛйткені шӛл қысқан, ―Шіркін, бір жҧтымы болса!‖ деп қымызын 

аңсаған Алмажанға еркіндік берген кеңес ҥкіметіне қарағанда кемсітсе де, ҧрысса да, сараңдық 

танытса да сол баяғы ӛзінің қазақ байлары артық болып тҧр. 

Сығырбайды еске алғызғанда да жазушы оның ӛткені мен бҥгінгі халінен салыстыра хабардар 

етеді. Алдымен ―...кең дастарқанды жағалай отырысқан ӛңшең ақсақал-қарасақал игі жақсыларға 

ортадағы тегене толы сары қымызды сырлы ожаумен сапырып қҧйып‖ отырған Сығырбайды кӛз 

алдына елестетуі қазақтың шалқыған заманының бір кӛрінісі еді. Мҧндағы игі жақсыларға қҧйылған 

―тегене толы сары қымыз‖ тоқтықтың нышаны ғана емес, ҧлттық қҧндылықтарымыздың бір белгісі 

ретінде де дәріптеліп отыр. ―Қатал-ақ еді, ол ақырып жібергенде кім де болса жерге кіріп кете 

жаздайтын. Бірақ Жақан марқҧм кәмӛнес болып ауылын кәмпескелеуге келгенде ләм-мим деген жоқ, 

таяғымен жер шҧқып отыра берді... Қазір тірі ме екен? Жорғада, абақтыда жатыр деген еді-ау. Тірі 

шығар, тҥрмедегілерге кҥніне бір уақ тамақ береді деген‖ [4, 7 б.]. Қаламгер бір жағы кейіпкер 

тілімен ашаршылықтың кәмпескелеуден кейінгі, яғни, отызыншы жылдардағы уақытын кӛрсетіп 

отырса, бір жағы еркін жҥрген адамдарға қарағанда тҥрмедегі тҧтқындардың халі жақсырақ дегенді 

мегзеуі арқылы кеңестік жҥйеге деген іштей қарсылығын жеткізіп отыр.  

Марқҧм болған кҥйеуі Жақанды ойға алғанда кәмӛнес болғанға дейінгі, яғни, Сығырбайдың 

таяғын жесе де ҥндемейтін кӛнбістігі мен кәмӛнес кезіндегі қатыгездігін бірдей еске алады. 

―Талайдың қанын мойнына жҥктеді ғой, байғҧс. Қҧдайдан баяғы заманыңды сҧрап отырсың деп 

Хасен молданы намаз ҥстінде атып тастап еді...‖ [4, 7 б.]. Мінекей, жаратылысы момын Жақанның 

осылайша мінезінің ӛзгеруіне енді кімді кіналаймыз. Жалғыз Жақан ғана емес, Алмажанды ӛлтіретін 

Қағазтай мен Арқатбай да осындай кеңестiк қоғамның қызыл белсендiлері еді. Ал бҧлардың сорақы 

әрекеті шығарма соңындағы екінші эпизодта айқын ашылады.  

Талқылау. Әңгіменің екінші эпизодында ауылдағы аш балаларына әрең жинаған Алмажанның 

бір уыс бидайына бар қаһарын тӛккен шолақ белсендiлердің іс-әрекеті жан тҥршігерлік кейіпте 

баяндалады. Мҧндағы оқиғаның желісі диалогпен ӛріледі. ―Мынау халық жауының қатыны 

қырманнан астық ҧрлап жҥр!‖ - деді атынан секіріп тҥскен Қағазтай. ―Қабың қайда? Кӛрсет!‖. 

Алмажанның тілі кҥрмеліп қалды. Қабым жоқ деп те айта алмады. ―Қара мынаны, - деді Арқатбай – 

Сабанды қопарып тастапты‖. Бесатарының ҧшымен шашылған сабан арасын ақтара бастады. 

―Мынаның қолында бірдеңе бар, - деді Қағазтай. – Бидай! Қоғам мҥлкін ҧрлаған қарабет! Әкел бер!‖. 

Зәресі ҧшқан Алмажан бір уыс бидайды тарс қылып ҧстаған жҧдырығын артына жасырды. 

―Алақанын аш!‖ - деді ат ҥстінде тҧрған Шупин Қағазтай мен Арқатбайға‖ [4, 8 б.].  
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Шығармада ―Қарқаралының орысы. Ӛзі қазақшаға судай‖, қасында тӛрт орыс солдаты бар Кепеу 

нәшәндігі Шупиннің бейнесі тым ерекше кӛз тартады. Оны небәрі ҥш-ақ рет сӛйлетеді. 

Жоғарыдағысы нәшәндіктің бірінші бҧйрығы болса, ―Сал анаған!..‖ дегені екінші бҧйрығы, ҥшінші 

сӛйлеген сӛзі кесілген ҥкімге айналады: ―Орындай алмадың, - деді нәшәндік. –Жабайы киргиз! Екеуің 

жабылып бір қатынның алақынын аша алмадыңдар. Ол бағана ӛліп қалған! Келесі кезек сендердікі 

болады. Менің тапсырмамды уақытында орындай алмаған Жақанды қалай атқанымды ҧмытқан 

екенсіңдер!‖. Сӛйтіп, аштыққа ҧшыраған ауылда қазақтарды ӛз-ӛздеріне ӛлтіртіп қойып, соның 

қызығын тамашалап жҥргендердің мінгені ―ӛңшең сәйгҥлік‖. Міне, қаламгердің негізгі айтпағы да 

осы. Шупин образы арқылы қазақтың трагедиясы тек аштықта ғана емес, осындай жаналғыштардың 

қуыршағына айналуында екенін ҧқтырғысы келеді.  

Алмажанның марқҧм кҥйеуі Жақанды да, Қағазтай мен Арқатбайды да ӛтірік айту, жала жабу, 

кісі ӛлтіру сияқты қатыгездікке итермелеген, соларға кiрiптар еткен қандай кҥш екенін де автор 

осылайша сипаттап береді. Тіпті, жазушының ―Ыза болған Арқатбай мен Қағазтай да қызып кетіп, 

темір нәлді орыс етікпен қос қабырғадан жабыла тепкіледі...‖ деген баяндауында да екеуіне қазақтың 

емес, ―темір нәлді орыс етігін‖ кигізуінде де ҥлкен мән жатыр. Әңгімеде ―темір нәлді орыс етік‖ 

деталь ретінде алынған, рухы әлсіз жандардың ғана ӛзгенің сілтеуімен ӛз ҧлтының болашағына балта 

шабатынын кӛрсетіп отыр.  

Әңгіменің аяғына таман ―Ал бҧл ауылдағы ең соңғы жан иелері сегіз жасар Сәбет пен бес жасар 

Кеңес бағана, Кепеудің кісілері қыр басынан кӛрінген кезде жан тапсырған болатын‖ деп жазушы 

аштықтың зардабына қайта оралғанда ―ауылдағы ең соңғы жан иелері‖ дегенімен шегелей тҥседі. 

―...бір уыс бидайын ӛзімен бірге о дҥниеге ала кетті. Ол жақта да тіршілік болса, балаларына 

быламық кӛже пісіріп береді‖ деген автор тҥйіні де оқырманға ҥлкен ой тастайды. Қаруланған жеті ер 

адамның ӛлім аузында жатқан ананы жеңе алмауы кҥші жетпегендігінен емес, ана рухының 

биіктігіне таластырмауы еді. Салтақ болса да ақыры уысы жазылмаған кҥйі ажал қҧшқан 

Алмажанның ерлігі сол уақыттағы қазақ әйелдерінің қайсар бейнесіне соғылған ескерткіштей болды. 

Ал ―Социалды қоғам мҥлкіне қастандық жасаған адамның бәрінің барар жері осы!‖ деп ӛзінше 

ҥлкен іс тындырған Қағазтайға қандай сыйлық тағайындалғаны белгілі. Ол ―келесі кезекке‖ ілінді. 

Тіпті, ӛзі табынған социалды қоғамының ӛкілі оған ―Жабайы киргиз!‖ деп кемсітеді. Жазушы ―Бір 

қадақ бидай‖ әңгімесінде де ―жабайы‖ сӛзін қайталайды. Енді осы әңгімесіндегі шындыққа кӛз 

жҥгіртсек. 

―Бір қадақ бидай‖ әңгімесінде М.Мағауин ашыққан адамдардың қайда кҥнкӛріс бар сонда 

сабылып босып жатқан кӛрінісінен хабардар етеді. ―Белдеуде бҧзау қалмасын! Кӛгенде лақ 

қалмасын!‖ деген жалынды ҧранның қалай жҥзеге асқанын қазақтардың ӛзге жҧрттың босағасында 

қайыр тілеуі, естіген боқтық сӛзі, жеген таяғымен ӛте қысқа штрих арқылы суреттейді. ―Бір уыс 

бидай‖ әңгімесінің жалғасы іспеттес бҧл шығармадағы тарихи шындықты, яғни, қазақтардың ӛзге 

елге тентіреп барғандағы халін былай сипаттайды: ―...Ертеңіне таңертең кӛшеден ӛткендер кешегі 

шала жанды бейнелердің енді қол-аяқтары жазылып, мҥлде қозғалыссыз жатқанын кӛрді. Аштан 

ӛлгендерді жерлеуге ӛкімет астық бӛліпті. Текшелеп, қатар-қатар қалап, ең ҥстіне ӛздері отырған ӛлік 

жинаушылар пайда болды. Кейбір шала жансарларын да қалай салатын. Кҥнесте тыныш жатып, бес 

минут кеш ӛлгеннен не пайда, қазір ӛлсе, бір қадақ бидай емес пе! 

Сонда, «Бҧлар неғып ӛліп жатыр?‖ - дегендер болса: ―Іш сҥзегінен. Жабайы, надан халық 

емеспе‖ - деп жауап беретін жайымен‖ [4, 10 б.]. Бҧл арада қазақтарды іш сҥзегінен ӛлген қылып 

кӛрсетуі ӛз алдына, ―жабайы, надан халық‖ етіп таныстыруы кӛршілес елдер тарапынан шектен тыс 

кемсіту екені тағы белгілі. Оқырманға ҥлкен ой тастаған автор сол уақыттағы кеңестік қоғамның 

қателіктеріне іштей наразылығын танытып отыр. Жалпы, қаламгердің екі әңгімесінде де ашаршылық 

кезеңнің трагедиясы ашық тҥрде суреттелгенмен, айтпақ ойдың басымдылығы тҥйіні шешілмеген 

саяси мәселеге тіреледі.  

М.Мағауин ―Қара ләйлек‖ әңгімесінің тӛртінші, бесінші бӛлімінде де қара ләйлекті тілге тиек ете 

отырып осы ашаршылықтың салдары жайында кеңінен баяндап ӛтеді. ―...31-жылғы жазда ішінара 

ашықса да, азды-кӛпті шетінесе де, жалпақ жҧрт аман еді. Апат 32-жылға қараған қыста басталды. 

Жазда, кҥзде жаппай тонау кезінде тыққыштап алып қалған аз ғана мал сарқылған, кебеже тҥбі 

қаңсыған, жаңа тӛл, жаңа ӛнім жоқ, кӛктемге жетпей-ақ ғаламат ашаршылық келді. Жҧрт кӛзі 

шҥңірейіп, бет-аузы ісініп, буыны босап, баудай тҥсіп қырыла бастады. Жҥруге жарағаны Қытай 

бетке шҧбырды, олардың да кӛбі жолда ҥзілсе керек, шекараға аман жеткендерін қызылдардың 

қорғасын жаңбыры кҥтіп тҧрған. Біраз қауым тау сағалап, ӛзен жағалап, тоғай аралап, талшық іздеді. 
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Балық сҥзді, қҧсқа тҧзақ қҧрды, ӛзен қабағындағы індеріне су қҧйып, саршҧнақ аулады. Бәрібір 

қажетті нәрін таппай, шетінен ӛліп жатты...‖ [5, 15 б.].  

Осы оқиғаны атасынан естігені бойынша жазған қаламгердің бҧл шығармасында әрі қарай 

аштықтың зардабынан кҥйеуі, қызы мен ҧлынан айырылып, жалғыз аман қалған кіші ҧлына қамқор 

болу ҥшін жанталасқан жамағайыны Ӛрік деген әйелдің тірлігі, басынан ӛткен ауыртпашылығы сӛз 

етіледі. Тіпті, аштықтың салдарынан қазақтың ежелден келе жатқан ата ғҧрпы, обал, кие, 

сауаптардың да ескерілмей қалып жатқандығы назардан тыс қалмаған.  

Жазушы шығармада Ӛріктің қайнағасын атымен атағанына ерекше мән бергені соншалық екі 

жерде арнайы тоқталып ӛтді: ―Мені кӛре сала, бҧрын болмаған әдетпен, бас салып қҧшақтады. 

―Мағаш-аға, тірі екенсің ғой, - дейді, қуанғаннан атымды да атап жіберді‖; ―Мынау – ҥшінші 

балапанның сирағы, Мағаш-аға, - деді тағы да атымды атап‖. Әңгімедегі бҧл кӛрініс қайнағасының 

атын атамау, қҧшақтамау сияқты қазақ салтындағы әдептерді білмегендігінен емес, тірі туыстарын 

кӛргенде қуанғаннан келін мен қайнаға арасында сақталатын ғҧрыптарды да кейіпкерінің ҧмытып 

кеткенін білдіріп отыр. Бір жағы ҧлттық қҧндылықтарымыздың бірі осы қазақи салт, 

ғҧрыптарымыздың келешекте жойылып кетпеуіне айрықша кӛңіл бӛлген автор кейінгі ҧрпаққа 

осылайша-ақ ҧлықтауды жӛн кӛрген тәрізді. 

М.Мағауиннің осы әңгімесінде ел санасында мықтап бекіген ҧлттық ҧғымдардың бірі кие, обал, 

сауап мәселесі де арнайы қарастырылып ӛтеді. ―Қара ләйлек – аққу сияқты киелі саналатын, сол 

кездің ӛзінде сирек қҧс... Ал қара ләйлек – қонысқа қҧт әкеледі дейтін‖ деп автор қара ләйлектің 

қандай қҧс қатарына жататынын сипаттай келе, сол киелі қҧсты Ӛрік ананың қалайша азық еткенін 

сӛз етеді. ―Қабат-қабат кең ҧяда қара қанат, ақ тӛс тӛрт балапанды‖ кӛргендегі Ӛрік ананың сезімін 

―әрі қимай, әрі қызығып, ҧя шетінде аз ғана отырдым. Содан соң аш балам есіме тҥсті...‖ деуімен 

жеткізе отырып, амалы жоқтығынан қолға тҥсіргенін де әсерлі баяндайды.  

―Тӛртінші балапанға дәтім бармады. Менде де жалғыз. Біздің шаңырақтан да ҥш жан кетті. Енді 

кіріптар жалғызды тҧзақтан босаттым. Содан соң, қҧс қайтқанша, аз ғана уақыт әрқилы талғажау 

таптық. Соңғы балапанның ҧядан шығып, енесімен бірге ҧшып кеткенін ӛз кӛзіммен кӛрдім. Жақсы 

ырымға балап, жалғыз жетімегімді арқалап, мен де ауылға қарай бет бҧрдым‖. Шығармада киелі 

қҧстың тӛртінші балапанын босатқан Ӛрік ана қазақи ырымға риясыз сеніп қана қоймай, ―Міне, 

мҧндағы жҧрт қырылып бітті. Тҥгелге жуық. Ӛткен ҥш балапанды кӛңіліңе алма, обалы ӛкіметке, ал 

манағы жалғыз ләйлектің сауабы тисе, апаттан аман шығарсыңдар...‖ деген Мағаш ағасының сӛзін де 

демеу тҧтады.  

Жазушының ашаршылық уақыттағы обал мен сауаптың салмағын таразылағанда қырылған 

халық ӛз алдына, ҥш балапанның обалын ӛкіметке артуы оқырманға ой тастайды. Тіпті, автор Ӛріктің 

кейіннен қылтамақтан ӛлгені туралы мәлімет бергенде ―Жалғанның емес, жаратқанның аштығы. 

Бәлкім, баяғыда, ҧяда ҥзілген ҥш балапанның обалы‖ дегенді де тегіннен тегін айтып тҧрған жоқ. 

Обалдың киесіне сенім артқан Мағауин ―Сонда... адамның қолымен жасалған аштықта топандай 

қырылған мың сан бала, тҧтас бір халықтың обалы қайда?!‖ - деп еді атам кейінгі бір сӛзінде‖ деу 

арқылы осы аштыққа ҧшыраған қазақтың тағдырына жауаптылар да сыбағасын алуы тиіс деген 

тҧжырым жасайды.  

Жазушының әңгімедегі осы оқиғасын қорытындылауы да ерекше. ―Ел аман, жҧрт тынышта, 

тамағы тоқ болмаса да аштықтан аулақ атпал азаматтар қара ләйлектің ҧясын талқандап, қатарынан 

қиылған тӛрт балапанның етіне тойып, сорпасын ішіп отырғанда, мен, әрине, обал-сауап туралы 

байыздап ойламасам да, қатты тіксінгенім анық еді‖ деп кейінгі тіршіліктегі келеңсіз жайттарды еске 

алып, сынға алғанда да болашақ ҧлттық тағдырын ойлағаннан еді. Қалай болғанда да бҧл әңгімесінде 

қара ләйлек қҧсының алдағы уақытта да сақталуына мән берген қаламгердің азаматтық тҧлғасы 

айрықша таныла тҥседі. 

Қорытынды. М.Мағауин ―Бір уыс бидай‖, ―Бір қадақ бидай‖, ―Қара Ләйлек‖ әңгімелерінде 

ашаршылық мәселесіне кеңінен тоқтала отырып, ӛзінің ой-тҧжырымдарымен де бӛлісіп отырды. 

―Жеке жазушының шығармашылық поэтикасын айқындайтын кӛркемдік компоненттер – заттар 

әлемі, кейіпкер, оқиға‖ [6, 219 б.] десек, осы әңгімелерінде ӛз ҧлтының ӛткеніне кӛз тастап, тарихи 

қҧбылыстарды барынша кӛркемдік шындықпен ӛрнектей алды. Алынған оқиға да, оған сай 

кейіпкерлері нанымды. Ҧлттық қҧндылықтарымыздың уақыт ӛте келе біртіндеп жойылып кетпеуіне 

аса қырағылық танытқан қаламгер осы шағын прозасы арқылы кие, обал, сауап сияқты қазақи 

ҧғымдарды да келешек ҧрпақтың санасына қҧюды ӛзіне мақсат еткен тәрізді.  
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АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҦЛТТЫҚ ДҤНИЕТАНЫМДЫҚ КОНЦЕПТІЛЕРДІ 

МИФОЛОГИЯЛЫҚ ТҦРҒЫДАН ЖАҢАША ЗЕРДЕЛЕУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіндегі мифтік архетиптердің жаңғырып адамзат 

мәдениетіне тың бастаулармен қайта табысқандығы туралы ой қозғалады. Оны Абайдың «Ескендір», 

«Масғҧт», «Әзім әңгімесі» атты поэмаларын талдау барысындағы қол жеткізген нәтижелерінен 

аңдауға болатыны айтылады. Арғықазақ мифологиясының сол кезең шығармаларына тигізген игі 

ықпал - әсері бҥгінгі кҥн тҧрғысынан қайта зерделеніп,сӛз мағынасын тҥрлендіру сияқты ойлы 

поэзиясы бар екенінақты мысалдармен тҧжырымдалады. Абай шығармаларындағы шынайы 

жаңашылдық жаңа мазмҧнмен байланысты болып келетіндігі, сонымен бір мезетте дәстҥрге арқа 

сҥйей отырып, ӛнердегі жаңа соқпақтың сҧлбасын қалыптастырғандығы қарастырылады. 

Халқымыздың ӛткенін бҥгінімен жалғастыратын сан алуандықтың әдеби материалы ретінде қазіргі 

кезде орын алып жатқан белгілі бір ситуация мен коллизияны мифологиялық параллелдермен 

оқырманға таныта білуге талпыныс жасағандығы баяндалады.Абай жасаған Ескендір бейнесінің ӛзге 

де Ескендір ӛміріне арналған шығыс дастандарынан, тарихи деректерден ерекшелігі, образдау 

шеберлігі мифологиялық тҧрғыдан танылып, адам бойынан табылатын жақсы қасиеттердің білім мен 

мінезден келетінінеақынның дәлелдемелері арқылытҥйіндеме жасалады. Мифтік символизм 

элементтерін ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиетіндегі қолданылу ерекшелігіне мән беріледі. 

Тҥйін сӛздер: адамзат,қоғам, әлем, мифология, парадигма,фольклор, жаһандану, эстетика, 

символ, ғылым 
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A NEW MYTHOLOGICAL STUDY OF THE CONCEPTS OF NATIONAL WORLDVIEW IN THE 

WORKS OF ABAY 

 

Abstract 

The article tells about the mythical archetypes of Kazakh literature at the beginning of the 20th century, 

reunited with the new principles of human culture. These works are clearly demonstrated on the basis of the 

analysis of Abay‘s poems ―Iskander(Eskendir)‖, ―Masgut(Masғҧt)‖, ―Conversation of Azim(Әзім 

әңгімесі)‖. The positive influence of ancient Kazakh mythology on the works of that period is analyzed from 

the point of view of today and such qualities as transformations of the meaning of the word are noted. It is 

proved that the true novelty in the works of Abay is associated with a new content, moreover, relying on 

tradition, he became the beginning of a new source.Also, the authors of the article tried to convey to the 

public that the literary material of the diversity that connects the past of the people with today is the current 

events and conflicts on the basis of mythological parallels. The differences between the image of Iskander 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

389 

created by Abai, from other eastern dastans and from historical facts are shown. The artistic skill of creating 

an image from a mythological point of view is separately affected, and based on the poet‘s work, results are 

obtained that prove that a person has good character traits from upbringing and education. Importance is 

given to the features of using elements of mythical symbolism in Kazakh literature at the beginning of the 

20th century. 

Keywords: humanity, society, world, mythology, paradigm, folklore, globalization, aesthetics, symbol, 

science 
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НОВОЕ МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АБАЯ 

 

Аннотация 

В статье рассказываются о мифических архетипах казахской литературы начало XX века, 

воссоединявшихся с новыми началами человеческой культуры. Эти работы наглядно 

продемонстрированы на основе анализа поэм Абая «Искандер (Ескендір)», «Масгут(Масғҧт)», 

«Разговор Азима (Әзім әңгімесі)». Положительное влияние древнеказахской мифологии на 

произведения того периода анализированы с точки зрения сегодняшнего дня и отмечены такие 

качества как преобразования значения слова.Доказано что,правдивая новизна в произведениях Абая 

связано с новым содержанием, к тому ж опираясь на традиции он стал началом нового истока.Также, 

авторы статьи попытались донести до публики что, литературным материалом многообразия, 

связывающее прошлое народа с сегодняшним, являются события происходящие сейчас и коллизии на 

основе мифологических параллелей.Показаны отличия образа Искандера созданного Абаем, от 

других восточных дастанов и от исторических фактов. Отдельно затронута художественное 

мастерство создания образа с мифологической точки зрения и на основе произведении поэта 

получены результаты, доказывающее что хорошие черты характера у человека от воспитания и 

образования.Дано значение особенностям использования элементов мифического символизма в 

казахской литературе начало XXвека.  

Ключевые слова: человечество, общество, мир, мифология, парадигма, фольклор, 

глобализация, эстетика, символ, наука 

 

Кіріспе. Бҥгінгі адамзат баласы қоғам дамуының жаңа сатыларына қадам басқан сайын, ӛзінің 

бағзы ата-баба мҧраларының кӛне бастауларына қайта оралып, әлемді тҥйсінудің жаңаша тың 

тҧжырымдарын жасауға ҧмытылысымен қҧнды бола тҥспек. Ғылым дамуы әр замандағы туындаған 

ғылыми жаңалықтарды обьективті тҥрде бағамдай отырып, дәуір ӛткелдеріне сәйкес, ӛзіндік таным 

позициясын ӛзгертіп, ғылыми кеңістіктің соны кӛкжиектеріне жол аша бастайды.  

Қоғамдық ғылымдардың даму сатысындағы адамның әлемдегі орны мен табиғат арасындағы 

қарама-қайшылық пен жарасымдықты шешу, оның ғалам кеңістігінде ӛмір сҥру ҧстанымдарын 

айқындау, сондай-ақ, жалпы дҥниеге болмыстан тыс обьектілерді қажетсінуде мифологиялық ізденіс 

парадигмаларын (дәлелдемелерін) керек етеді. 

Кез келген ҧлттың ӛзіндік ойлау жҥйесі, дҥниені қабылдаудағы бейнелеу тәсілдері болады. Ол 

сан мыңдаған жылдар бойы ҧрпақтар санасына сіңіп, әдет-ғҧрып, сенім-наным жоралғыларымен 

мидай араласып кеткенімен, онда сол ҧлттың әлемінің ерекшелігін толықтай тануға, сыртқы 

дҥниемен байланыс әрекетін барынша ашық кӛрсетуге алып келетін ҧлт мәдениетінің негізін 

қҧрайтын ҧлттық дҥниетанымы мен қҧндылықтар дҥниесі ӛрнектеледі. 

Әдістеме.Ҧлттың ойлау жҥйесінің негізгі рухани қайнар кӛздеріне: мифті, эпостық- лирикалық 

жырларды, тәңірлік және шамандықты, шешендік сӛз ӛнерін, ислам діні мен ғылымды, халықтық 

білім мен халықтық философияны т.б. жатқызуға болады. Бҥгінгі жаһандану ҥрдісі жҥріп жатқан 

алмағайып заманда ҧлттық ойлау бағыты қай арнамен жҥрмек? Қандай да болмасын асуы қиын 

кедергілерден ӛтуі тиіс деген заңды сҧрақ туады? Бізді осы әлемдік жаһанданудан алып шығар негізгі 

ҧлттық болмысымыз, ол – Тәуелсіздік идеясы.  
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Ал, Тҽуелсіздік идеясын жүзеге асыруда бізге Абайдың толық адам туралы толғана айтқанасыл 

мұрасының орны ерекше.   

ХХ ғасыр басында қазақ әдебиетіндегі ақын мен сӛз ӛнері туралы тек М.Кӛпейҧлы ғана емес, 

оған Шәкәрім де, Сҧлтанмахмҧт та және басқа да кӛптеген ақындар қалам тартты. Олардың алдында 

ғҧлама Абай осы тақырыптардың бойындағы ең басты қҧндылық «Ақын еркіндігі» мен 

«Шығармашылық азабын» жаңаша ӛрнектеп, әдеби - эстетикалық биік тҧғырға кӛтеріп кеткен еді. 

Біздің бҧл мақалада айтпағымыз мифтік шығармашылықтың ӛткен ғасыр әдебиетіндегі 

бейсаналылық-поэтикалық мифтік бастау кӛзге ақындарымыз саналы тҥрде барды деген ой 

туындамауы керек. Олардың ӛз шығармашылығында белгілі бір мӛлшерде ҧлттық мифтік 

тҥсініктерді ӛзіндік кӛркемдік қҧрал ретінде қолданып отырғандығын жоққа да шығаруға болмайды. 

Мифтік ҧлттық таным-тҥсінік ендігі жерде фольклор аясынан шығып, қазақ қаламгерлерінің алғашқы 

туындыларында бой кӛрсете бастағандығы да шындық болмыс еді. Бҧл бой кӛрсету ашық тҥрде емес, 

мәтін негізінде бҧғып жатқандығын енді-енді сӛз ете бастадық. Ол әдеби шығармаларға синкреттік 

бірлік ретінде ХХ ғ.басындағы туындыларға арқау бола білді.  

Нәтижелер.Шығыстың, қазақтың поэтикалық ойлау жҥйесінде сӛз зергерлерінің мифологиялық 

бастаулардан тірек іздеуі жиі байқалады. Аңыздардың жалпыадамзаттық мазмҧны мен терең 

философиялық астарын алғаш ашқандардың бірі - Абай. Ислам ӛркениетінің қҧрамдас бір бӛлігі 

болып саналатын қазақ ҧлтынан шыққан ғҧламалар Абай, Шәкәрім, Мәшһҥр Жҥсіп, Сҧлтанмахмҧт 

және т.б. ағартушылық бағытында Шығыстың дидактикалық-философиялық поэзиясынан нәр алып 

ҥйреніп қана қойған жоқ, оны қазақ ӛмір шындығының әмбебаптық тҥсінік- танымдарымен 

шығармашылық ой, тҥр, мазмҧн жағынан байытты. Олар ӛздері пір тҧтқан шығыс шайырларынан 

ҥйренген дәстҥрлеріне екі жаңашылдық қосты. Оның бірі – сатиралық, екіншісі – соны бейнелілік. 

Соңғысы туралы М.Әуезов мынандай пікір айтады: «Ӛлеңдерінде айтылатын ойдың бірталайын жаңа 

сӛзбен таратады»[1, 170-б]. Осындай жаңашыл позицияны Абайдың таңдап алуы тегін еместі, 

оқырманы шала діни сауатты ортада, сол дәуірдегі қазақ тҥсінігіне орай жақындығы ескерілсе, 

екіншіден кӛркемдігінен ҥгітшілдігі, насихатшылдығы басым жанр ақынға елін ояту ҥшін 

табылмайтын әдеби амал-тәсіл еді. 

Ақындардың әдеби-эстетикалық талғамы замана кӛшінен жоғары болғандықтан бірыңғай 

символдық-астарлы ҥрдіске баруына, оқырман талғамының дайын еместігі қол байлау болып, 

заманның ӛресіне орай сыршыл лиризм екінші орынға ысырылып, оның орнын ҥлгі-ӛнегеге сай – 

дидактикалық поэзия басып отырды. Жеке дара ақындардың поэзиялық қуаттарын отаршылдық 

бҧғауға қарсы кҥресу, қазақ елінің азаттыққа ҧмтылу сарыны бәрінің бастарын біріктіретін ҧлттық 

мҥдде,идеяда топтастырды. Ол мҥдде дидактикалық поэзияда жарқын кӛрініс тапты. Оларды 

басқалардан бӛлектендіріп тҧратын ерекшелігі Шығыстық әдеби ҥлгіні, ауыз әдебиетімен ҧштастыра 

жаңа заманға бейімдей жырлауында. Ақын-жыраулар ӛмір шындығын жырлаған кӛркем 

жинақтаудың ӛзіндік тҥрлерін тудырған тҧспалдау, сӛз мағынасын тҥрлендіру сияқты ойлы поэзиясы 

бар екенін еш ҧмытпауымыз қажет.  

Тағы бір айтатын жайт, кӛркемдік әдіс қоғамның идеялық дамуының формасы болып 

табылғандықтан, ешкімнің жеке дара иеленетін мҥлкі емес. Мифке иелік етушілікті осы тҧрғыдан 

ҧғынғанымыз жӛн. Осылайша, біз атаған қаламгерлер тек қана ӛз дәуірін толық қамтыған суреткер 

болып қана саналмайды. Осы турасында Г.Ибсен: «Ешбір ақын жалғыз ӛзі ғана ой соқты бола 

алмайды. Онымен бірге отандастары да алас ҧрады» [2, 653-б.] – деп, орынды ой айтады. Тарихи 

процестің тҧтастығын оның бойындағы қарама – қайшылыққа қарамай, бірін – бірі алмастыратын 

кӛркемдік әдістердің ӛзара байланысын анықтайды. Міне, сол себепті, қаламгерлердің не ана, не 

мына әдіске ӛмірді суреттеу ҥшін бет бҧруын таза субъектілік қҧбылыс деп есептеуге негіз жоқ. 

Талқылау.Сол дәуірдегі демократиялық-ағартаушы ағым ӛкілдері мифті таныту ҥшін уақыт пен 

кеңістікті пайдаланып Бҥгінгі мен Ӛткен кҥндер парадигмасын шебер қолданыспен енгізді. Ҧлттық 

рухтағы мифтерді пайдалана отырып бҥгін кҥннің сҧрықсыздығын, ӛткеннің де жарықшақ тҧстары 

бар екенін ашып бере білді.Ӛткеннің бәрі алтын еместігін ӛз шығармаларында аңызбен астастыра 

отырып бейнелеп кӛрсете білді. Сондай жарқын шығармалардың біріне Абай жырлаған «Ескендір» 

поэмасын жатқызуға болады. Абай ӛзіне дейін белгілі болып келген тарихи аңыздың бір ғана керекті 

бӛлшегін алып Александр Македонскийдің озбырлығын, соғысқҧмарлығын, дҥниеқорлығын 

әшкерелейді. Ескендір патша туралы кезіндегі алып-ҧшпа мадақтау сӛз, аңыздарға қарсы оның 

жағымсыз образын жасады. Ескендірге қарсы ақыл иесі философ жағында екенін кӛрсетті. Абай 
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Ескендірдің мансапқор, нысапсыз бейнесін баяндайды. Мҧндай ӛзімшіл, қанағатсыз, кӛзі тоймайтын 

жаугершіл жанға қарсы ӛз ақылын айтады:  

Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, 

Мықты болсаң, ӛзіңнің нәпсіңді жең! 

Мҧндай адамның кӛзі, нәпсісі тек топыраққа ғана тояды деп, Абай соғысқҧмар патшаға кӛз 

сҥйегін тартып, Аристотельдің ҧстамды сӛзімен поэмасын аяқтайды.  

Бҧл поэмадағы Ескендірдің «қҧдайға бастайтын қақпаның» кҥзетшісінен алған кӛз сҥйегі 

сюжетінің тҥп-тӛркіні қайдан келгені туралы әр тҥрлі болжамдар бар. Ақынның ең алдымен шығыс 

классиктерін, оның ішінде аталмыш эпизодты игеру жағынан ӛзіне бір табан жақын тҧрған Низами 

шығармасын жақсы білгені кҥмәнсіз. Аталмыш эпизодта баққҧмарлықтың символы ретінде 

пайдаланылған кӛз сҥйегі жайлы штрихтың ежелдегі еврейлер аңызы туралы талмудқа енген кӛшпелі 

кӛне сюжет екенін білуі де ғажап емес. Ӛйткені, И.Орманскийдің 1866 ж. жарық кӛрген «Александр 

Македонский туралы Талмуд аңыздарын» поэманы жазар тҧсқа дейін оқуы да, немесе сол шамаларда 

Семей жаққа жер аударылып келген зиялы саяси тҧтқындардан естуі де мҥмкін болатын.  

Сондай-ақ, Абай ҧлы ағартушы ретінде осы туындысында Александр сынды қолбасшының 

барша тарихын, оған байланысты аңызды ӛмірдегі зҧлымдық пен адамгершілік туралы ҥлкен ойын 

айту ҥшін пайдаланады. Оның ойы барынша әсерлі, барынша терең [3,12]. 

«Адамның кӛзі тоймайды», кӛз сҥйегі ауыр болады-мыс немесе әулиелік істейтін шешімін 

табады. Абай аңыз сюжетін ӛз кӛзқарасын уағыздау ҥшін пайдаланып, ӛзінің адамгершілік ойларын 

танытады. Негізгі қаһарман әрекетін автор ӛз ойына, ӛзінің дҥниетаным кӛзқарасына негіздеп 

бейнелейді. Бҧған қарағанда шығыс аңызының сюжеті Абайға тек қызық оқиғаны жай жырлай беру 

ҥшін емес, шешуін қажет ӛткен ӛмірдің маңызды мәселесін бейнелеу ҥшін керек болған сияқты 

[4,74].Тағы да бір еске алатын нәрсе Ирандықтар Ескендірмен достасып, оны ӛзінің бір тумасы 

ретінде тануға тырысады. Абайдан бҧрынғы ҧлы ақындардың Ескендірді мадақтауының басты себебі 

осында жатса керек. 

Иран елі ежелгі мәдениетті мемлекет. Ол кейінгі ислам халифаттары кезінде де олармен қарым–

қатынас жасап, ықпалын тигізгені мәлім. Сонымен байланысты олар пайғамбар нәсілімен туыстық 

жасап, ислам мирастарына ортақтасқаны және бар. 

Орта Азияда Бҧхараны билеген Самани нәсілдерін және басқаларын алатын болсақ, Ескендірлі 

мадақтаудың себебі тҥсінікті болып шығады. Бҧл мадақтауда ислам ақындары Ескендір 

Зҧлқарнайынға қҧранда айтылған Ғабдолла Зҧлқарнайынның қасиеті мен істерін қосып, кҥшейтіп 

жіберген. Демек олар екі Зҧлқарнайынды қосып, ӛзінше жаңадан әдеби қаһарман Ескендір жасаған. 

Осыған мысал: Низамидің «Ескендірнамасында» Ескендірдің ақылшысы Қыдыр болып саналады. 

Олар тіршілік кӛзін («Ғайын ал–хайат») іздейді. Ол кӛздің белгісі ӛлген балықты салса, тіріліп кетеді. 

Қыдыр оны табады. Бірақ Ескендір қайта іздегенде таба алмайды. Сол іздеу жолында ол бір тамаша 

асыл тас тауып алады. Онан кӛп ғибрат шығады. 

Абай Низамидің «Ескендірнамасына қҧр еліктеп, қайталаушы болған жоқ. Ол мҥлде ӛзгеше пікір 

тҥйін жасап, Ескендір туралы аңыздарды бҥгінгі кҥн шындығымен астарлап баяндауға кҥш салады. 

Поэмадағы Ескендір, Аристотель де жай адамдар ретінде суреттеледі. Олардың бойында, сӛзінде, 

ісінде сол кездегі кӛп аңыздар мен шығыс әдебиетіндегідей асқақ сыр, әулиелік мән жоқ. Абай 

Ескендір патша туралы ӛзгеше бітім жасайды. 

Абайдың аяқталмай қалған «Әзімнің әңгімесі» дастанының сюжеті бізге араб ертегісі – «Мың бір 

тҥн» қаһарманы Шахризада хикаяларының бірінен мәлім Хасан зергердің әңгімесімен ҧқсас келеді. 

Ақын хикаяны тҥгел баяндамайды. Қапылыста алдауға тҥскен жас зергердің оқиғалық тарихынан сыр 

шертеді. Қалайда бай болуға қҧмартып, оның оңай жолын қарастырып, ӛзінің ҥйреншікті кәсібін 

тастап, барға місе тҧтпаған жастың тағдырын танытады. Жас адамға тән аңқаулық, тәжірибесіздік 

ескертіледі.  

Сондай-ақ дҥниеқҧмар жылпостардың адам ӛмірімен еш санаспай қыршын жасты алдап, ӛлімге 

айдап, оның сҥйегін аттап, алтын табудан тартынбайтынын әшкерелейді. Осылайша аңыздың 

кішкене оқиғасын кемеңгер ақын әлеуметтік мәні бар деген сияқты тҥсініктер Абайдың мифтік, 

романтикалық ойларын адам ӛміріне, шындыққа жанастыра баяндайды.  

Абайдың «Масғҧты» мен «Әзімнің әңгімесі» шығыс елдерінде кӛп тараған аңыздар сюжетіне 

сҥйеніп жазылған дастандар. Абайдың «Масғҧтының» мазмҧны И.Тургеневтің «Восточная легенда» 

әңгімесімен мазмҧндас екенін М.Әуезов кӛрсеткен-ді. Бірақ олардың арасындағы ҧқсастықтың сырын 

ол – «Ескендірдегі» сияқты, шығыс халық аңызын бҧл екі кемеңгер де шығармашылықтарында 
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пайдаланған. И.Тургенев аңыздың сюжетін Джиаффардың зәбір кӛріп жатқан ақсақалды қҧтқару 

оқиғасы ретінде жай баяндай салынған. Ал, Абай аңыз сюжетін жаңа бір лепте, соны шығарма жазу 

ҥшін пайдаланған. Масғҧт тағдыры ӛзгеше келелі, зор мәселелерді суреттеуге пайдаланылды. 

Хикаялық сюжеттен келелі ой, салмақты тҥйін қорытады. Адамзаттың балаң кезінен жасаған рухани 

дҥниесі боп саналатын мифтер мен мифтік образдар жаңа кӛркемдік мақсат ғана емес, дәуірінің 

ӛзекті мәселелерін шешуде, кӛңілі толмаған жағдайдан шығудың жолын қарастыруда ӛзгеріске 

ҧшыратып пайдаланылады. Миф арқылы тарихи дәуірдің рухани дамуындағы басты ерекшеліктері 

ашып кӛрсетіледі. Мифологиялық сарындар арқылы жинақталған символдық бейнелер жасалады. 

Сонымен қатар, дәуірдің рухын бейнелейтін мифтік образдар жасалынады.  

С.Қондыбай: «Біз мынау жалған дҥниені тек символдар арқылы ғана кескіндей аламыз, ӛйткені, 

шексіз ғаламның кескінін де, мӛлшерін де, оның қандай материалдан және қандай жолмен пайда 

болғанын да, Жаратушы иенің оның қалай жасағанын да шын мәнінде кӛре, біле, тани алмайсыз. 

Сондықтан осылардың барлығын да пенделерге тҥсіндірудің ең қарапайым да универсал жолы 

символ арқылы кескіндеу болмақ. Мифология дегеніміз де – символдар жҥйесі [5,34]. 

Мифтік символизм элементтерін ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ 

әдебиетіндегі қолданылу ерекшелігі енді-енді сӛз болуда. Символизмді керек жерінде ӛзінің діни-

философиялық поэзиясында орынды пайдаланған ақындар – Абай, Шәкәрім жәнеМ.Кӛпейҧлы және 

т.б. Орыс ойшылы М.М.Бахтин образ – символдардың әдебиетте атқаратын ҥлкен рӛлі туралы: 

«Образдың символға ауысуы оған ерекше мағыналық тереңдік пен мағыналық даралану 

ҥстейді»[6,209-б.] – деген ой айтады. 

Біздің ойлау жҥйеміз, мифтік метафоралық ойлауға негізделген. Мысалы,сӛз қадірін білетін 

билер, шешендер астарлап сӛйлеген. Бір кісі туралы мынау жаман адам деп, олар ашық айтпаған. 

Оны астарлап береді, оны ол кісі тҥсінсе тҥсінді, тҥсінбесе, оның кісілігінің жоқтығы. Сӛз ҧлағатын 

тҥсінбейтін адам ел билігінен аластатылады. Ой аристократизмі – деген осы. Қазақы ҧғымға салсақ, 

ой зиялылығы. Абайдың шығармалары метафораға ӛте бай. 

Қазақ әдебиетіндегі циклдік уақыт бейнеленуі бастапқыда, әлем әдебиетіндегідей тек сюжетке 

қатысты болып келді. Онда оқиға тек жаз айларында ӛтеді. Қыс – тҥркі мифологиясы ҥшін зҧлымдық 

символы. Ал, еуропа әдебиетіндегі тҥбі тҥркілік сюжеттер мен элементтердің трансформацияға 

тҥскеннен кейінгі қалыптасқан тҧрақты жҥйесінің сезімдік – символдық мәні былайша қалыптасқан : 

тҥн – дамыл алу мен ләззатқа бататын кез; кҥндіз – еңбек ететін кез, әрі ояну мен жаңа кҥннің 

басталуы кӛбіне – кейде жаңа ӛмірдің басы да болып табылады. 

Дени Дидроның «Данышпандық туралы» мақаласындағы «данышпан адам қашанда ӛзінің не 

ҥшін тәуекел ететінін біледі, осынысына деген ішкі қарсылық пен жаратуын ӛзінің еш қаперіне 

алмайды, ӛйткені, ондай ой оның басында бҧрынан пісіп жетілген» [7,215-б.] – деген пікірі «Ақын» 

бейнесінің тәуекелшілдігін берудегі Абай, Шәкәрім, және Мәшһҥрдің орыс романтиктеріндегі 

ортақтастық пен айырмашылықты дәл ашып бере алады. Ӛйткені, орыс романтиктерінің «ақыны» 

қоғамды ӛзгерткісі келсе, Абайдың, Шәкәрімнің, және Мәшһҥрдің поэзиясындағы «ақыны» – ел 

психологиясын (қҧлдық сананы) ӛзгертіп, бодандықтан арылуды алдына мақсат етіп қойғандығы 

қозғалады.  

Қорытынды. Иассауи туған, Фараби туған топырақ Абай, Шәкәрім және Мәшһҥр – Жҥсіп 

арқылы жаңарған исламдық, тҥркілік, ҧлттық идеялармен қайыра тҥледі. Абай толғаған ҧлттық 

ойлаудың «толық адам» туралы концепциясын ғҧламалар әрқайсы ӛзіне тән ерекшеліктерімен 

жырлады. Олардың алуан тҥрлі ой-арналарының бір мақсатта, бір идеядатоғысатындықтары да бар 

екені әдеби қауымға белгілі.Қазақ әдебиетіндегі сол дәуірдегі қаламгерлердің мифопоэтикалық 

шеберлігін қалыптастырып мәңгі жасайтын әдеби туындыларды ӛмірге әкелді. Тҥйіндей айтсақ, 

реализм мен романтизм әдістері негізінде қаламгерлеріміз тамаша мифтік нақыштағы әдеби дәстҥрді 

кейінгі ізбасарларына аманаттап кетті.  
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Аңдатпа 

Мақалада қазіргі қазақ прозасындағы автордың негізгі ойы тӛңірегіндегі кӛзқарасы мен 

оқырманға әсерінің ӛзара байланысы турасында айтылады. Қазіргі қазақ прозасында постмодернизм 

белгілері мен оған тән штрихтар кеңінен кӛрініс табуда. Соның ішінде аполиттік кӛзқарас пен 

эстетикалық әсер автор мен оқырман арасында тығыз байланыс орнатады. Автордың кӛркем 

шығарманы жазу барысындағы айтылар ойдың негізін беруі – оның аполиттік кӛзқарасына тікелей 

байланысты. Автордың жеке кӛзқарасы шығарма тақырыбы мен идеясына басты негіз болып 

саналады. Оқырман автордың дҥниетанымы яки кӛзқарасы арқылы эстетикалық әсер алады. Екі 

категория бірлесе отырып, кӛркем шығарманың ӛзектілігін танытады. Бҧл – қазіргі қазақ прозасына 

тән постмодернистік белгілер. 

Мақалада қазіргі қазақ әдебиетіндегі постмодернизм кӛріністерінің детальдық және 

менталитеттік аражігі ажыратылып, олардың прозадағы кӛрініс тапқан сюжеттері қарастырылған. 

Жазушы лабораториясының негізгі мәселелері талданып, постмодерндік бағыттыңбасты идеясы 

талқыланады. 

Тҥйін сӛздер: аполиттік кӛзқарас, нарратология, когнитивизм, эстетикалық ой, имплицитті 

автор, эксплицитті автор 
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APOLITICAL  APPROACH  AND  AESTHETIC  EFFECT  IN  CONTEMPORARY  

KAZAKH  PROSE 

 

Abstract 

This article deals with the relationship between the author`s view concerning the main idea and its 

impact on the reader in contemporary Kazakh prose. Features of postmodernism and its characteristic 

features are widely reflected in contemporary Kazakh prose. Particularly, an apolitical view and aesthetic 

effect establish strong connection between author and reader. The author`s apolitical point of view 

(approach) is directly related to the conveying themain points of idea in the process of writing. The personal 

opinion of the author is the main foundation for the theme and ideas of the work. The reader receives an 

aesthetic impression from the author‘s worldview. Two categories, integrating, convey to us the relevance of 

a work. All these are postmodern features inherent in modern Kazakh prose. 

This article identifies the differences in the detailed and mental picture of the post-modernism of 

modern Kazakh literature and also describes their manifestations in prose scenes. The author analyzed the 

main problems of the writer's laboratory and discussed the idea of a postmodernist trend. 

Keywords: apolitical view, narratology, cognitive science, aesthetic idea, implied author, explicit 

author 
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АПОЛОТИЧНЫЙ ПОДХОД И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

КАЗАХСКОЙ ПРОЗЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимосвязь взглядов автора на основную идею и ее влияние на 

читателя в современной казахской прозе. Признаки постмодернизма и его характерные черты широко 

отражены в современной казахской прозе. В частности, аполитичный подход и эстетический эффект 

устанавливают тесную связь между автором и читателем. Подача основы идеи автора в процессе 

написания произведения напрямую связана с его аполитичной точкой зрения.Личное мнение автора 

является основным фундаментом для темы и идей произведения. Читатель получает эстетическое 

впечатление от мировоззрения автора. Две категорий интергируясь, доносят нам актуальность 

художественного произведения. Все это – постмодернисткие признаки присущие современной 

казахской прозе. 

В данной статье определяются различия детальной и менталитетной картины постмодернизма 

современной казахской литературы, также рассмотрены их проявления в прозаических сюжетах. 

Автор проанализировал основные проблемы лаборотории писателя и обсудил идею 

постмодернистского направления. 

Ключевые слова: аполитичный подход, нарратология, когнитивизм, эстетическая мысль, 

имплицитный автор, эксплицитный автор 

 

Кіріспе.Сӛйлемдегі ӛмір мен сӛйлемнің ӛмірі бірікпегесін – тірі тіркес тумайды. Ӛмірдің тамыр 

солқылы мен сӛйлемнің тамыр солқылын лингвистикалық проза ғана қоса алады,[1., 68]- деп пікір 

білдіреді Асқар Сҥлейменов. Расында, поэзияға қарағанда проза жазу кез келген әдебиетші қауымға 

оңайға соға қоймасы анық. Біз кӛбіне шығарманың мазмҧнына, яғни сюжетіне мән беріп кетеміз. Сол 

сюжеттен ӛзіндік ой тҥйіп, ӛзімізше әсер алуға тырысамыз. Алайда кез келген шығарманың 

баяндалуында автордың ішкі жан-дҥниесіне баса назар аударуымыз шарт. Автордың тақырып 

таңдаудағы ізденісі, шығарма барысында ӛзіндік кӛзқарасы, жалпы алғанда жазушы ӛзін қандай 

автор ретінде кӛреді, позициясы қандай деген сҧрақтарға жауап беруі керек. Қазіргі қазақ прозасына 

тән кез келген әңгіме жанры болмасын, повесть жанры болмасын ол жердегі авторға тән аполиттік 

кӛзқарасы мен оқырманға берер эстетикалық әсері қаншалық шығарманың ӛн бойында кӛрініс 

береді? Осы орайда біз авторды, оған тән нарративтік ерекшеліктерді саралай алуымыз шарт. Проза – 

әдебиеттің бҥтін бір болмысы, жазушының ішкі сезімі. Кез келген прозаны баяндалу формасына сай 

ерекшеліктерін зерттеу, ішкі ойдың негізгі қатпарына барлау жасай отырып, автор санасының 

шығармадағы кӛрінісін, сӛз бен сӛзді қиыстырудағы шеберлігін, образды сӛз астарындағы 

философиялық және эстетикалық ойды білдіре алу қабілетін, шығарма желісіндегі кейіпкердің 

характерін кӛрсете алуын талдай алуымыз қажет.Автордың ӛзі таным мәселесіне келгенде оқырманға 

белгілі бір межедегі дҥниедегі жеткізгісі келеді. Алайда оқырман автор ойын тҥрлі деңгейде тҥйсініп 

жатады. Біреу шығарма барысында адамдардың жай ғана әрекеті арқылы ой тҥйсе, енді біреу сол 

жердегі диалогтар арқылы автор кӛзқарасына шолу жасайды. Келесі оқырман идеяға ғана мән береді. 

Автор оқырман пікіріне мән берер болса, ӛзінің танымындағы дҥниеден ажырап қалуы мҥмкін. Сол 

ҥшін де шығармада автор жоғалады, автор ӛлімі деген секілді тіркестер кеңінен қолданып жҥр. 

Қазіргі постмодернистік шығармаларға тән белгілерден автордың ӛзін имплицитті автор және 

эксплицитті автор деп қарастырамыз. Шығарманы баяндау инстанциясында автор ӛзін таныта алады, 

позициясы айқын, оқырманмен жасырын ойын ойнамайды, яғни, абстрактілі тҥрде шығарманың әр 

жерінен мен мҧндалап кӛрініп отырады. Осындай талаптар орындалса, ол – имплицитті автор. 

Шығармадан оқырман автор образын бірден тауып ала алады. Сонымен қатар имплицитті автор ӛз 

принциптерінен оқырман пікірі ҥшін қозғала қоймайды. Имплицитті автор ҥшін шығарманың ӛзегі – 

автордың ӛзінің танымындағы ой желісі. Сол орайда автор ӛзі де оқырманның рӛліне ене алады. 

Шығарманы жҥйелі тҥрде оқу барысында оқырманның санасына орнығатын ҧғым мәселесі де 

имплицитті автор ойының жемісі болып саналады. Белгілі ақын неміс ақыны В.Гете ӛз пікірінде 
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былай деп: ―Ӛз шығармаларында әрбір жазушы белгілі бір дәрежеде, тіпті еркінен тыс ӛзін 

бейнелейді‖,- ой ӛрбітеді. Шындығында, кез келген кӛркем шығарманы әдеби тҧрғыдан талдау 

барысында автордың ӛзін оңай кӛруге болады. Осы тӛңірегінде В.В.Стасов: ―Кез келген кӛркем 

туынды оны жасаушының ақиқат айнасы, онда ӛзінің тҧлғасын жасырып қалу ешкімнің қолынан 

келмейді‖[2.,183], - дейді. Сол ҥшін де автор баяндау мәселесі болмасын, шығармаға тақырып қоюда 

да, кейіпкердің мінезін ашуда да ӛз лабораториясына сҥйене отырып, аполиттік кӛзқарасы мен 

оқырманға деген эстетикалық әсерін ерекше назарға алады. Аполиттік кӛзқарас дегеніміз не? 

Әдістемелер.Аполиттік кӛзқарас дегеніміз – ӛзі ӛмір сҥретін ортаның белгілі бір заңдылығына, 

ережесіне бағынбай, қоғамның пікіріне бас ҧрмай, кӛп жағдайда ӛз танымындағы яки ӛзінің қабылдау 

ресурсына сай пікір білдіру немесе кӛзқарас таныту. Аполиттік терминін кӛп жағдайда саясатта 

қолданып жатады. Мемлекеттің қҧзырлы органдарына, ережесіне немқҧрайлылық таныту 

мәселесінде осы сӛзді кӛп қолданып жатады. Ал әдебиеттанудағы аполиттік кӛзқарас мәселесі 

автордың біреумен ой санастырмай ӛз қалауының нәтижесінде кӛркем желіні қҧрастырып шығуын 

айтамыз. Қазіргі қазақ прозасында постмодернистік ағымның еншісінде шығарма жазуға қалам 

тербеп жҥрген жазушылар ӛте кӛп. Солардың кӛпшілігі дерлік ӛз шығармаларында аполиттік 

кӛзқарас танытады. Олар ҥшін сюжет, сӛйлемдердің қҧрылымы, оқырманның біртарапты кӛзқарасы 

кӛп аса маңызды емес. Автор бҧл жерде жан қалауы арқылы аполиттік кӛзқарас танытып жатады. 

Қазіргі қазақ прозасына, сол жердегі аполиттік кӛзқарастың орын алуына зер салар болсақ, Мерей 

Қосын, Досхан Жылқыбай сынды жас қаламгерлердің шығармаларын негізге алуымызға болады.  

Досхан Жылқыбайдың ―Квант‖ әңгімесін әдеби тҧрғыда талдайтын болсақ, автор ӛз шығармасын 

қарапайым екінші жақтан баяндап бастайды[3].Сюжет желісі байланысу жҥйесіне енген шақта автор 

нарратор қалыпқа енеді де, бірінші жақ арқылы ӛзін кӛрсетсе, кейде тіпті ҥшінші жақтан кейіпкер 

арқылы да кӛрініс тауып жатады. Оқырман автор ойын белгілі бір тізбек арқылы қуып жете алмайды. 

Оқырман ӛз ойымен басқа жақта, автор ойы басқа жақта қиылыспай жатуы да – осы квант сәулелері 

секілді. Автор жиырмасыншы ғасыр секілді әлеуметтік тақырыпқа жҥгініп, сол тақырып тӛңірегінде 

ой қозғаудан қашық. Десе де бҧл деп отырғанымыз шығарманы әлеуметтік деңгейді кӛрсетуден 

жҧрдай деген сӛз емес. Себебі, кез келген кӛркем шығармада әлеуметтік дҥние қалайда кӛрініс 

табады. Аполиттік кӛзқарас ҧстанды деген кҥннің ӛзінде автор қоғамнан жырақтай алмайды. Дәл сол 

секілді ―Квант‖ әңгімесі де саяси шеңбер ережелерінен алшақ, идеологиялық мақсат кӛрсетуден 

қашық шығармалардың бірі. Шығарманың ӛзегінен автордың философияға, одан кейін психолоияға 

ретімен жҥгінетінін кӛреміз. Алайда, автор ӛз танымын, ӛз тҧжырымын ӛзгертпегенін, шығармада 

негізгі ойды кӛрсетер тҧста ҧстанымына берік болғандығын бірден аңғаруға болады. Шығарма 

Бекбол мен Кәмиланың екеуара диалогтары арқылы, кейін жеке-дара монологтары арқылы, кейін 

тіпті тҥс кӛрудегі гипотезалары арқылы ӛріледі. Автордың тағдыр мәселесінде мыңдаған адамның 

ӛмірі бір сәтте тҥйісіп, кейде параллель кҥйінде қатар жылжып, кейде бҧрылыс жасайтынын, адам 

егер физика заңдылықтарын тҥйсінгені сынды ӛмірдің де заңдылықтарын аңғара алатындай кҥшке ие 

болса, ӛткен мен бҥгіннің ӛзінің арасында ҥлкен байланыс барын ҧға алады. Мыңдаған ядролар 

молекулалар жарылған сайын еселене тҥскені сынды адамның ойы да ой мен ойды ҧштастырғанда 

бір негізді идеяға жол аша алады. Шығарма екі тарапты сюжетті бір-бірінен қалыс қалдырмай 

баяндап отырғандай әсер сыйлайды. Шындығында автор бір ғана кейіпкер арқылы бір негізгі идеяны 

ғана ҧсынған. Адам санасы ҥнемі жарылыстан, ӛткенді ойлау арқылы ой тҥюден тҧрады. Автор квант 

сызығы арқылы адам тағдырының да бейнесін жеткізгісі келген. Автордың шығарма барысындағы 

мына жолдарына назар аудара болсақ, ―Тағдыр – таңдау ғой. Алдымызда мың-миллион жолдар бар. 

Тіпті, санамызда кҥнделікті қанша таңдау туындайды – сызылған сонша жолымыз бар секілді. 

Олардың бір-бірімен қиылысуы қажет емес. Квант секілді. Бір сәтте бірнеше жерде бола алады.‖, - 

деген жолдар бар. Автор осы ҥзінді арқылы адам санасының жетістігі әлі де кҥрделі де қиын 

екендігін айқын кӛрсеткен. Сол ҥшін де болар, автор дәл осы әңгімеде аполиттік кӛзқарас танытады. 

Яғни оқырманның шығарманы жіті тҥсінуі емес, шығарманы жай ғана қабылдай алуына мән береді. 

Автор ҥшін бҧл шығарманы тҥгел қоғамның, жас ерекшелігіне сай белгілі бір аудиорияның тҥсінуі 

де, олардың бір тарапты кӛзқарасы да маңызды емес. Автор ӛз танымындағы дҥниені имплицитті 

тҧрғыда шебер баяндап шығуды ғана жоспарлағанын аңғара аламыз. Ал енді дәл осы шығарманың 

оқырманға берер эстетикалық әсеріне қарай саралайтын болсақ, автор оқырманмен тікелей де, 

жанама да байланыс орната алған. Оқырман кей сәтте автордың танымына кіріп кетсе, кей сәтте 

танымнан тым жырақ, жай ғана мазмҧнның кӛлеңкесінде ғана жҥретін сәттер кӛптеп кездеседі. 

Оқырманды қызықтыратын әуелгі дҥние – тақырып. Оның ҥстіне қазіргі қоғамда шығармаға кӛптеген 
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оқырман тақырыбына қарап ден қояды. Содан кейін ғана сюжеттік желісіне, кейіпкердің ішкі-сыртқы 

сҧлулығына, жазушының портрет пен пейзажды берудегі деталь мен штрихті кӛрсете алу 

ерекшелігіне, ең соңынан ғана мидағы жарылыстарына мән береді. Кей шығарманы бір оқығанан 

қабылдау қиынға соғатын сәттер болады. Яғни оқырман екінші оқығанда ғана ӛзі кҥткен әсерді, 

соның ішінде эстетикалық әсерді толық ала алады. Кей оқырман бірден шығармаға ден қоя 

салысымен ӛзі кҥткен әсерді алғанымен бӛлісіп жатады. Ал енді кей оқырман мҥлдем әсер 

алмағанын, соның кесірінен шығарманы соңына жеткізбегенін де айтып жатады. Оқырманға 

эстетикалық әсер сыйлайтын не?! Жалпы біздегі әдебиеттануда, соның ішінде кӛркем шығармадағы 

эстетикалық әсер қандай дәрежеде немесе қай деңгейде сараланады? 

Эстетикалық әсер –эстетика сӛзінің ӛзі гректің сезім, сезіну мағынасына шыққан термин. Ол 

философия ғылымының бір тармағы болып саналады. Біз кӛбіне сҧлулықты, жоғары талғамды 

эстетикамен ҧштастырып жатамыз. Әдебиеттанушы Мамбетов Жолдасбек ӛзінің ―Әдебиеттің 

эстетикалық негіздері‖ еңбегінде эстетиканың тарихынан бастап, жалпы категорияларына дейін 

жіктеп жазып шыққан. Соның ішінде біз қарастырып отырған автордың оқырманға берер 

эстетикалық әсері деген не? Эстетикалық ой, эстетикалық кӛзқарас, эстетикалық талғамнан бӛлек 

эстетикалық әсер де сезімдік категорияның қатарын қҧрайды. Белгілі ғалым Лессинг ӛзінің бір 

пікірінде: ―кӛркем суреттің предметі – дене, ал поэзияның предметі – қозғалыс пен әрекет‖,[4.,121]- 

дейді. Зер салар болсақ, сӛзді қиыстыра білудегі предмет – шынымен қозғалыс пен әрекетке келіп 

тіреледі. Кез келген кӛркем шығармада бейнеленетін образдар легінің оқырман ҥшін әсері – оның 

қозғалысы мен әрекетінде. Шығармада орын алатын қозғалыс адамның эмоциясына келіп тіреледі. 

Осы бір жерде Лессингтің тағы бір пікіріне тоқталып ӛтуге болады. Ол: ―...мына нәрселер тҧрақты 

болып қалады: уақыттың жҥйелі ӛтуі – ақынға тән, ал кеңістік – суретшіге тән. Суреттеліп отырған 

заттың не кез келген детальдың тірі және толық образын оқырманға бар-жоғы бір сәт кӛрсету ҥшін 

бірінен кейін бірін тізбектеп суреттей беру ақын ҥшін қылқалам шеберінің шекарасына баса кӛктеп 

кіру, ӛз қиялын босқа жҧмсау болып шығады.‖,- дейді. Расында, бірінен кейін бірі суреттелген дҥние 

оқырманға еш әсер сыйламайды. Керісінше, оқырман жалығып кетуге дейін жетеді. Оқырманға әсер 

сыйлайтын не? Автордың философиялық ой кӛріністерінің бӛлшектері, цитаталарды әрекетке сай 

орынды қолдана алуы, кейіпкерлер диалогының эмоционалдылығы. Досханның әңгімесіндегі 

оқырманға сыйлайтын басты әсер – диалогтардың жандылығы. Авторлар кӛбіне диалог арқылы 

қозғалысты кӛрсете алмай жатады. Ал Досханның әңгімесінде оқырман диалог пен ішкі монолог 

арқылы әрекетті оңай аңғарады. Постмодернизмнің бҥгінгі шығармаларға тән белгілері, яғни, саналы 

медитация мен дәйексӛзді артефактілерді, саяси мәлімдемелер мен экономикалық есептеулерді, 

философиялық ойларды нақты жеткізе алудың ӛзі оқырманға эстетикалық әсер сыйлайды.Эстетика 

тек белгілі бір дҥниеден сҧлулық кӛрумен ғана шектелмейді. Эстетика адамға танымдық яки талғамға 

сай дҥниені кӛрсетумен, ойландырумен, ой тҥйгізумен бағаланады. Кез келген шығарма барысында 

оқырманға эстетикалық әсер сыйлау қиын. Бҧл турасында Мамбет Жолдасов былай дейді: 

―Эстетиканы меңгерудің қиыныдығының ӛзі оның бойында ―от пен судың‖ қатар жҥруінен болса 

керек‖ [4.,69]. Шындығында, кей оқырман эстетикалық әсерді жақсы әрекет пен жағымды 

кейіпкерден алса, кей оқырман керісінше, жаман әрекет пен жағымсыз кейіпкерден алып жатады.  

Эстетика – адамның ой-санасы мен таным-тҥйсігі, сезіне алу нҥктелері дҥниені кӛре отырып, 

қабылдау ерекшелігіне қарай негізделген менталды және интеллектуалды процестерді зерттейтін 

ғылым. Адам санасы, танымы кҥніне мыңдаған ақпарат алмасады. Сол ақпараттың негізгі бірлігі – 

сӛз. Ол санада кодталады. Кодталған дҥние адамға тҥрлі әсер сыйлайды. Адам ӛз ойында кодталып 

яки ӛз танымында таңбаланған дҥниені ӛзінің ойлау қабілеті, алған эстетикалық әсері, тҥйсінген 

философиялық ойының ерекшелігіне орай сана кӛрінісінің негізінде бейнелейді. Жазушының қҧдіреті 

сол – сӛз арқылы оқырманға эстетикалық әсер сыйлауға қауқарлы. 

Біздің мақала барысында негізге алатын тағы бір жас қаламгеріміздің бірі – Мерей Қосын. 

Автордың ―Буве нҥктесі‖ мен ―Нерд‖ шығармаларындағы аполиттік кӛзқарас пен эстетикалық әсерге 

мән береміз. Досхан ӛз шығармасы арқылы аполиттік кӛзқарасын физика заңдылығымен және 

теологиялық тылсыммен байланыстырса, Мерей философиялық ой мен психоанализді кӛрсете 

отырып, аполиттік кӛзқарас танытады. Мерейдің Досханнан айырмашылығы – сезінуінде. ―Буве 

нҥктесі‖ шығармасында автор әрі эксплицитті, әрі имплтцитті тҧрғыдан қатар кӛрсетеді. Оқырман 

оны кейіпкер бойынан іздейді. Ал ӛзі оған қайшылық танытып тҧрғандай. Біз шығарманы сюжет пен 

фабулаға қарай талдай алмаймыз. Себебі, автор тізбекті тҥрде баяндамайды. Мерейдің нарраторлық 

қабілетіне зер салар болсақ, ол баяндаудың ең қарапайым тәсілі арқылы оқырманға жоғары деңгейде 
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жеткізе алған. Сириялық Аяның тҥстер тізбегіндегі әрекет бір жҥйеге бағына ма? Автор осы тҧста 

ойды оқырманға тастайды. Кейіпкердің ең бастысы әрекетін, қозғалысын, монологын берді. Ал 

қалған тҧжырым оқырманның еншісіне қалады. Бҧл жерден аңғаратынымыз – ойын принципінің іске 

қосылғандығы. Автор ӛз танымындағы дҥниені еш пікірге яки еш қағидаға бағынбай жай ғана сезіну 

процесін жеткізгісі келді. Нәтижесінде аполиттік кӛзқарас қалыптасты. Бір оқырман қабылдауға 

икемді болса, келесі бір оқырман әңгіме жанрының дәл осы нҧсқасын тҥсіне алмады. Біз бҧл жерден 

постмодерндік философияның детальдарын да аңғара аламыз. Авторда белгілі бір мақсат бар, алайда 

жоспар жоқ. Әрекет бар, қатысым жоқ. Жан қалауы бар, паранойя жоқ[5]. Мерей Қосын Аяның 

тҥстері арқылы коллаж жинақтаған. Тҥс арқылы шығарманың тҥгел формасын жасақтауға тырысқан. 

Сонымен қатар шығарма барысында автордың маргинальдылық деңгейді шебер қолданғанын 

кӛреміз. Ол ӛзі тҥйсінген бірегей нормалар арқылы оқырманға әңгіме ҧсынып отыр. Жиырмасыншы 

ғасырдың шығармалары секілді тапсырыспен, яки белгілі бір қоғам ҥні арқылы емес, автордың 

тікелей жан қалауы арқылы ӛмірге келген әңгіме екендігін кӛре аламыз. Сол ҥшін де автордың кей 

кӛзқарастары аполиттік деп айтуға келеді. Ал оқырманға берген эстетикалық әсерін айтар болсақ, 

автор тҥс арқылы ҧсақтан іріге дейін, жасырыннан ашыққа дейінгі аралықты әдемі суреттейді.  

Нәтижелер. Қазіргі қазақ прозасы – сюжет пен фабуланың ҥйлесімділігінен бҧрын автор 

философиясында, автор танымындакӛрініс тапқан штрихтарды негізге алады. Мақалаға негіз етіп 

алып отырған Мерей Қосын шығармалары да, Досхан Жылқыбай әңгімелері де тақырыптық тҧрғыдан 

ӛзгеше. Сонымен қатар олар нарраторлық шеберлігін киберәдебиет жанрына сәйкес те кӛрсете алған. 

Біз әдебиетті қазіргі таңда психологиямен байланыстырып жҥрміз. Адамның таным кеңістігі, 

тҥйсігінің қҧбылу шкаласы, оның ой-санасының деңгейі, тіпті адамның иіс сезу, яғни 

сенсибилизациялық қасиеті, кинестезиялық, синестезиялық іс-әрекеттері кӛркем шығарма сюжетіне 

арқау болып отыр. Бҧрын бҧл дҥниелер тек ғылымның шеңберінде ғана зерттелді десек, қазір адам 

бойынан кӛрініс табатын қасиеттердің барлығы дерлік әдеби шығармаларда жиі талданады[6., 189]. 

Бҧл ҥрдіс бастапқы уақытта, эксплицитті автор ретінде модернистік бағытты ҧстана отырып, Оралхан 

Бӛкейдің, Асқар Алтайдың, Тӛлен Әбдіктің шығармаларында кеңінен кӛрініс беріп жҥрді. Ал қазір 

оның сыртқы формасы сюжетте, ал ішкі формасы постмодернистік бағыттың сарыны ретінде қазіргі 

қазақ прозасында кеңінен орын алып жҥр. Екі бағыттың ӛз ерекшеліктері бар деген кҥннің ӛзінде де, 

шығарма желілерінің толық жҥз пайыз бір бағытты ҧстануы әлі де болса әдебиетте кездесе қоймады. 

Модернистік сарынның белгілері байқалған тҧста, постмодернистік бағыттың детальдары қатарласып 

жҥреді. Кейде романтизм астасса, кейде реализм кеңінен орын алып жатады. Бірақ шығарманың 

басым бӛлігі қай бағыттың белгіленген ережелерінің формасын қҧраса, біз сол бағыт тҧрғысында 

қарастыруға, талдауға тырысамыз. Авторда ӛзіндік аполиттік кӛзқарас болуы ҥшін оның санасында 

ӛзінің тҥсінігіне сай концепция, кез келген дҥниеге деген қҧрылымдық жоспар болуы шарт. Кез 

келген авторлық концепцияның негізі – тағдырында болған кез келген қайғылы әрекетті оптимистік 

тҧрғыдан қабылдай алуы. Соның нәтижесінде авторда аполиттік кӛзқарас қалыптасады. Ал оның 

нәтижесінде шынайы әрі сауатты шығарма ӛмірге келеді. Жазушы Таласбек Әсемқҧлов ӛзінің бір 

сҧхбатында былай деп: ―Адам жазушы болу ҥшін сол адамның ішінде бір бақытсыздық, 

қанағатсыздық, рухани жетімдік болуы керек‖, - пікір білдіреді[7.,214]. Осындай пікірдің 

нәтижесінде болар, автордың ӛзі де аполиттік кӛзқарас негізінде концептуалды шығарма туғыза 

алған. Қазіргі қазақ прозасындағы аполиттік кӛзқарас кез келген жазушыда бар деп айта аламыз. 

Себебі, бҥгінгінің жазушылары белгілі бір ӛндірістің немесе тарихи шындықтың желісінен гӛрі 

ӛздерінің ішкі жан-дҥниесі, ӛздерін қоршаған ортаның дҥниетанымына негіздеп, жеке концептілері 

арқылы шығарма жазады. Олардың шығармаларының сюжеті тҧтастай сюжеттен емес, 

қҧрастырылған фрагменттерден қҧрылғандай әсер сыйлайды.  

Талқылау. Жоғарыда айтып ӛткеніміздей, психоанализдің негізінде шығарманы белгілі бір ізбен 

жазу бҥгінгі шығармаларда жиі кездесе қоймайды. Шығарма талқандалған дҥние секілді басы мен 

аяғын оқырман ӛзі қҧрап алуға тырысады. Бҥгінгінің жазушысына тән қасиет – темперамент. Олар 

формаға қызмет етпейді, олар таныммен ғана жазуға тырысады. Сол ҥшін де шығармалар желісі 

кӛбіне постмодернистік коллаж болып келеді. Ал бҧл әдістердің барлығы дерлік оқырманға әсер 

қалдырады. Бҥгінгінің оқырманы шығармадан ӛзін табуға тырысады. Автор да оқырманды 

сипаттауға тырысады. Алайда сенімсіздік, кҥдік деген дҥние автор мен оқырман арасындағы – 

шартты байланыс. Сол ҥшін де бҧл жерде ойын принципі жҥзеге асып кетеді. Екі тарап бір-бірін 

іздеумен, кҥтумен, тыңдаумен ғана мәселені шеше алады. Қазіргі қазақ прозасы экспериментке сай 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

398 

қызмет етеді. Қазіргі оқырман да экспериментті жаны сҥйеді. Себебі, біздің қоғам қарапайым 

ақпараттан жалығып, әдебиеттің ӛзінен психоанализ жасай алатын деңгейге жетті. 

Қазіргі қазақ прозасындағы кез келген кейіпкерді алар болсақ, автор олардың сана табиғаты 

арқылы әлемді немесе сол әлемнің ішіндегі қоғамның бейнесін ашуға тырысады. Соның нәтижесінде 

ол авторлық ҧстанымын кей жерде ӛзгертіп, кей жерде ӛз ҧстанымдарын қҧрбан етеді. Психология 

кӛркем шығармада баяғыдан бар. Алайда оның иірімдері әр дәуірде әртҥрлі деңгейде кӛрініс беріп 

отырды. ―Ақбілектегі‖ психология жалпы қоғамға жат емес болса, ―Шолпанның кҥнәсінде‖ қоғам 

екіге бӛлінді, Оралханның ―Ардағына‖ автордың ғана жаны ашитындай еді. Ал бҥгінгі прозадағы, 

соның ішінде Досханның Камиласының, Мерейдің Аясының психологиясы бҧрын-соңды қазақ 

әдебиетінде кездесе қоймаған қҧбылыстарға толы. [8.,142]. Бҧл жерде екі автор да психология 

тӛңірегінде емес, психоанализ негізінде кейіпкер санасын оятқысы келді деп ойлаймын. Екі кейіпкер 

бір-біріне мҥлдем ҧқсамайды. Алайда екі шығармадағы қоғам бір-біріне ҧқсас. Екі автор кеңістікті екі 

бӛлек суреттегенімен, екеуіне де ортақ негіз – уақыт. Себебі, авторлардың ӛздері бірлесе ӛмір сҥретін 

ӛз қоғамдарынан алшақтай алмаған. Екі автор да ӛзінің жҧмбақ, бейтарап кейіпкері арқылы рухани 

дағдарысқа ҧшыраған, қоғам адамдарының табиғатын ашуды кӛздейді. Аурудан айыға алмай жҥрген 

қоғам жеке тҧлғаның санасына сызат тҥсіреді. Ал санасы бҧзылған адам қоғамнан оқшауланып ӛмір 

сҥргісі келеді. Соның нәтижесінде тҥс кӛреді, ой жылдамдығы артады, екі әлемді кӛре алады, ми 

шеңбері торланады. Ал осындай әрекеттерден соң, психоанализ пайда болады. Бҥгінгі әдебиет 

физикамен де, психологиямен, тіпті математикамен де тығыз қарым-қатынаста. Себебі, ақпараттық 

кеңістік қарыштап, оның жойқын кҥшін барлық саланы жаулап жатқанда, әдеби әлемге де тың 

туындылар қажет болды. Соған сай, қазіргі қазақ прозасы жаңа форматқа сай жаңа мазмҧнда кӛркем 

шығармаларды ӛмірге әкеле бастады. 

Қорытынды.Біз қазіргі қазақ прозасындағы аполиттік кӛзқарас пен эстетикалық әсерді 

философия тҧрғысында, психология негізінде, қала берді анализдік талдау барысында қарастыруға 

тырыстық. Қазақ прозасында, әсіресе егемендік алғаннан кейінгі прозаныңсюжеттік, тақырыптық 

желісінде ірі ӛзгеріс, ҥлкен сілкіністер бар. Тек мазмҧн мен форманы ғана қамтымай әр жазушы 

ӛзіндік қолтаңбасын, прозаға деген жеке кредосын таныта алған. Біз жоғарыда автордың персонаж 

таңдай алуын, автордың шығарма барысында ӛз басынан кешкен кҥйзелісін, шығарманың сюжеттік 

желісіндегі депрессивтік кӛңіл-кҥйді оқырман ретінде бірден аңғара аламыз. Автордың жеке 

концепциясы немесе суреткерлік қабілеті болса, оқырманның қабылдау инстинктісі бар. Оларға ортақ 

ӛзек – эстетикалық әсер. Автор оны бере алса, оқырман керісінше ала алуы қажет. Бҧл да әдебиеттегі 

белгілі бір пропорция деп айта аламыз. Демек, автор да, оқырман да пропорция ҥшін жҧмыс 

жасайды. 

Бҥгінгі таңда қазіргі қазақ прозасы ӛз аудиториясын мақсатты тҥрде жинап, сол аудитория 

шеңберіне сай қызмет етеді. Осыдан бір ғасыр бҧрынғыдай жалпы қоғам ҥшін емес, жеке субьект 

ҥшін жаңа мазмҧнда жанр тудырады. Бҧл да бҥгінгі заманның бір ҥдерісі. 
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Аңдатпа 

Мақалада әдебиет әлемінен ерте кетсе де артына қҧнды мҧра қалдырған жазушы Болат 

Қанатбаевтың «Қырық кҥн шілде», «Теңізден ескен жел» атты шығармалары кӛркемдік, тақырыптық, 

идеялық тҧрғыдан таладанады. Автордың кӛтерген проблемасын оқырманына ҧғынықты, тҥсінікті 

болуы ҥшін қолданған диалог, кейіптеу, мінездеу, пейзаж сынды тәсілдерді шебер пайдаланғандығы 

сӛз болады. Сонымен бірге, жазушының қазақ әдебиеті тарихында бірінші болып мҧнайшылыр 

тағдыры, олардың қиын да кҥрделі ӛмірін кӛтергендігі айқындалады. Мҧнайшылардың аянышты 

тағдыры арқылы қазақ жеріне тӛнген экологиялық қатерді, оны болдырмау қажеттігін кӛтереді автор. 

Жазушының ӛзіндік стилін қҧрайтын бірліктің бірі – кейіпкер сомдау ерекшелігі нақтылы образдар, 

олардың жасалу жолдары арқылы кӛрсетіледі. 

Тҥйін сӛздер: әдеби мҧра, мәселе, кейіпкер, мінездеу, фабула, стиль  
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THE ARTISTIC WORLD OF BOLAT KANATBAYEV'S WORKS 

 

Abstract 

The article analyzes the works of the writer Bolat Kanatbayev "Forty days of July", "Wind from the 

sea", which left a valuable legacy, although he left the world of literature early, from an artistic, thematic and 

ideological point of view. It is said that the author skillfully uses such methods as dialogue, characterization, 

landscape, which he uses to make the problem understandable to the reader. At the same time, for the first 

time in the history of Kazakh literature, the writer reveals the fate of the oilmen, their difficult and 

complicated life. The author raises the ecological threat to the Kazakh land through the tragic fate of oil 

workers and the need to prevent it. One of the units that make up the writer's own style is the peculiarity of 

the character, which is reflected in the concrete images, the ways in which they are created. 

Keywords: literary heritage, problem, character, characterization, plot, style 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОЛАТА КАНАТБАЕВА 

 

Аннотация 

В статье анализируются произведения писателя Болата Канатбаева «Сорок июльских дней», 

«Ветер с моря», оставившие ценное наследие, хотя он рано покинул литературный мир, с 

художественной, тематической и идеологической точки зрения. Говорят, что автор умело 

использовал такие приемы, как диалог, характеристика, пейзаж, которые он использовал, чтобы 

сделать проблему понятной для читателя. Вместе с тем, впервые в истории казахской литературы 

писатель раскрывает судьбу нефтяников, их непростую и сложную жизнь. Автор поднимает 

экологическую угрозу казахстанской земле через трагическую судьбу нефтяников и необходимость 

ее предотвращения. Одной из составляющих стиля писателя является особенность персонажа, 

которая отражается в конкретных образах, способах их создания. 

Ключевые слова: литературное наследие, проблема, персонаж, характеристика, сюжет, стиль 
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Кіріспе.Теңізшілер сынды қарапайым еңбек адамдарының сан қилы болмыс-бітімін, тҧрмыс-

тіршілігі мен адами қҧндылықтарын тілге тиек еткен, бес кҥндік жалғанмен ерте қош айтысқан 

дарынды жазушыларымыздың бірі – Болат Қанатбаевтың әдебиет әлемінде қалдырған мҧрасы кӛп 

емес. Қиял қанатына бой алдырмай, реалистік тҧрғыда еңбекшілерді кейіпкер етіп алуы, автордың 

ӛзіндік еңбек жолын мҧнайшы болып бастауымен байланысы бар. Қаламгердің «Кӛшпелі бҧлттар», 

«Ақ қҧм – алтын жағалау», «Арман қанатында» сынды алғашқы әңгімелері де осы тақырыпта 

жазылды. Зерттеуші Қ.Мәдібай жазушы шығармаларының тақырып ерекшелігі жайында: «Болат 

Қанатбаев тақырып ҥшін жазған жазушы емес. Алайда оның осы «Грифондар» атты туындысы 

мҧнайшылар ӛмірін арқау еткендігімен де ерекшеленеді. Яғни, қаламгер барлап, бойлап отырған 

тақырып - мҧнайшылар ӛмірі, мҧнайлы ӛмірдің тіршілік тынысы» [1,] деп әділ бағасын берген.  

Әдістеме. Жазушының «Қырық кҥн шілде» шығармасында шілденің аптап ыстығында ауысымда 

(вахта сменасы) жҥрген мҧнайшылардың ауыр ӛмірі суреттеледі. Дала тыныштығының, дала 

гармониясының бҧзылуын автор туындының ең алғашқы беттерінде елеусіздеу етіп, зілсіз, бірақ 

жҥректі шымырлататындай жеткізеді. Ол ҥшін автор жылқышы қҧсының әрекетін суреттеуді таңдап 

алады. Қаламгер шілденің жым-жырт тҥнінде кҥлдір-кҥлдір кҥліп шақырған жылқышы қҧсын 

қараңғыда қалбаң-қалбаң ҧшырып әкеліп, шамы жыпырлаған мҧнара басына қондырады. Жылқышы 

қҧсы ерепейсіз сорайған мҧнараның шарбақ темірлеріне, алып дизельдердің ажылдап-гҥжілдеген зор 

ҥніне, адамдардың алқын-жҧлқын арпалысқанына әбден бойы ҥйренген. Мойнын қылт-қылт қозғап 

қойып отыра береді, қорқу-ҥркіп болған, бәріне еті де, бойы да ҥйренген. Адамдардың 

тойымсыздығына, дӛрекілігіне, қатігездігіне ҥйренген.  

Нәтижелер және талқылау. Шығарма экспозициясында автор жылқышы қҧсын суреттеумен 

шектелмейді. Жылқышы қҧсының жалғасындай, адамдардың сорақы әрекеттерін кӛріңіз дегендей, 

аққу қҧстың трагедиясын жалғастырып әкетеді. Қарабарқын аспан тӛрінде теңізді бетке алып, тҥнгі 

салқынмен алқына ҧшып келе жатқан аққу тізбегінің соңында кӛшке ілесе алмай, жанҧшыра ілбесіп 

келе жатқан екі аққуды кӛреміз. Бірі ырғағынан жаңылып, ауық-ауық кібіртіктеп, қалбалақтап келе 

жатқандықтан, серігі сыңарын қиып кете алмай, қарайлап келе жатқандықтан, қатар болдырып, Жер-

ана тӛсінен тыныс табар алақандай айдын іздеп, әлсін-әлсін тӛмендеп келеді де, жҧлдыздардың 

кӛмескі сәулесімен жалтырап жатқан кӛздің шарасындай кӛлге келіп қонады. Мҧны автор 

шеберлікпен: «қос аққу тҥйме кӛздері мӛлт-мӛлт етіп, ҥздіге алқынып, тӛмен қарай қҧдиып, 

сорғалады-ай! Аппақ қардай қанаттарымен қалқи келіп, балқыған қорғасындай қарабарқын кӛлшікке 

кҥмп-кҥмп қонды» деп мӛлдірете суреттегенімен, ӛкінішке орай бҧл мӛлдіреген кӛл емес еді. Бҧл – 

бҧраудан ағып шығатын ерітінді тоған еді. Оның бетінде ҥнемі су аралас мҧнай кӛлкілдеп тҧнып 

жататын. Міне, кӛксеңгір аспанның салқар кеңістігіне сіңіп, ғайып болған ҧлы кӛштен қалып қойған 

қос аққу осы тоғандағы қалдық су мен қаракҥлгін мҧнай бетінде жан-жағына шарасыздана, ҥркектей 

қорқа қарап, баяу сырғып жҥр. Қазақтың киелі қҧс санайтын аққуын басқа жақтан келген 

келімсектердің қадірлемек тҥгілі, қолға тҥскеніне қуанып, қанаттарын жан ҧшыра сабалап, қорғаныш 

іздегеніне қарамастан, аппақ қауырсындарын қанға бӛктіріп, қатігездікпен бауыздап тастауы арқылы 

автор туған жерінің қадірі мен киесін туған ҧланынан басқа ешкімнің тҥсінбейтіндігін анық 

кӛрсетеді. Аққу қҧстың тӛресін ҧстауға қимай, ҧстаған соң қатты ренжіген ҧлттық сана-сезімі берік, 

дәстҥрге қҧрметпен қарайтын қазақтардың сӛзіне мән бермей, Низам сері Дарханды «тым 

сентиментальный салага» санаса; Дҥйсекеңе «намаз оқитын шал емессің, дҥмше молда емессің, 

шошынба, діндарлығың ҧстаса жемей-ақ қой» деп жекіп тастайды; ал жанҧшыра жҥгіріп келіп араша 

тҥскен оралман Нармаханды «қашқын, қытай, мамбетская рожа» деп кемсітеді. Кейіпкерлердің 

тілімен айтқанда, қасиетке тҥкіргені бар Низаммен бірге қанға боялған аққу етін қызартып пісірген 

Зинаиданың аққу-қуырдағын жеуге отырған кейіпкерлерді таныстырсақ. Олар әрине вегетарианец 

Мойшадан басқалары, Москвада оқып, оқуынан шығып қалған Саша-оқымысты, кӛп ашқа табуды 

кӛздеген Верниковский, моторист Васильев, Мағзҧм, «қағылған-соғылған», сотталғандар Омар-паша 

мен Колупаевтар. Кӛріп отырғанымыздай, барлығы басқа ҧлттың ӛкілі. Сондықтан олар ҥшін 

қазақтың киелі қҧс санайтын, қҧс тӛресі аққуды бауыздап жеу әбестік болмас. Ал Мағзҧм ше?! 

Мағзҧм – алқаш. Қатігез Низамның тілімен айтқанда арақтың ӛтіп кеткені соншалық, ерніне жағып 

алса да мас болатын әбден біткен жан. Сол Мағзҧм туа бітті алқаш болмағандығы аян. 

Кейіпкерлердің диалогынан білетініміз, ақ кӛңіл, жақсы жігіт. Әншілігі де бар, бар даусымен ән 

салғанда гҥжілдеген мотор ҥні далада қалып, тыңдаған жанның сай-сҥйегін сырқыратып, елу ҥш 

метрлік мҧнара басындағы айқай да, ысқырық та естілмейтін. Ал бҥгінде ол тірі міскінге айналған, 

арақ ӛтіп кеткен, тҥнімен сенделіп ҧйқы кӛрмейді, тіпті далаға қашады. Ол аз болғандай кӛзіне елес 
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кӛрініп, қолына пышағын ҧстап, жанына жан жолатпай, ҧстамасы ҧстайтын кездері кӛп. Сондықтан 

оған жеп отырғаны аққудың еті ме, қойдың еті ме бәрібір екені айтпаса да тҥсінікті. Мағзҧмның 

араққа ҥйірсектігі ӛзін ғана емес, оның отбасын да тығырыққа тірегенін Нармахан әңгімесі арқылы 

ҧғамыз. Мағзҧмның келіншегі жібектей сызылған, иманжҥзді, кӛзі ҧялы, аса бір сҥйкімді, жҧмсақ 

жан. Бірақ сондай аяулы жанның ҧялы кӛздерінің сәулесі сӛніп, жасып, кӛрер кӛзге қартайып 

кеткендігінің себепкері де осы Мағзҧм болды. Ол мас болып, далада ҧйқтап қалған кҥні обырлау бір 

сиыр тап болып, ҥстіндегі бар киімін жалмап, тҥгел жеп қояды да, тҧттай жалаңаш қалдырады. 

Киімін жегені аздай, Мағзҧмның қҧсығын жалап, қасына жатып алуын сипаттауы Б.Майлиннің арақ 

ішіп, қҧсығын шошқа жалаған арамза молда кейіпкерін еске тҥсіреді. Осы кӛріністен кейін елге кҥлкі 

болғанына кҥйінген әйелі қҧлындағы даусы шығып, ішегін ҥзіп, ышқынып ҧзақ жылап, кҥйреп, 

еңірегенде қор болған жастық шағы, шиеттей бала-шағасымен бір ӛзі арпалысып, иретіліп, ҥнемі 

қарыз сҧрап қысылып жҥретіндігі қосылып, нала, ащы запыран, қатты ӛкініш жан дҥниесін ӛртеп, 

ызалы ӛксікке ҧласқан. Осы оқиғадан кейін де Мағзҧмға ақыл кіріп, арағын қоймай, ақыр соңында 

вахтада жҥргенде «белая горячка» ауруына шалдығып, жҧмысынан айрылып, ауруханаға жіберіледі. 

Автор қазақтың дәстҥрінде жоқ маскҥнемдіктің де келімсектермен бірге еріп келген індет екенін, 

оның адамның жақсы-жаманын ажыратпай, торына бірдей тҥсіре беретіндігін Мағзҧм тағдыры 

арқылы тҥсінікті етіп отыр. Бірақ арақтың жергілікті халыққа әбден сіңісті болғанын адасып кетіп, 

шӛл далада қалып, қатты қиналып, бір ӛлімнен қалған Сашаның «Біреуге мал қайғы, біреуге жан 

қайғы» деген. Қандай кҥйге тҥскенімізді бҧл қайдан білсін. Ойпырай, мәңгіріп, басымыз қаңғырса да, 

арақ жоғалмаған, ә? Ал менің алтын мойын алқам жоқ!.. Егер арақ қҧрыса ғой, мына қызылкӛз нақақ 

кҥйдіріп, миымызды ашытар еді» [2,169] деген сӛздері анық аңғартады. Арақтың қазақ даласын 

шарпығаны аз болғандай, нашақорлықтың да ҥйреншікті әдетке айналғаны да жазушы назарынан тыс 

қалмаған. Мемлекет мҥлкіне жауапсыздықпен қарап, мҧнайшыларға жеткізу қажет майды 

шопандарға сатып, тҥскен оңай ақшаға наша алып шегіп, кӛздері қызарып, ештеңені кӛрмей, қызық 

ҥшін киік аулап, аяусыз қырып салатын май тасушы шоферлардың арсыз әрекетін мастер Алмас 

Тӛреханов ауыздықтайды. Неге Тӛреханов? Автор барлық кейіпкерлердің арасынан Тӛрехановты 

бекер таңдап отырған жоқ. Мәселені шҧғыл шешіп, сӛзден гӛрі шҧғыл, қолма-қол іске кіріскенді 

қалайды, жҧрттан да соны қатты талап ететін әділдікті сҥйетін, ӛз ісіне берілген жан. Ӛтірік 

кӛлгірсуді ӛз бойына жолатпаған, кӛлгірсу мен қулық-жымысқы тірлік әлсіздің қҧралы деп ҧғатын, 

ащы шындықпен достасып келе жатқан, әрқашан жҥзі жарық, маңдайы ашық, жҧмысты бҥкіл жан-

тәнімен беріліп істейтін нағыз еңбек адамы. Ол аннан-мҧннан қашқан-пысқан жандардың санатынан, 

тҧрақсыз адамдардың қатарынан емес. Марқҧм әкесі мен шешесі, одан бері жеті бірдей ағасы 

мҧнаймен кӛзін ашқандар, бҥкіл тағдыры, қызық-шыжығы мҧнаймен ӛрілген жандар. Алмас та 

Москвадағы екінің бірі қолы жете бермейтін Губкин атындағы мҧнай институтын бітірген. Мҧнай 

саласын ол қанға сіңген парыз, маңдайының бес елі соры да, бағы да сол, пешенесі де сол деп ҧғатын. 

Негізі Тӛрехановтар әулеті ҥшін бҧрғышы болу, мҧнайшы болу әскери борыш секілді міндет-тін. 

Мектеп, одан соң әскери қызметін ӛтеп келген соң бҧрауға келіп, моторшы, бҧрғышы кӛмекшісі, 

қандай жҧмысқа бӛлінсе соны атқарып, мҧнай саласынан бір елі ажыраған емес. Сондықтан бҧл 

шаруаның бар ҧңғыл-шҧңғылы оған етене жақын. Оның ҥстіне, қара кҥш иесі, ешкімді басындырып 

кӛрген емес. Жағаласқанды шалқасынан тҥсіріп, жайратып салатын кҥштілігі тағы бар. Оның бҧл 

жасы қырыққа келсе де жыны басылмайтын, жағаласа кететін қасиетін автор «қайдағы бір желӛкпе, 

қызбалық жҥрекке ерік бермей кететін бір кӛзсіздік бойын лезде билеп алады. Сосын-ақ еркінен 

айрылады. Кейде тіпті осындай сәттер аяқ астынан туа қалғанда, аңқаңдап қуанатыны, денесі 

тітіркеніп, делебесі қозған бәйге атының кӛрмеге сыймай арқырағаны секілді денесін белгісіз бір кҥш 

кернеп, шамырқана шаттанатынын қайтерсің» деп сипаттайды. Осы жолдарды оқып отырғанда 

Алмастың бҧл ерекшелігін бәйге атымен салыстыра беру арқылы автордың ӛзі де оны жоғары 

бағалап, қҧрметтейтіндігі, қазақта осындай жігіттердің болғандығына қуанатындығы айқын 

байқалады. Оның тектілігінің тағы бір кӛрінісі аузынан нашаның кҥлімсі исі аңқып тҧрған екі 

шоферді алып ҧрып, жығып, ӛздеріне шҧңқыр қаздырып, атып алған жазықсыз киіктерін кӛмдіргенде 

де білінеді. Осы сәтте қасына ентігіп жетіп, ең болмаса текесін алып қалу керек еді деп кӛсемсіген 

Низам серіге «Қҧры кет! Сумаңдап сен қайдан шыға келдің» деп жым қылуы – шығарманың басында 

аққуды жеуге арланбаған, дарақылана кҥлген Низам серіден ішін тартып қалған оқырмандардың ӛзін 

бір риза қылатыны сӛзсіз.  

Қаламгердің ерекше туындыларының бірі – «Теңізден ескен жел» әңгімесі. «Бәрінен бҧрын 

тақырып пайда болады да, жазушыны азапқа салады» демекші, бҧл туындының тақырыбы – 
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жалғыздық. «Жалғыздық – қарттықтың ең сенімді белгісі» деп А.Олкотт жырлап ӛткендей, шалы мен 

ҥш нәрестесін қабір қҧзырына тапсырған басты кейіпкеріміз – Ҧлбосынның тағдыры қандай 

оқырманды болмасын бей-жай қалдыра қоймас. Бҧл ӛз кезегінде алдымен Отан қорғау жолында 

соғысқан ҥш бірдей ҧлынан, одан соң шалынан айрылып жалғыз қалған Т.Нҧрмағамбетовтың 

«Бәйтеректер» әңгімесіндегі ананың образын еске тҥсіреді [3]. 

Кез келген шығармада бірін-бірі туғызып, дамып жатқан тақырып пен идея болады. 

Әдебиеттанушы ғалым Серік Мақпырҧлының «Адамтану ӛнерінде» айтылған «идеядан – тақырып, 

тақырыптан – идея туады» [4] деген пікірді бағдар етіп алсақ, Б.Қанатбаев әңгіменің негізгі идеясы – 

ҥзілмес ҥміт пен сағыныш. Туынды барысында, нақтырақ айтар болсақ, прологта қолданылған 

кейіптеу тәсілі ӛз орнын айырықша кӛрсетіп тҧр. «Жалғыздық – қашанда жеке адамның басындағы 

қайғы-қасіретке, ішкі ойға, емін-еркін егілуге де, ішкі қҧпия тіршілікке ерік беруге, ол сезімін 

қадағалауға да қҧқысы бар мезет. Ӛйткені, адам жалғыз қалғанда ғана ішкі ой-еркіндігіне бой 

алдырады. Жалғыздық адамға ӛз ойымен болуға, еске алу, елестету, қайғыру, сҥйсіну, белгілі бір 

шешім қабылдау т.б секілді толып жатқан философиялық, психологиялық категориялар мен 

процестерді сан алуан тҥрлі сезімдік қҧбылыстарды бастан кешетін кезең» [5,25]. Жалғыздықтан жан 

жҥдеп жабықса да, перзенттерін сарылып сағынса да ана ҥмітінің шырағы ақырғы демі шыққанға 

дейін сӛнбеуі жер бетіндегі ана жҥрегінің қҧдіреті мен шексіз мейірімділігінің кӛрінісі деуге болады. 

Ҧлбосын ананың шалының қазасынан кейін жалғыздықпен дос болуы, жанына серік етуі ӛмірдің 

ауыр сынағы іспеттес. Бәлкім, Болат Қанатбаевтың оқырманға жеткізгісі келген ой-тҥйіні – 

қарттардың жалғыздықта жабығуы, жасында баласын кҥтсе, қартайған шағында іштен шыққан 

сәбиінен қолдау кҥтетіндігі болар. Сонымен қатар, сәбиінің анасын тастап кеткеніне қарамастан, еш 

ренішсіз қҧшақ жая кҥтетіндігі ана махаббатының дариядай шексіздігін танытады. 

Жарға қҧлап кетердей сҧғындыра салған қоңыр ҥйде Ҧлболсын кемпір бҥкшеңдеп, кҥн кӛріс 

қамымен шойын пешке от жағып, әлденелерді қоңырсытып жатыр. Әңгіменің осы тҧсынан 

кейіпкердің тағдырын суреттеу басталады. Шығармада теңіз жағасындағы ауылда ҥш-ақ ҥй қалғаны 

баяндалады. Оның біреуі осы Ҧлболсын кемпірдікі. Қалған ҥйлердің тек тамдары қалған, бҧрынғы 

кҥйбең тіршіліктің иісі шықпай, қалтырап қалған бос ҥйлерді кӛз алдыңа елестеткенде жайсыз 

тыныштықтың адам бойына жаман әсер ететіні байқалады. Жазушы осы тҧста пейзаж тәсілін 

шеберлікпен пайдаланып, кҥз мезгілінің ӛзін жаз сияқты емес сондай суық, бҧлыңғыр, қараңғы етіп 

кӛрсетеді.  

Шығарма Ҧлболсын әжейдің тым жҧтаң ӛмірін баяндаумен ӛріледі. Ол шығармада: «Біраздан 

соң кемпір шайға отырды. Ҥн-тҥнсіз сҥтсіз қою шайды ҧзақ сімірді. Сҥті болмаған соң, шайдың 

берекесі болушы ма еді? Сауып отырған жалғыз тайлақты бағу қиямет-қайымға соқты. Тіпті ол тҥгіл, 

тҥйенің бауырына ӛрісі жетпей тырмысып, белі қайқайып, жеткен кҥннің ӛзінде, қолы қарысып бір-

екі тамшыдан артық сауа алмаған соң: «Тәңір алғыр-ай! Мҧндай кҥнге де жеткіздің-ау!», - деп қатты 

налып, тҥйенің бҧйдасын тҥріп, сауырына бір тартып басы ауған жаққа қарай қоя берген» [2,257]. Бҧл 

жерде бірден ойға оның жалғыз кҥн кешкетіні, жасының тым қартайғаны, шамасының жоқтығы, 

кедейлік ӛмірі келеді. Жазушы бҧл тҧста «жалғыздық сарынын» жақсы кӛрсете білген. Тым қҧрыса 

жанында ермек ететін адамы жоқ қарт әжей, бҧл ӛмірден баз кешкен. Шамасы жоқ кезде қасынан 

табылатын жақыны жоқ жанның кӛңілі кӛтеріңкі болмайтыны белгілі. «Жалғыздық сарыны» 

кӛрінетін тағы бір тҧсы: Ҧлболсын әжейдің ҧлы туралы әңгіменің басталуы. Бҧл тҧста оқырманға 

жаңадан жаңалық ашылғандай әсер етеді. Шығармада Ҧлболсын әжейдің жалғыз қалуының тағы бір 

себебі: ҥш баласы мен шалының ӛлімі болса, одан бӛлек ӛмірде бар, бірақ анасына мҥлдем келмейтін 

Қоныс деген ҧлының бар екені оқырманды біраз ойландырып жібереді. Ӛкіндіретіні: әжейдің Қоныс 

атты ҧлының бірде бір рет анасына келмеуі, келмегені былай тҧрсын, амандығын білмеуі де жанға 

бататын кӛріністер. Кӛптеген қазақ жазушылары туындыларынан осы сарындағы оқиғалар 

байқалады. Қартайған анасы немесе әкесін жалғыз қалдырып, ӛздерімен-ӛздері бӛлек ӛмір кешеді. 

Бҧл бҥгінгі қоғамда кеңінен орын алған, бар жағдайлар. Және оны жазушылар да ӛз 

шығармаларынаың арқауы еткен. Ҧлының мҥлдем келмеуі тек ӛгейі болғандықтан ба? Меніңше, жоқ. 

Бҧл жағдай кӛбінде тәрбиеге келіп тіреледі. Баласын ӛзінен қашыру да, жанында ҧстап айласын 

асыру да ата-ананың тікелей тәрбиесінде. Ҧлының әйелімен бӛлек кетуі, анасына келінін бір рет 

кӛрсетіп одан кейін бҧл ҥйге келмей кетуі жанды жабырқатар кӛріністер.  

Шығармада кейіпкердің қимастық сезімін де автор тереңінен сипаттай білген. Ағайындарының 

талай рет кӛшіріп әкетейік дегеніне кӛнбей қойған кемпір жар басындағы жарбиған жаман ҥйін, ескі 

жҧртын, тҥбектегі тӛбешіктерін қимайды. Демек әжей осы ӛмірді ӛзі қалап тҧр. Қартайған адамдар 
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кӛбінде ӛз туған жерлерінде ӛмірінің соңғы кезеңдерін ӛткізуді қалайды, оларға жастық шағының 

қызықты сәті ӛткен жері қашанда ыстық. Ҧлболсын қарияның әрекеті Т.Нҧрмағамбетовтің 

«Атақоныс» әңгімесіндегі қарияның әрекетімен бірдей. Қазақтардың ҧғымында бҧл дҥние ӛте жоғары 

бағаланып, ыстық сезімді тудырып жатады. Ҧлының қаңырап бос қалған ауылға келмеуінің де себебі 

тҥсінікті, алайда қарт анасының сағынышын басып келіп тҧруы аса қажетті дҥние. Ол қарт ана ҥшін 

де баға жетпес байлықпен тең болар еді. Шығарма соңында бҧл қажеттілік былай баяндалады: 

«Кемпір бҧл ӛмірден әлдеқашан ҥмітін ҥзген болатын. Дей тҧрғанмен кӛңілдің қараңғы тҥкпіріндегі 

әлдебір белгісіз кҥш «Қоныс жанымды бір кӛріп ӛлсем-ау, сонда арманым болмас еді» деген кӛмескі 

ҥміт, қҧр қиял ғана еді». Кіндік қаны тамған туған жерінен алыстап шығандап кетпеу – қазақтың 

қанына сіңген қасиет. Туған жерін ӛмірінен артық кӛретін қазақ ҥшін оның ішінде қариялар ҥшін 

алысқа кету қайтпас апарға аттанумен бірдей дерлік. Бҧл да біздің ҧлттық қҧндылығымыздан, 

менталитетімізден хабар беретін дерек. Автордың «Қырық кҥн шілде» шығармасында да осы ой 

кӛрінеді. Дарханның анасының кҥйіне жҥріп айтқан: «Бас-басыңа қаңғып кеттіңдер ғой әйтеуір. 

Қашаған тҥйедей қиянға, қиырға қарап боздайтын әдет таптындар, шешелерің болса қыршын кетті, 

мейір-шапағаттарың аз, менен де болар бәлкім?.. Ағаларың саяқ ӛсті, оқу-тоқуы жетерлік-ау, кісіге 

қайырымы жоқ, тым суық, әлденеден кҧр қалатындай, асып-сасқан, ашқарақ, жан-таласқан ҧрпақ 

болды. Қит етсе, қиянға тартады, ӛскен орта деген бҧларға жат секілді» [2,77] деген сӛздері осыған 

дәлел. Заманына қарай адамы демекші, ауылдан қалаға қашатын ҧрпақтың кӛбеюі қарт ананы 

толғандырмай қоймайды. Жазушы кейіпкерлердің сӛзі арқылы оқырманына қазіргі жастардың 

бойында туған жеріне деген қҧрмет пен махаббаттың азайып бара жатқандығын ҧғындыруға 

тырысады. Шығарманың шешімінде Ҧштап кемпір де бҧл ауылдан кӛшіп кетіп, ескі жҧртта тек Ӛткіл 

шал мен баламды бір кӛрсем деген асылы ҥмітпен қалған Ҧлболсын әжей қалады. Бҧл кӛріністер 

әрбір оқырманның жҥрегіне ауыр әсер етеді. Шығарманы оқыған оқырманның бойында 

«жалғыздық», «қимастық» сезімі оянып, кӛкейінде кӛп сҧрақтың орын алары кәдік.  

Қорытынды.Тҥйіндей келгенде, жазушы Болат Қанатбаев прозасындағы Жер-ананың бҥйірін 

тесіп, аяусыз сорып байлық іздеудің соңы экологиялық зардапқа әкелетінін ескерткен. Сонымен бірге 

қазіргі қоғамда кеңінен тараған жалғыздық мәселесін де жеріне жеткізіп, кӛркем тілмен, кейіпкер 

тағдырымен сабақтастықта әсерлі суреттейді. Яғни, автор ӛз заманының кезең ауанын, ӛмір бағдары 

мен салтын белгілі бір деңгейде кӛркемдікпен бере білген. Осы мақсатта автор сомдаған кейіпкерлері 

ӛздерінің тазалығымен, шынайылығымен оқырмандарын сҥйсіндіреді әрі сендіреді. 
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Аңдатпа 

Мақалада тҥрік реалистік новелла жанрының негізін салушы Омер Сейфеддиннің суреткерлік 

шеберлігімен қатар, осы шағын жанрда тудырған қҧнды дҥниелері тақырыптық, идеялық тҧрғыдан 

талданады. Жазушының қазақ тілінде жарық кӛрген ―Ескекші‖, ―Елші‖, ―Басын бермеген шейіт‖ атты 

туындыларындағы тҥрік этносына тән ӛршілдік рух, қаһармандық пафосты талдап кӛрсете отырып, 

автордың оқырман бойында оятатын отаншылдық, елжандылық сезімі және беретін эмоционалды-

экспрессивті әсері кӛрсетіледі. Ӛміршең туындыларымен әдебиет тӛрінен ӛзіндік орын алған 

О.Сейфеддин шығармаларын оқытудың ӛзектілігі мәселесі қарастырылады. Ел бірлігі мен 

бостандығы ҥшін отқа тҥсіп, ӛз ӛмірін ҧлт мҥддесінен артық қойған жандардың қаһармандық 

әрекетін дәріптеу, насихаттау арқылы автор кейінгі жас ҧрпақты елжандылыққа, адалдыққа, 

батырлыққа тәрбиелеуді кӛздегені баяндалады. Бауырлас тҥрік халқының кӛрнекті жазушысы 

О.Сейфеддиннің гуманизмге толы туындыларының ӛміршеңдегі дәйектеледі.  

Тҥйін сӛздер: реалистік новелла, мотив, ӛршілдік рух, руханият, ҧлттық идея  
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HEROIC SPIRIT IN THE STORIES OF OMER SЕYFEDDIN 

 

Abstract 

The article ideologically analyzes the artistic techniques of Omer Seyfeddin, the founder of the genre of 

the Turkish realist novel, as well as valuable works created by him in this small genre. Analyzing the 

ambitious spirit and heroic pathos of the Turkish ethnos in the writer's works published in the Kazakh 

language ―Rower‖, ―Ambassador‖, ―Martyr‖, the author expresses the emotional and expressive influence of 

patriotism. The article considers the relevance of teaching the works of O. Seyfeddin, who occupies a special 

place in the literature with his colorful works.It is alleged that the author intends to educate the next 

generation in patriotism, honesty and heroism, glorifying and promoting the heroic deeds of those who 

sacrificed their lives for the unity and freedom of the country and put their lives above the interests of the 

nation. Eternity of humanistic works of the outstanding writer of the fraternal Turkish people O. Seyfeddin 

proved. 

Keywords: realistic novel, motive, patriotic spirit, spirituality, national idea 
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ГЕРОИЧЕСКИЙ ДУХ В НОВЕЛЛАХ ОМЕРА СЕЙФЕДДИНА 

 

Аннотация 

В статье идеологически анализируются художественные приемы Омера Сейфеддина, основателя 

жанра турецкого романа-реалиста, а также ценные произведения, созданные им в этом небольшом 

жанре. Анализируя амбициозный дух и героический пафос турецкого этноса в произведениях 

писателя, изданных на казахском языке ―Гребец‖, ―Посол‖, ―Мученик‖, автор выражает 
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эмоциональное и выразительное влияние патриотизма.Рассматривается вопрос актуальности 

преподавания произведений О.Сейфеддина, занимающего особое место в литературе своими яркими 

произведениями. Утверждается, что автор намерен воспитывать следующее поколение в 

патриотизме, честности и героизме, прославляя и пропагандируя героические поступки тех, кто 

пожертвовал своей жизнью ради единства и свободы страны и поставил свою жизнь выше интересов 

нации. Вечность гуманистических произведений выдающегося писателя братского турецкого народа 

О. Сейфеддина доказана. 

Ключевые слова: реалистическая новелла, мотив, патриотический дух, духовность, 

национальная идея 

 

Кіріспе. Омер Сейфеддин – тҥріктің ―ҧлттық әдебиет‖ ағымының ірі ӛкілдерінің бірі, кӛрнекті 

тҥрікшіл қаламгер. Оның қалам тартқан прозалық жанрлары: әңгімелер, хикаяттар, романдар, 

пьесалар, ғылыми және публицистикалық мақалалар. Қысқа ғҧмыр кешкенімен артына едәуір мҧра 

қалдырған: 138 қысқа әңгіме, 14 аяқталмаған шығарма, 100-ден астам мақала, 6 пьеса, бірнеше роман, 

75 ӛлең т.б.Жаңа реалистік сипаттағы тҥрік новелла жанрын дамытумен қатар, философиялық ой-

тҧжырымдарды, памфлеттік кӛтеріңкі әуенді, сарказмға толы сатираны да қалыптастыруға ҥлес 

қосты. 

Омер Сейфеддиннің бірқатар әңгімелері қазақ тіліне аударылған. Олар ―Қайырма‖, ―Ескекші‖, 

―Елші‖ (―Қызғылт маржанды шапан‖), ―Қҧн‖, ―Ант‖, ―Басын бермеген шейіт‖, т.б. әңгімелері қазақ 

оқырмандарының жҥрегінен орын алды. Омер Сейфеддинәңгімелерінің барлығына ортақ идея – 

тҥрікшілдік, туған жерін қорғау, сол жолда Отан ҥшін шейіт болу, ҧлы мақсатта ар-ожданды жоғары 

қою, пенделік, пендешілік істерден ада, жҥрегі иманға толы, отанын шексіз сҥйген ҧландарын ҥлгі 

ету, сҥйсіну.  

Әдістеме. Тҥрік халқына аты мәшһҥр кануни Сҧлтан заманында болған оқиғаның негізімен 

жазылған автор Омер Сейфеддиннің ―Тҧтқын‖ (―Ескекші‖) әңгімесінің негізгі идеясы – патриотизм, 

Отанды қорғау. Сан жылдар бойы елі ҥшін теңіз асып, батырлық кӛрсеткен, жиырма жасының ӛзінде 

аты аңызға айналып Тарық бҧғазынан ӛткен, «пойраз» желіне қарсы жҥзіп, жаугершілік пиғылдағы 

қаншама флоттарды жалғыз ӛзі талқандаған Қара Мәміш батырдың басынан ӛткен шынайы 

оқиғасына қҧрылған шығарманың композициясы шымыр, сюжеті тартымды. Автор сомдауындағы 

кейіпкердің батылдығы мен қайсарлығына, ішкі рухының мықтылығына қайран қалмау мҥмкін емес. 

Жиырма жыл аяқ-қолына шынжыр байланып, ескекші болып жҥргенде де, аузынан алласын 

тастамай, жҥзін қҧбылаға бҧрып, ӛзі ҧмыта қоймаған аяттарды айтып, ым мен қҧпия тҥрінде бес 

уақыт намазын қаза қылмаған жанның ӛршілдігі, әрине бҥгінгі таңдағы материалдық байлықты 

бірінші орынға қоятын прагматиктер ҥшін таңсық болатыны белгілі. Қанша жыл қиындық кӛріп, 

басы бҧғауда, қҧлдықта жҥрсе де, оның жҥрегі елім, отаным деп соғып, тҥсінде тек тҥрік жағалауына 

әкететін кемелерді кӛріп жҥруі – кейіпкердің ҥлкен жҥректің иесі екенін аңғартады. Ол ешқашан 

ҥмітін ҥзген жоқ. Рухы мықты жанның аузынан қырық жыл аузынан шығатын сӛз тек: «Жақсылық 

болар, иншалла» болды. Тҧтқында, одан соң қҧлдықта жҥрген ауыр тағдыры оның сағын сындыра 

алмады, денесіне салынған шынжырларын тот басты, шіріді, ҥзілді, бірақ оның ӛршіл рухы ӛшпеді. 

Сан жылдардың кҥндері мен тҥндері оның қҧрыш денесін балқыта алмады, болаттан берік бҧлшық 

еттері қатайған ҥстіне қатая тҥсті. Қайратты жан кҥн сайын тҥсінде ӛзін қҧтқару ҥшін бар екпінімен 

келе жатқан тҥрік кемелерін кӛріп, «қырық жылдық тҥс ӛтірік болмайды» деп іштегі ҥміті ҥлкен 

дауылға айналуының ӛзі оқырманын тәнті қылады. Оның сезімі шынайы, арманы асқақ, сенімі кҥшті. 

Мҧндай ӛр тҧлғадан туған бала да ӛршіл болатыны белгілі. Ҥміті ақталып, сан жылдардан кейін 

жалғыз баласы басқарған баласы кемемен келіп, әкесін қҧтқарып алады.  

Нәтижелер.Барлық әдеби жанрлардың ішінде ―әңгіме – қиын жанр‖ екені, оның жазушыдан 

ҥлкен шеберлікті талап ететіні тҥсінікті. Автор Омер Сейфеддиннің суреткерлік шеберлігі сан 

жылдар оқиғасын екі беттің кӛлеміне сыйғызып, оқырманына ҥлкен ой салар тағылымды дҥниені 

ортаға салуымен аңғарылады. Әңгіме идеясының кҥштілігі соншалық, бір романға бергісіз оқиғаны 

шағын жанрда шебер бейнелеп, бас-аяғы жҧп-жҧмыр, шашау шыққан бірде-бір сӛз, сӛз тіркесі, 

сӛйлем жоқ, композициясы шымыр дҥние сомдай алған. Қырық жыл бҧрын Мальта пираттарының 

қолына тҥсіп қалған Қара Мәміштің ғана емес, оның баласының да ҥлкен жетістікке жеткенін 

тҥсінеміз. Жазушы Омер Сейфеддиннің бҧл әңгімесінде баяндау тәсілімен қатар, диалог та бар. 

Диалог арқылы автор Қара Мәміштің ӛткені, ерлігімен қатар, кейінгі тҥрік ҧландарының да ӛз 

батырларын ешқашан ҧмытпайтындығы, аталар салған сар жолмен жҥріп, солардың ерлігін дәріптеп, 
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ӛнеге тҧтатындығы байқалады. Расында Қара Мәміш осал адам емес еді, ол тек тҥрік ҧлтына ғана 

емес, барлық халықтарға ерлігімен, қайсарлығымен, туған жеріне деген ҥлкен махаббатымен ҥлгі-

ӛнеге бола алатын кейіпкер еді. Қырық жыл сағынған қандастарын, бҥгінде мырзаға айналған жалғыз 

ҧлы Тҧрғытты кӛріп қуаныштан, бақыттан басы айналып, есеңгіреп қалса да, олардың соғысқа 

аттанатынын естігенде бірден есін жиып, кеменің басында желбіреп тҧрған жалауды кӛрсетіп айтқан 

соңғы сӛзі: ―Жҥрегім кҥшті. Мен де соғысқа кіремін. Шейіт болып кетсем, мынаны ҥстіме жабыңдар! 

Отан дегеніміз – алқызыл ту желбіреген жер емес пе!‖ болғаны оқырманына ҥлкен ой салып, 

эмоциялық-экспрессивті әсер беріп қана қоймай, ҥлкен жігер береді. Әрбір адамның бойындағы 

Отанға деген қҧрмет пен адалдықты оятатын мҧндай рухты, тағдырлы әңгімелерді оқыту қажет. 

Талқылау.―Елші‖, ―Басын бермеген шейт‖, ―Қҧн‖ әңгімелеріндегі кейіпкерлер – ҧста Әли, 

Меһмет, Хҥсреу, Мухсин Челеби, Қҧрықады ерекше жандар. Мәселен, Меһмет, Хҥсреуді жолдастары 

дәруіш, жынды, мәжнҥн дейтін. Бҧл екеуі қатысқан соғыстарында қиялға келмейтін дәрежеде, адам 

миына сыймайтын жетістіктерге қол жеткізгені ҥшін аңыз қаһарманына айналған адамдар. Әрбір 

жеңістен кейін бҧл екеуіне шен, мансап, қҧнды тастармен әшекейленген қылыш, қанжарларды сыйға 

тартса, қарқылдап кҥліп алмайтын: ―Ӛткінші дҥниеде бізге ҥш метр кебін ғана керек. Мына 

бергендерің надандарды, дҥниеқоңыздарды қуандырады деп‖ Алла жолындағы жорықтары ҥшін ақы 

да сыйлық та алмайтын. Олар ҥшін соғысқа бару тойға барумен бірдей еді. Зеңбіректер атылып, 

қалқандар қағысып, қылыштар сақырлай бастағанда ӛздерін жоғалтып алатын. ―Алла, Алла!‖ деп 

ҧран салып дҧшпан тобына кіргенде, от болып лапылдап, ӛртеніп кететін. Найзағайдың ҧшқынындай 

жылдам қимылдарына кӛз ілеспейтін. Тіптен, Меһметтің соғыс алаңындағы ӛлімі де таңғажайыпқа 

толы, дҧшпаны Меһметтің басын шауып кесіп алып, атына ыршып мініп барады екен. Сол кезде 

жынды Хҥсреу қолындағы қалқанды бҧлғақтатып:  

- Меһмет! Меһмет, жаныңды бердің, бірақ басыңды берме, Меһмет! Бҧл дауыс сондай әсерлі де 

ӛткір еді. Сол сәттте жиырма-отыз адымдай алдында жатқан әлгі жансыз дененің орнынан ҧшып 

тҥрегеліп, басын алып кетіп бара жатқан дҧшпанның артынан қуа жӛнелгенін кӛрді. Жынды 

Меһметтің бассыз денесі әлгі сарбазды ҧстап алып, жерге атып ҧрғанда, оның қолындағы кесілген бас 

жерге топ ете қалды. Жынды Меһмет кәдімгідей жанды адамға ҧқсас жердегі ӛз басын алып 

қҧшақтай алды да, шаршап қҧлаған адамдай серең ете тҥсті. Жынды Меһмет жанын, тәнін Отан ҥшін 

қҧрбан ете отырып, жау қолында жансыз бастың қорлауына жол бермейді. Омар Сейфеддин 

Меһметтің ӛлгеннен кейін Алланың ерекше сый қҧрметіне бӛленгенін былай суреттейді: ―...Жап-

жасыл бір нҧр сәулесінің мазарды лапылдата ӛртеп, сол жасыл нҧрдың ішінде жынды Меһметтің қан 

мойнын қҧшақтап алған ақ қанатты бір періште бір қолымен оның ӛне бойын сипап тҧрса, бір 

жағынан оның маңдайын сҥйіп жатты. Бҧл белең алған жылы нҧр алауы ҥлкейді, кеңіді, барлық 

әлемді тҧмшалады.  

Омер Сейфеддиннің бҧл әңгімесінің тағылым-тәрбиелік мәні тереңде. Жҥрегі иманғатолы, туған 

жерге, Отанға адал қызмет ететін, сол жолда басын қҧрбандыққа тіккен және ӛлі денесінің, жанын 

берсе де басын жау қолына кетіп қорлануына жол бермеген Меһметтің әрекеті ӛте әсерлі, ғажапқа 

толы болса да сенімді баяндалған.  

―Елші‖ (―Қызғылт маржанды шапан‖) әңгімесі – Омер Сейфеддиннің шоқтығы биік 

шығармасының бірі. Онда нағыз ӛршіл, рухты мықты, Отанына шын берілген, Отан ҥшін малын да 

жанын да қҧрбан етуге даяр, тҥрік елінің қайсар, қайтпас ӛр ҧлының бейнесі сомдалған. Әңгіменің 

басты кейіпкері – Мҧқсын Шалабей, атақ-даңқтың соңынан шырақ алып тҥсетіндердің қатарынан 

емес. Бірақ ӛте батыл, шындық ҥшін жанын аямайтын, Отанын жанындай сҥйетін, кӛптеген 

жорықтарға қатысқан, жҥзінде сол сапарлардан ескерткішке қалған тыртықтары болатын. 

Сол заманда ӛзі қу, зәлім, әрі мейірімсіз, басқан жерінде бір тал қалдырмаған Исмаил шахтың 

адам тӛзгісіз айуандық істері бҥкіл шығысқа мәлім болатын. Міне, осы бір әдепсіз, жауыз Исмаил 

шахқа Беязит падиша елші жіберу ҥшін кӛп ойланып, жҥрегінің тҥгі бар, батыл, мемлекеттің атақ-

абыройын тҥсіретін әрбір әрекетке қарсы тҧратын, ӛлім қаупі тӛніп тҧрса да кез-келген қорлық 

істерге бас имейтін жанды таңдай отырып, қауіпті елшілік міндетін абыроймен атқарып келе алатын 

адам ретінде Мҧқсын Шалабейді таңдайды. 

Исмаил шахтың елшісі Беязит падишаға артынып-тартынып кӛп сый-қҧрметпен келгендіктен, 

оның мысын басу ҥшін әрі асып тҥсу ҥшін ол да ӛз ―аттары, қызметшілері, киімдері олардан ӛте 

әдемі, олардан ӛткен қымбат болу керек´ деген ҧстаныммен ел қазынасынан бірнеше мың алтын 

бӛлмекші болғанда, Мҧқсын Шалабейоның бҧл ҧсынысын қабылдамайды. Елінің бірлігі жолындағы 

мҧндай игі әрекетке Мҧқсын Шалабей мемлекеттің қазынасынан бір тиын да алмады. Чамлыжа 
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орманының артқы жағындағы ҥлкен шаруашылығын, ҥйін кепілге қойып он мың алтынды қарызға 

алып, екі мың алтынды аттар мен қызметшілерге жҧмсады. Сегіз мың алтынға сырмақшы 

Тороғылының матасы ҥндіден, басқа заттары Венециядан әкелініп ӛрнектелген «қызғыл маржанды 

шапанды сатып алады (6 айдан кейін 7 мың алтынға қайта ӛткізу шартымен). Содан кейін падишаның 

хатын қойнына салып алып жолға шықты. Алға жылжыған сайын жаңа елшінің тҥр-тҧлғасы, 

байлығы, әсіресе маржанды шапанның атағы тҧтас Анадолыға жайылып, одан Ысмайл шахтың еліне 

де жеткен еді. Ысмайыл шах «қызғылт маржанды шапанды» тек ертегілерден ғана оқыған еді. Ӛзі әлі 

кӛрмеген затқа ие болған бҧл дәулетті елшіге ішінен терең бір ӛшпенділік оянды. Тағының 

алдындағы жібек матадан жасалынған кӛрпешелерді, жібек жайнамаздарды алдыртып тастады, 

келген адам тҧрып тҧратындай отыруға ештеңе қалдырмай, жан-жағын жылан жалағандай етті. 

Ондағы ойы елшінің шахтың алдында тікесінен тік тҧрып қҧрмет кӛрсетуін қалағаны еді және ―бҧл 

қҧрметсіздікке қалай жауап береді екен‖ деген жымысқы ойы да жатқан еді.  

Ҧзын мҧртты, ірі денелі, ӛр тҧлғалы, жҥзі жылы Мҧқсын Шалабей Беязит падишаның алдына 

келгенде иілмей, бҥгілмей, еркін тҧр. Қҧлдарының барлығы етегін сҥюіне, иілуіне ҥйреніп қалған 

Беязит падиша оның бір сәт келіп, аяғына иіліуін кҥтті. Падиша айтатын сӛз таба алмады. Мҧндай 

кеудесі ӛр, еркін, басын жоғары ҧстайтын адамды ӛмірінде алғаш кӛріп тҧр. Уәзірлерінің ӛзі оның 

алдына келгенде екі бҥктеліп иіліп тҧратын. Падиша қолдарындағы ширатылған қағаздарға қарап 

отырып, ішінен: ―Қандай адам? Жынды емес пе ӛзі?‖ деп ойлады. Бірақ Мҧқсын Шалабей сыпайы, 

ӛте ақылды адам еді. Дәулетті, ҥлкен шаруашылығы бар, адал ӛмір сҥріп, ешкімге қиянат 

жасамайтын. Кедей-кепшіктерге қарайласып, ҥйінен қонақ айырылмайтын. Ӛзі діндар, дінді, елді, 

падишасын шын жҥрегімен қастерлейтін, Мемлекетттің қасиеттілігін, киелілігін ӛте жақсы білетін. 

Оның ӛмірдегі басты мақсаты ―Тәңірден басқа ешкімге мойынсҧнбау, қҧлға қҧл болмау еді‖. Бҥкіл ел 

оны білімді, кемел адам деп қҧрметтейтін.  

Суреткердің бҧл әңгімесін оқи отырып, бҥгінгі кҥнде де арамызда кездесетін таныс та бейтаныс 

адамдардың іс-әрекетін тануға болады. Әсіресе Беязиттің ―...Не ҥшін мемлекеттің қызметін істеген 

жоқсыз?‖ деген сҧрағына елші: ―Ӛйткені мен мойнымды имеймін, қолды, етекті сҥйе алмаймын. 

Алайда қазіргі уақытта мемлекетіміздегі жоғары орындарда ылғи да мойындарын иіп, қол, етек, тіпті 

аяқ сҥйіп, сан тҥрлі жағымпаз қылықтарымен екіжҥзділікке, даңғойлыққа бой алдырған адамдар 

отыр. Олар да кейін айналаларына тура ӛздері сияқтыларды жинайды. Ең жақсы кӛретіндері де, 

қорғайтындары да осы оңбаған екіжҥзділер, тәрбиесіз даңғойлар, намыссыздар. Батыл, әділ, ӛзін 

қҧрметтейтін, еркін, ар-ҧжданының даусына қҧлақ салатын адам кӛрді ме бітті, ӛштесіп оны 

қҧлдыратуға тырысады‖ деп жауап береді. Патшаға Тебризге елші ретінде жіберетін нағыз керек 

адамы осы еді.  

Мҧқсын Шалабей әдеттегідей басы тік, кеудесі биік. Ол қойнынан патша жарлығын алып тәу етті 

де, қырмызы, жасыл, кӛгілдір – тҥрлі-тҥсті киімге бҥркеніп, қалқиған қарғадай ебедейсіз отырған 

Ысмайл патшаға ҧзатты. Келген елші қолын сҥймек тҥгілі, иіліп-бҥгілмеді де. 

Ысмайл патшаның жымысқы іс-әрекетіне қарсы Шалабей жылдам ҥстіндегі шапанын тақ 

алдындағы жерге тӛсеп, ӛзі ҥстіне отырды. Сол кҥйінше шешіле сӛйлеп кетті. – Жарлықты жіберуші 

хан ием – ҧлы патша Оғыз Қарахан әулетінен. Дҥние жаралғалы бері оның ҧрпақтарының ешқайсысы 

қҧл болмаған. Олардың барлығы патша, хан болып ӛмірден ӛткен. Дҥние жаралғалы бері ҧрпақтары 

ел билеген хан елшісі жат жердің патшасы алдында тік тҧра алмайды. Әлемде менің патшама тең 

келетін патша жоқ... Мҧқсын Шалабей зор дауыспен, қарапайым тҥрік тілінде сӛйлеп жатқанда патша 

қызарып, бозарып отырды.  

Мҧқсын сӛзін айтып бітірді де, рҧқсат сҧрамай орнынан тҧрып кетіп қалды. Ысмайл қанша 

жылдан бері тірнектеп жинаған абыройын, әншейін бір тҥріктің алдында шелектеп тӛкті. Патшаның 

―шапанын беріп жіберіндер‖ деп айтуға ғана шамасы жетті. Қызметкерлернің бірі шапанды қолына 

алып, тҥрік елшісіне алдына жетіп барды да: – Шапаныңызды ҧмыттыңыз, мархаббат, алыңыз, – деді. 

– Жоқ! Мен ҧмытпадым, оны сіздерге қалдырамын, сарайларыңызда ҧлы патшаның елшісін 

қҧрметпен қабылдауға не кілем, не тӛсек жоқ екен. Оның ҥстіне тҥрік жерге тӛсеген киімін қайтып 

ҥстіне ілмейді. Содан да бейхабарсызбысыз, – деді. 

Елшілік міндетін зор абыроймен ойдағыдай атқарып келді. Бірақ бір кездері байлығы асып-

тасқан Мҧқсын Шалабей қарыздарын тӛлегенімен, жерінен, ҥйінен, бар байлығынан айырылып 

қалды. Иранға барып келген аты мен қымбат тастармен безендірілген ер-тҧрманын сатып, 

Қазғҧнжҧқтан ҧлтарақтай жер сатып алып, егіншілікпен айналысып, қоңыр тҧрмыс кешті. Адамдар 

кейін: ―Бейшара ӛмірінің ақырына дейін Ускюдардағы базарда жеміс-жидек сатумен кҥн кӛрді, 
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тағдыр қасіретін тартқанымен ешкімнің алдында басын имей ӛтті‖ деп айтып жҥрді. Адамдар оның 

бар байлығын ел-жҧрты ҥшін бір сәтте қҧрбан еткенін тҥсінбеді де. 

Қорытынды. Рухтың мықтылығы ғана адамдарды ертеңгі кҥнге, ҥлкен жеңістерге жетелейді. 

Бҥгінгі тәуелсіз тҥрік елінің іргесінің мықты, айбынды болуы осындай елін шексіз сҥйген 

ҧландарының арқасында болса керек. О.Сейфеддин шағын прозасында ел бірлігі ҥшін отқа тҥсіп, ӛз 

ӛмірін ҧлт мҥддесінен артық қойған жандардың қаһармандық әрекетін дәріптеу, насихаттау арқылы 

автор кейінгі жас ҧрпақты елжандылыққа, адалдыққа, батырлыққа тәрбиелейді. Жазушының 

әңгімелері әлемнің кӛптеген тілдеріне аударылған. Қалемгер ӛзінің әдеби естеліктерінің бірінде 

былай дейді: ―Әдебиетке тек ӛнер деп қарауға мен мҥлдем қосылмаймын. Жазушының міндеті – 

адамның жҥрегінде жауыздыққа деген жиіркеніш сезімін ояту, оны тҥрлі жаман әдеттерден сақтау‖,-

дейді. О.Сейфеддин әңгімелерінің қҧндылығы да, оқырманы кӛп қаламгерлер қатарына жатуының 

себебі де осында болса керек. 
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ДАРЫНДЫ ЖАН АЗАБЫ 

 

Аннотация 

Мақалада қазақтың кӛрнекті жазушысы А.Кекілбаевтың әйгілі шығармаларының бірі –терең 

психологиялық және философиялық астары бар ―Шыңырау‖ хикаясы қарастырылған. Шығарманың 

тереңдігі мен маңыздылығын әр тҥрлі ӛнер ӛкілдерінің: театр режиссерлерінің, 

кинематографистердің осы оқиғаға ерекше қызығушылық білдіруінен байқауға болады.  

Жҧмыстың мақсаты Ә. Кекілбаевтың «Шыңырау» повесінің бас кейіпкерінің бейнесін талдау 

болып табылады. Шыңырау – бҧл метафора: қҧдықты тереңдетіп ҥңгіген сайын кейіпкер ӛз жанының 

тҧңғиық бейсаналы қабаттарына сҥңги береді, ӛмірдің мәні туралы толғанады. Бірақ оның 

толқыныстары ниетін тҥзеп, жанын тазарта қоймайды, ӛйткені жанының тереңінде Еңсеп қызғаныш, 

тәккапарлық, даңққҧмарлық, астамшылық сияқты жойқын сезімдерді тапты.  

Талдау барысында бас кейіпкер тҧлғасының кҥрделілігі, шым-шытырық адам ӛмірінің 

диалектикасын кӛрсете білген жазушының шеберлігі атап ӛтіледі.  

Мақалада Еңсеп бейнесін талдау арқылы адамға табиғат сыйлаған дарындылық жоғары рухани 

қҧндылықтарға, халыққа қызмет етуге, шығармашылыққа бағытталуы тиіс деген ой айтылады. 

Әйтпесе адамның ӛмірі мән-мағынасыз, баянсыз болып, дарын сынаққа айналуы мҥмкін. 

Тҥйін сӛздер: дарын, қызғаныш, адамгершілік таңдау, ӛмірдің мәні  
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TRAGEDY OF A TALENT 

 

Abstract 

The article explores one of the most famous works of outstanding Kazakh writer A.Kekilbayev - the 

story "Well" - which combines in-depth psychological analysis and philosophical thinking of human being. 

The representatives of different types of art like theatre and cinema, appealed to this story, stress the depth 

and importance of this work. 

The aim of the work is to analyze the image of the main character of the story Ensep, who is the well 

digger. The well is a metaphor: digging the land in the depth is immersion in the hidden corners of the soul, 

understanding of his own essence. However, this reflection did not lead him to moral cleansing, as he 

discovered destructive chases of envy, greed, vanity and pride. 

It is noted that readers‘ perception of the main character, as well as the artistic skill of the writer, who 

recreated the complex dialectic of life, is ambiguous. 

It is stated, on the example of complex Ensep 's image, that the talent given to man by the nature should 

be directed to higher values, service to people, creativity. Otherwise, human life is meaningless, and talent – 

is not a reward, but a great ordeal. 

Keywords: talent, envy, moral choice, the meaning of life 
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ТАЛАНТ КАК НРАВСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ 

 

Аннотация 

В статье исследуется одно из самых известных произведений выдающегося казахского писателя 

А.Кекильбаева – повесть ―Колодец‖, в которой углубленный психологический анализ сочетается с 

философским осмыслением человеческого бытия. Глубина и значимость произведения 

подчеркиваются обращением к данной повести представителей разных видов искусства: театра, 

кинематографии. 

Целью работы является анализ образа главного героя повести – колодцекопателя Енсепа. 

Колодец – это метафора: погружение в глубь земли при копании колодца – это погружение в 

потаенные уголки души, постижение собственной сущности. Но эта рефлексия не привела его к 

нравственному очищению, так как он обнаружил в глубинах своей души разрушительные чуства 

зависти, алчности, тщеславия и гордыни. 

Отмечается неоднозначность читательского восприятия образа главного героя, а также 

художественное мастерство писателя, воссоздавшего сложную диалектику жизни. 

На примере сложного, неоднозначного образа Енсепа утверждается мысль о том, что дарованный 

человеку природой талант должен быть направлен на высшие ценности, служение народу, 

творчество. Иначе жизнь человека может быть лишенной смысла, а талант – не наградой, а большим 

испытанием.  
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Кіріспе. Әбіш Кекілбаев – кӛптеген мемлекеттік марапаттарға ие болған Қазақстанның кӛрнекті 

қоғам және саяси қайраткері. Әдебиет сҥйер қауым ҥшін бҧл аса дарынды және жаңашыл жазушы 

тҧлғасының кӛп қырларының бірі болып табылады. Әртҥрлі ресми мемлекеттік марапаттарының 

арасында қаламгердің "Қазақстанның халық жазушысы" деген қҧрметті атағы бар. Шынымен де, 

Әбіш Кекілбаев ӛзінің кӛркем шығармашылығының арқасында бҥкіл қазақ халқының 

сҥйіспеншілігіне ие болды. Оның әлемніңқҧпия сырларын терең бейнелеген шығармаларытҧтас бір 

ҧрпақты, тіпті бірнеше ҧрпақты тәрбиеледі деуге болады. Сондай-ақболашақ оқырмандардың 

кӛпшілігі қоғамдағы ӛткір мәселелер мен ӛз ӛмірінің ӛзекті проблемаларына жауап іздеуде оның 

шығармашылық мҧрасына қайта-қайта жҥгінетіні ешбір кҥмән туғызбайды. 

Әбіш Кекілбаевтың шығармалары әлемнің кӛптеген тілдеріне аударылған. Аса қҧнды 

туындылары жан-жақты талданып, әдеби сыншылардың лайықты бағасын алған [1; 2; 3]. 

Ә. Кекілбаев туындыларының ішіндегі ең танымалы – ―Шыңырау‖ повесі – тақырыбының 

ӛзектілігімен, жарқын образдарымен, философиялық ой-ӛрісімен ерекшеленетін терең мазмҧнды 

шығарма. Оны философиялық тәмсіл деп те атайды. Хикаятта бақталастық, тәкаппарлық, қызғаныш, 

махаббат, достық, ӛз арманынан бас тарту сияқты маңызды мәселелер кӛтерілген. 

Қазақтың біртуар ақыны Тҧманбай Молдағалиев Ә. Кекілбаевтың адамның жан дҥниесін талдау 

шеберлігіне мынадай жоғары баға берген: ―Әбіш ағаның әлемі де ерекше әлем болды. 

―Шыңыраудың‖ әр сӛйлемі қымбат. Адам жанының діріл-қозғалысын, адам қиялын, адамның 

қасиетті ойын мҧншалық жеткізу ҥшін тек қана ҧлы жҥрек, ҧлы суреткерлік керек-ау деп ойладым. 

Ойладым да қанаттандым. Қазақ әдебиетін мына Әбіш Кекілбаев қандай шыңдарға кӛтерген деген 

іргелі ойдың, тәтті қиялдың ішіне кіріп жӛнелдім...Иә,бір ғана ―Шыңырау‖ повесімен ―Әбіш - 

классик, Әбіш – ҧлы‖ [4,41].  

Әдістер 
Басты кейіпкер бейнесін талдауда сипаттау, салыстыру, гипотетикалық-дедуктивті талдау 

сияқты әдістер қолданылады.  

Нәтижелер. Кӛлемі жағынан шағын ғана осы бір хикаят ӛнердің әр тҥрлі салаларында ҥлкен 

сҧранысқа ие болды. 2018 жылы осы хикаяттың желісімен ―Қазақфильмде‖ режиссерЖәнібек 

Жетіруов қазақ тілінде ―Шыңырау‖ фильмін тҥсірді. Бҧл фильм 2019 жылы Ирандағы "Фаджр" 

халықаралық кинофестиваліне қатысты, Бангладештегі XVII халықаралық кинофестивалде ―Ҥздік 

операторлық жҧмыс‖ жҥлдесімен марапатталды [5]. Ақтау қаласындағы Нҧрмҧхан Жантӛрин 

атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық-драма театры сахнасында Саха Республикасының еңбек 

сіңірген ӛнер қайраткері, ―Алтын маска‖ театр сыйлығының лауреаты, режиссер Сергей Потапов 

осыған аттас спектакль қойды, кейін осы сахналық туындымен театр кӛптеген жерлерде табысты 

гастрольдік сапарларда болып, аталмыш шығарма кӛреремендердің ыстық ықыласына бӛленді. 

Спектакль тек қазақстандық сахнада ғана емес, сонымен қатар елімізден тыс жерлерде де қойылды, 

толы зал кӛрермендерді тарта білді, салмақты пікірлерге ие болды[6]. 

Повестегі басты кейіпкер Еңсепті бейнелей отырып, автор кҥрделі, ішкі қарама-қайшылыққа 

толы образды сомдаған. Бір жағынан, ол қарапайым, сауатсыз, қара кҥш иесі, ӛте ауыр, жауапты әрі 

қауіпті дене еңбегімен айналысады. Былай қарағанда, мҧндай типтен белгілі тҧтастық пен 

қарапайымдылықты болжауға болар еді.Алайда кейіпкер ҥнемі ой-толғаныс ҥстінде, оның жан 

дҥниесі – толған дамылсыз ішкі арпалыс. Бҧл кҥресті ол бейсаналы тҥрде жан тыныштығына табу 

ҥшін жҥргізеді, бірақ мазалаған сҧрақтарына жауап табылмағандықтан, оның ішкі кҥйзелісі кҥшейе 

тҥседі.  

Мен кіммін? Бҧл дҥниеге не ҥшін келдім? – кейіпкер осындай мәңгілік сҧрақтар айналасында ой 

ӛрбітеді, сӛйтіп, әр тҥрлі дәуірлер мен халықтардың ҧлы жазушылары талай рет ҧлттық белгілері бар 

ӛздері жасаған кейіпкерлердің образдарымен шешуге тырысқан осы мәселелердің маңыздылығын, 

ӛшпес ӛзектілігін дәлелдейді.  

Хикаят кейіпкері оқырмандарда екіжақты пікір туғызады. Бір жағынан, ол ӛте тартымды болса, 

екінші жағынан, ол соншалықты жағымсыз болып кӛрінуі мҥмкін. Біз мҧны ӛмірдің кҥрделі 

диалектикасын кӛрсете білген жазушының шеберлігі деп білеміз: автор кейіпкерді біржақты 

мадақтауға немесе айыптауға жол бермей, моральдық императивтерге жҥгіне отырып, белгілі бір 

тепе-теңдікті сақтаған. 

Бас кейіпкердің (сонымен бірге оқырманның да) рухани ізденісінің нәтижесінде адам бҥкіл 

санасын билейтін тҥрлі амбициялардың босқа әурешілдік екенін, олардың еш уақытта бақыт 

әкелмейтінін тҥсінуі қажет.  
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Талқылау. Бҧл сҧраныс қайдан пайда болды? Қазақтың тарихи прозалық шығармасының 

кейіпкері Еңсептің бастан кешкен ӛмір ӛткелдері біздің замандастарымыздың жҥрегіне қалай жол 

тапты? Ойдан шығарылған хикаят кейіпкерінің ішкі толқуларының ХХІ ғасырдың шынайы 

адамдарының ой- сезімдерімен ҥндестігі неде? Енсептің ауыр да қиын ой толқыныстарымен таныса 

келе, кім ӛзін, ӛзінің ой-пікірлерін, дҥниетанымын біле алады? Маңдайы кере қарыс интеллектуалдар 

ма? Заманы ӛтіп бара жатқан сҧлу арулар ма? Мақсаты асқақ жас спортшылар ма?Кезінде ӛз 

кәсіптерінде, ісінде табысты болған және сол уақыттың ӛтіп бара жатқанынқатты сезінетін кез келген 

адам ба? 

Қҧдық ӛз шыңырауында тіршілік кӛзі ылғалды қалай сақтаса, сол сияқты кейіпкер де ӛз ӛмірінің 

ең жақсы сәттері туралы естеліктерін жанының тереңінде сақтайды, ӛйткені бҧл оның ауыр 

кезеңдерде аман қалуына кӛмектеседі: ―Әсіресе әлденеге алаң боп, жҥрегі ойнақшыған сәттерде 

ӛткен-кеткен жадына оралғанда, шиыршық атып шамырыққан жҥйкесі бір тҥрлі ӛз-ӛзінен жҧмсарып 

сала беретіндей кӛрінеді‖[7,337]. 

Ӛткен ӛмірін ой елегініен ӛткізу оны философқа айналдырды.  

Байлық, талант – адамға Жаратқаннан оның жасаған қайырымды ісі ҥшін берілетін игілік немесе 

сыйлық қана емес, сонымен қатар ол –белгілі бір сынақ.Қҧдықшының айырықша дарыныоған қандай 

сый әзірледі, ақыр соңында онықайда әкелді?  

Қазақташыңырау "терең, тҥпсіз қҧдық" деген мағынаны білдіреді. Сӛздің коннотативті 

мағыналарына ҥңілер болсақ, олар бір-бірінен едәуір ерекшеленеді. Лексеманың семантикалық 

қҧрылымындағы қҧдық ―таза‖, ―ӛмірдің қайнар кӛзі‖ мағынасын берсе, ―терең, тҥпсіз‖ лексемалары 

―аса қауіпті‖, ―ӛте қорқынышты бірдеңе‖ және т. б. с.с. мағыналарды береді.  

Хикаятта Еңсеп қҧдығын қазған сайын жерге қаншалықты терең бойласа, сонымен бірге ӛз 

ойына да соншалықты тереңірек сҥңги тҥседі. Ӛйткені қҧдық тҥбінің тереңдігі – бҧл адамның ӛз 

қҧпия ниеттерін бейсанаға ығыстырып шығаратын тҧңғиық дҥние. 

Басты кейіпкер қандай сезімдер туғызады, оның іс-әрекетін қалай бағалауға болады? Шын 

жҥректен жанашырлықпен қарасақ болады, ӛйткені әрқайсымызға ӛмірдің әділетсіздігі, жҥзеге 

аспайтын биік ҧмтылыстарымыздың сенімсіздігі, тағдыр пешенеңе жазғандай белгілі бір уақытта, 

белгілі бір жерде дҥниеге келіп-кететінің туралы, ӛз арманыңнан бас тартып, тағдырға мойынсҧнуға 

тура келетіні туралыойлар талай келетіні рас. ― (…) Сонда ӛмір сҥру деген енесіне жамырап кетпесін 

деп, кҥні бойы темір қазықты шырқ айналып шыға алмайтын арқандаулы қараша ботадай не 

қорлықты кӛрсең де, не сҧмдықты бастан кешсең де, жан-жҥйеңді жадыратқан тәтті қиял, аңсар 

арманның бәрінен адыра қалып, маңдайыңды тауға ҧрып, тасқа соқсаң да ӛзінің тіленіп келмеген, 

келгесін еш тілегіңді қабыл қылмайтын кер тағдырдың тастақ тар қойнауына қызыл ӛңешіңнен 

қылғына байлану ма?..‖ [7,348]  

Немесе: ―ӛзіне сол керек,пендешілік етіп, жаман сезімнің еркіне берілмеуі керек еді, әлемдегі 

барлық нәрсенің даму, ӛсу, шарықтау шағы бар, бірақ бәрі де бір кездері, сӛзсіз, қҧлдырайтынын 

дҧрыс деп қабылдау керек еді, ӛйткені әлемдегі бҥкіл тірі табиғаттың жаратылысы осындай‖,- деп те 

шешуге болады. ―Байсал бӛліп берген байлыққа масаттанбау керек еді, қызғаныштың кҥші мен 

қорланған намысыңның жетегінде кетпеуің керек еді‖ деп: ―Шыңырау ойындағыдай боп шықса, той 

ҥстінде Байсал байдың ӛзіне айтпақ. Онда Еңсептің еңсесін ешкім тҥсіре алмайды!‖ [7: 362]; 

―Біраздан бері жҧртқа есесі кетіп, кӛңілін ыза жайлаған Еңсеп дегеніме жеттім бе дегендей екілене 

ҧрғылайды‖ [7,366]. 

Кейіпкерге, әрине, жаның ашиды. Ол ӛзінің кҥш-қайратымен, еңбек сҥйгіштігімен, 

табандылығымен, ӛзіне жәрдемдескен адамдар туралы жағымды естеліктерімен, ӛзінің қиын да 

қауіпті жҧмысын терең білуімен бізді тәнті етеді: ―Еңсеп емен кҥбіні бір ӛзі тартып шығара алған 

кҥні тӛбесі кӛкке жетті.. (…) Екі қары талып, бҧлшық еті созылған сайын кеше кӛзіне жас келсе, 

бҥгін кӛңіліне жел бітетін болыпты …‖ [7,350]; ―Қанша шаршап-шалдығып, қанша кісіден кӛңілі 

қалып, беті қайтса да сол бір жылы қабақ, жҧмсақ алақанды ҧмыта алмайды‖ [7,341]. 

Ӛзіміздің ішкі монологтарымызда біз оны ақтап алуға тырысамыз: тағдыр талант сыйлаған кез 

келген шығармашыл адам ӛзінің әрбір жаңа туындысында неге ӛз-ӛзінен, сондай-ақ ӛнер 

саласындағы әріптесі мен бауырластарынан асып тҥсуге тырыспасқа? Тіпті қарапайым кез келген 

пенденің ӛзі жер бетінде ӛзінің соңында із қалдыруды армандамай ма? 

Еңсеп Пушкиннің Сальериі емес, ол Қалпаққа жамандық тілемейді. Ол халық қолпаштауына 

масаттанып, пендешілікке салынып, атын одан әрі асырмақ болып, бҧрын-соңды болмаған 

шыңырауды қазуға кіріседі, сӛйтіп барлық нәрсені ҧмытады, бірақ ол қандай да бір арам амалдарды 
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пайдаланбайды, ол ӛз еңбегіне сҥйеніп, ӛнеріне ҥміт артты, ауыр еңбегінің нәтижесінде олӛзінің атын 

шығарумен қатар, сӛзсіз, халыққа да пайдасын тигізер еді: ―Темір сҥймен тақтай тасты тағы да 

тӛбелей жӛнелді. Еңсептің ӛне бойын қара тер жуды. Кӛзіне қҧйылған ащы терді білегімен жасқауға 

да мҧршасы болмай, ҥсті-ҥстіне ҧра берді...‖ [7,366] 

Сонымен Еңсеп осы ―бірін-бірі жақсы мен жаманға бӛліп, жағаластырып қойған мына дҥниеде‖ 

[7,356] тірлігінсақтап қалуға ҧмтылғаны ҥшін кінәлі ме? Ал оның еңбегі ауыр ғана емес,шын мәнінде, 

аса қауіпті: ―Кӛзін қҧдықта ашса да, жер астына әр тҥскен сайын бір жас қартайғандай болады. 

Аяғының астында, сонау кӛзге тҥртсе кӛрінбес қара тҥнекте, ол ӛмірі кӛрмеген бір дҥлей аранын 

ашып, тісін сақ-сақ қайрап тҧрғандай ту сыртына мҧздай тер шығады‖ [7,335]; ―жер астына кісі бойы 

тҥсуі-ақ мҧң, қалың кҥдік қайтадан қамап алады. Енді сол кҥдігі жер астына бір елі тереңдеген сайын 

ӛсе береді. Екі шҧқып, бір қараған мимырт жҧмыс қандай жҥйкені де жҥнжітіп, қандай жҥректі де 

қаралай кҥпті қылып бітетін болса керек. Маңынан тірі жанның не кӛзін кӛрмей, не сӛзін естімей, бір 

ӛзі тырбаңдай беретін жалғыздық пен ештеңені анық кӛре алмай пҧшайман болатын су қараңғылық 

жігерін ҧстарамен қырнағандай, кҥн санап титықтата тҥсетін тҥрі бар‖ [2,355]; ―Сондай кем тағат, 

кем қанағат жанды жарық дҥниеге жаратылған жҧмыр басты пенденің қай-қайсысы да, аяғының 

астынан шаянша шағып жатқан сыз топырақ та жеті қат жердің астына, меңіреу тҧңғиыққа кҥн сайын 

тірілей тҥсіріп қойған соң не жорық!‖ [7,354].  

Бірақ қаншама жанашырлықпен қарасақ та, біз ӛзіміздің ішкі толғаныстарымызда қайғылы 

финалдың кейбір заңдылықтарын тҥсінеміз,бҧл жолы оны жердің ашкӛз шыңырауына қандай ерекше 

кҥш итермелегенін кейіпкердің ӛзі де тҥсінеді: ―Қалпақ қазғанды‖ барып кӛргелі бір бҥйіріне шаншу 

боп қадалған, кейбір ҧйқысыз тҥндерде ӛкпесін сығып, ара-тҧра ақылынан тандырып кете жаздап, 

талма аурудай жабысып алған сол бір беймәлім дерттің атын атауға әлі кҥнге аузы бармайды. Кҥніне 

әлденеше рет тіршіліктің талай-талай жым-жымын шарлап қайтатын қаңғыма ойы сол жанын жегі 

қҧрттай жеп жатқан дерттің тҥрін тҥстеп, атын атауға келгенде тайқып шыға келеді. Не де болса сол 

жегі мҧның жігері тҧралап қалған тҧғыр болмақ тҥгілі орға қҧлап, мертіккен асқақ есек болса да, 

сауырына темірдей қадалып, шаптырмай қояр тҥрі жоқ‖ [7,362]. 

Еңсепжастайынан ӛзінің маңдайына жазылған болмысын тҥсіне білді және оны қуанышпен 

қабылдады: ―Жылмағай дӛңдегі ҧры тепсең талай санаға мықтап орнап, талай кӛзге жер тҥбінен мен 

мҧндалап тҧратын нысанаға айналады. Белгі бедері аз тҧлдыр қоңыр дӛнде жан-жақтан соған 

шҧбырған тарам-тарам сҥрлеу-соқпақ тҥсті. Ала қырдан бір ҧрттам су тата алмай аласҧрып, әбден 

қаталаған тіршілік иелері кӛзі қарауытып, миы зеңіп келіп бас қоятын сҧлама дӛңде жаңғыз бҧлтиған 

осы бір әйкелді қҧдық ажал аузында сҧлқ жатқан шала-жансар дененің тӛсіндегі әлі суала қоймаған 

сыңар емшек сияқты. Еңсептің қуанышы қойнына сыймай жҥр. Ертелі-кеш қҧдық басынан 

шықпайды‖ [7,351]. Қажырлы еңбегі мен тағдырдың берген ӛнерінің арқасында Еңсеп біртіндеп шӛл 

аймақтың теңдессіз қҧдықшысы атанды. Бірақ «Ӛзіңнен зор шықса, екі кӛзің сонда шығады» 

демекші, ауылда тағы бір әлеуеті жоғары қҧдықшы шыққан кезде Енсептің бағы таяды. Ол жҧмыссыз 

қалады. Ал отбасын асырап отырған ер адам ҥшін кәсібінен қол ҥзу ӛліммен тең емес пе? Сондықтан 

ол тәуекелге бел байлап, абырой-атағын қайтару ҥшін, елде жоқ қҧдық қазбақшы болады. 

Шарасыздыққа бой бермей, не де болса, алға ҧмтылады, кҥреседі, бірақ мақсатына жеткен кезде, 

қҧрбан болады. Дарынды ӛнер иесінің осындай қайғылы тағдыры, әрине, оқырманның ащы аяныш 

сезімін туғызады. 

Иә, кейіпкер кінәлі шығар. Ол талант пен байлықтың сынағына тӛтеп бере алмады: ―Еңсеп енді 

кез келген қолқашыға қолқ ете қалуды қойды. Алдына келген кісінің шапанына, ер-тҧрманына, 

дәулетіне қарайтынды шығарды‖ [7,356]; ―Әр қҧдық біткен сайын қҧдық ақы малдың саны ӛсе тҥсті‖ 

[7,356]; ―Тҥрулі іргеден Қалпақтың аулына қанша атты ӛткенін санап, олардың қай-қай ауылдың 

адамдары екендерін аңдитынды шығарды‖ [7, 357].  

Алайда, ол тек шатасып тҥскен қызғаныш ӛрмегінде оралып қана жатпайды, ӛзінде бҧрын-соңды 

болмаған сезімге бӛлене отырып, ӛмір туралы ауыр да азапты ойларға беріледі, оның ішкі жан 

дҥниесінде ҥлкен бір маңызды жҧмыс жҥріп жатады.Біздің кейіпкеріміз бақыттың не екендігі жайлы 

жиі ойлана бастайды: ―Адам асылы, ӛмір бойы кӛңіл деген кӛтерем тҧғырды бас-кӛзге тӛпеп бақыт 

қуған сайын, одан солғҧрлым алшақтай тҥсетін сияқты; бақыт қуған адамның тапқан бақытынан 

жоғалтқан бақыты кӛп болса керек. Бақыт... Адам байғҧстың қиялы жеткен жердегі жақсы мен тәттіні 

бір бойына сыйғызған осы бір сӛз қашан кісінің кӛңіліне шемен боп байланған сәтінен бастап, 

бастапқы мән-мағынасының бәрінен тҥгел айрылып, онсыз да кем қанағат, онсыз да ӛлермен пендені 

онан сайын жан алқымға тҥсіретін қайыс қамшыға айналатын кӛрінеді. Ондай қайыс қамшының 
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саныңнан қан саулатып сабылтып жеткізетін жері - бақ шығар, дәулет шығар, даңқ шығар, әйтеуір, 

бақыт емес‖ [7, 342-343]. 

Оның жан дҥниесін ащы ойлар осқылайды: ―Айна таз ала қырдан талай су шығарған Дәржан 

ағасы ―пәленше қаздырған‖, ―тҥгенше қаздырған‖ деп талай байдың атын шығарды да, ӛзі ақыры 

апанның астында қалып ӛлді. Атан тҥйені алып ҧрардай қайратынан ат жалынан тартып мінгелі ӛле-

ӛлгенше тырбынып ӛткен еңбегінен, кенезесі кепкен талайды суға қандырып алған алғысынан не 

кӛрді? Қара дӛңнің басындағы қалың қауымның шет жағасындағы қызыл тӛмпек кӛнереді, қасына 

басқа тӛмпектер қосылады. Сосын жел типылдап, қазып тастаған кӛне шҧңқырдың астында кім 

жатқанын кім біледі? Сонда Дәржан ӛмір бақи қара жерді ҥңгіп ӛткенде не кӛрді?‖ [7,359]. 

Ауыр да азапты ойларға дҧрыс жауап таба алмай, оның жаны аласҧрады: ―Осы бір зҧлматтың сҥр 

жебесіндей оқыс сауал Еңсеп алғаш рет індігештің тҥбіне тҥсіп, топырақ аршып, мамықтай майса 

алақаны кҥлбіреп ісіп, тыз-тыз ашытып, кҥрек ҧстатпай тҧңғыш рет тҥңіліп, кҥрсіне кҥйзелген кҥні 

ойына оралған да, балғын кӛкіректің барша балаусасын жапыра жайпап, жермен-жексен қып кеткен-

ді‖ [7,349]. Алайда, жауап жоқ, дҧрысын айтқанда, ол оны таба алмай сенделуде: ―Бала Еңсептің 

басын қатырған шытырман сауалға әлі жауап тапқан жоқ. (…) Не де болса, осы бір сҧрақты тҥбегейлі 

толғап, тҥбіне жетуге әлі кҥнге мҧршасы болмай келеді…‖ [7,349].  

Ал, мҥмкін, егер ол жер бетіндегі арнайы мақсаты – адамдарға игілік әкелу екенін тҥсініп, халық 

оның ӛнеріне кҥмән келтірмей, ҥнемі дҧрыс бағасын беріп отырса, сӛйтіп, оның жан дҥниесіндегі 

қараңғылық сейілсе, жҧмысының қорытындысы басқаша болар ма еді;сондай-ақ кҥмән мен 

қорқыныштароны азапқа салмай, ӛзінің артықшылығын айқындау ҥшін,олкӛзсіз қызғанышжетегіне 

ермесе, ӛзінің шеберлігін саналы тҥрде сезініп, ӛзін қорлаған Байсал байдың ӛзімшілдігін қостамай, 

ауылдастарының қамын ғана ойлар ма еді?.. 

Егер осы рухани тазару жҥзеге асқанда, мҥмкін, ол ӛзі де сақ және абай болар еді, ал тағдыр оған 

мейірімді болар еді. Және, шын мәнінде, оның аты ен далаға жайылар еді, сондай-ақ риза болған 

халық оның қазған шыңырауын таулы ҥстірттегі ең терең, суы мол қҧдық деп атар еді.Алайда, 

кейіпкердің маңдайына бҧндай адами қайта тууды жазбапты, тағдырдың тәлкегімен сол қҧдықты 

―Еңсеп қазған‖ деп емес, ―Еңсеп ӛлген‖ деп атайды [7,367]. Халыққа қызмет ету мен жеке басының 

мҧқтаждығы мен асқақ арманын қанағаттандыруды қалаған ерекше дарын иесі шебердің қасіреті 

осындай. 

Бҧл хикаятты оқи отырып, біз тек авторлық ойдың дамуын ғана қадағаламаймыз. Еңсепті ауыр 

ойға салған осы бір сҧрақтарды біз ӛзімізге де қоямыз. Және оған ӛз пайымымызша жауап береміз.  

Хикаятты оқу барысында бҧдан басқа да кӛптеген нәрселерді ой елегінен ӛткіземіз. Мысалы, 

егер Қалпақ басқа әлемнен келуші болмай, Еңсептің сҥйікті шәкірті болса ше?Онда ол осындай 

сезімді басынан кешірер ме еді? Ал кейіпкер ӛлмесе ше? Ол ӛз шеберлігінің шыңына жетіп, бақытты 

болар ма еді?  

Адами таңдау мәселесі Еңсептің алдында ғана тҧрған жоқ. Барлық ғҧмырын осы ауыр ӛнерге 

арнаған ағасы Даржанның да қазасына сол ӛнер себепкер болды. Азап пен бейнетке толы ғҧмыр 

кешсе де, оның жҥрегі тастай болып қатқан жоқ, соңында кіп-кішкентай балалары қалған бауырының 

отбасын ӛз қамқорлығына алды, тіпті Еңсепке жаны ашығандықтан, оны біраз уақытқа дейін ауыр 

жҧмыстарға жібермеді: ―Дәржан ҥйіне шаршап келсе де, балаларды кӛргенде екі езуін жия алмай, 

ырсыңдап кҥліп, мәз-мейрам боп қалады. Қҧлжанның суық қабағынан ықтап ӛскен балалар әуелі 

Дәржанға да дәттері бармай, жуымай қойды. Бірақ кӛп ҧзамай ӛне бойы уда-дуда еңгезердей ҥндемес 

кісінің бет алдының жҧмсақтығын іштері сезсе керек, шай ішуге келгенде Еңсептен басқалары бірі 

тізесіне мініп, бірі мойнына асылып тапалайды да жатады. Қыңқ дейтін Дәржан жоқ, қолындағы 

шайын ҥстіне тӛгіп-шашып, ыржиып отыра береді‖ [7,341]. Аналық бақытты басынан кешірмеген 

оның әйелі Ханымның да мейірімі осындай: ―Кішкене Теңселге сҥт пісірсе қаймақ жалатып, нан 

илесе шетінен тоқаш ҧстатып, әбден асты-ҥстіне тҥсіп жҥр‖ [7, 341].  

Қорытынды. Ірі сӛз шебері, ХХ ғасырдың аса кӛрнекті жазушысы Ә.Кекілбаевтың ―Шаңырау‖ 

повесіндегі образдар қомақты, ӛміршең, колоритті болып сомдалған. Халық ӛмірі, жасампаз еңбек, 

табиғи талант кӛріністері оқырмандарға барынша толық, әсерлі, нанымды болып жеткізілгендіктен, 

кӛп уақытқа дейін иестен шықпайды. 

Әр оқырман ―Шыңырауды‖ ӛзінше оқиды. Әр адам ӛз ӛмірі жайлы тҥрлі ойға беріледі. Ӛмірдің 

әр тҥрлі кезеңдерінде бҧл ойлар әрқалай сипат алады, әр алуан сезімдерге бӛлейді.Осы ой-

толғаулардың қорытындысы да әр тҥрлі болады – адам жанының жай-кҥйі, практикалық іс-әрекеті, 
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мінез-қҧлқы ӛзі жайлы не білгендігіне, ӛмірдің мәні неде деп ҧққандығына, болмыстың қҧпиясын 

қалай тҥсінгендігіне байланысты.  

Хикаят автордың кӛзі тірі кезінде-ақ классиқалық туынды ретінде танылды, бҧдан былай да әр 

тҥрлі жастағы ойшыл, ӛмірдің кҥрделі сҧрақтарына жауап іздеуші, бәрін ой елегінен ӛткізіп, сараптай 

білетін оқырмандардың назарын ӛзіне аударатыны даусыз.  
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АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫН ТАЛДАП-ТАНУДЫҢ АКТУАЛЬДЫ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Аңдатпа 

Қазақ халқының бас ақыны – Абайдың шығармашылық мҧрасын талдап-танудың ғылыми-

методологиялық проблемалары қарастырылады. Ӛнерпаздың поэтикалық шеберлік қырлары 

мҥмкіндігінше жан-жақты айқындалып кӛрсетіледі. Абайдың ҧлттық сӛз ӛнерін дамытудағы ҥлесіне 

байланысты ғылыми негізді тҧжырымдар жасалынады. Ҧлттық сӛз ӛнерінің интеллектуалдық сапада 

ӛркендеуіндегі Абайдың ғылыми мазмҧндағы ой жҥйелері нақты дәлелдер желісімен айқындалады. 

Ақын ӛлеңдерінің ішкі мазмҧнын ашып кӛрсетуде герменевтикалық талдау әдісі қолданылған. 

«Толық Адам» атты жаңа форматты формуланың моделін жасап қалыптастырушы ойшыл-

реформатор ретіндегі Абайдың жаңашылдығы туралы айтылады.  

Тҥйін сӛздер: ойшыл-ақын, толық адам, ҧлт, әдебиет, қалыптасу, қҧндылық, ӛзекті ой, 

дҥниетаным, руханият, сӛз ӛнері, ақын, ӛнер, деңгей, мәселе, әдеби талдау, абайтану 
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ANALUSIS  OF  ABAI’S  WORKS  –  CURRENT  ISSUES  IN  THE  PROBLEM  OF 

RECORGNITION 

 

Abstract 

Scientific and methodological problems of analysis and recognition of the creative heritage of the main 

poet of the Kazakh people – Abai are considered. The poetic aspects of the artist are as comprehensive as 

possible. Emphasis was placed on Abai‘s contribution to the development of the national art of speech, and 
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conclusion were made. Abai‘s systems of scientific content in the intellectual development of the national art 

of speech are determined by a clear line of evidence. In order to reveal the inner contents of the poets poems, 

the method of hermeneutic analysis was used. It tells about the novelty of Abai as a thinker – reformer who 

created a model of a new format formula ― Full Person‖.  

Keywords: Artist, thinker-poet, full person, nation, literature, formation, values, topical thought, 

worldview ,spirituality, art of speech, poet, art, level, problem, analysis, methodology, abaytany  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНЕИЯ АБАЯ 

 

Аннотация 

Присматривается научно-методологические проблемы когнитивного анализа произведений 

легендарного поэта казахского народа – Абая. По мере возможности показаны аспекты его 

поэтического мастерства. Сделаны научные выводы, придавая большое значение на его вклад в 

развитие нациолального искусство слов. Научные системы мыслей Абая в развитий искусства слов в 

интеллектуальном качестве определяются конкретными доказательствами. С целью показать 

внутренний смысл стихотворений поэта приведены примеры метода герменевтического разбора. 

Говорится о новаторстве Абая как мыслитель-реформатор который создал модель «Толык Адам» в 

новом формате. 

Ключевые слова: мыслител-реформатор, усовершенственный человек, национальные ценности, 

формирование, актуальные проблемы, креативность. искусство слова, интеллектуальный уровень, 

проблемы, поэтический разбор, абаеведие 

 

Кіріспе. Абайтану – қазақ әдебиеттану ғылымындағы ӛрісті салалардың қатарына жатады. 

Ақындық мҧраның ресми тҥрде жариялану тарихы 1889 жылғы «Дала уәләяты» газетінің бетіне 

шыққан «Жаз» және «Болыс болдым мінеки» дейтін екі шығармадан бастау алады. Сол тҧстағы газет 

редакциясының тарапынан бірталай ӛзгертулерге ҧшыраған бҧл ӛлеңдер ҧлы ақынның ӛнердегі тӛл 

шәкірті Кӛкбайдың атынан берілгенді мәлім. Бірақ ӛлеңнің шын авторының Абай екендігін кӛзі 

қарақты оқырмандар бірден аңғарды. Сӛйтіп газеттің келесі номеріндегі Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпеевтің 

«Ӛлең Ибраһим мырзаныкі» [1.12] деген пікірі елге таралып кетті.  

Абай ӛнерпаздығына қатысты осы қысқаша ғана хабарлама-пікір абайтанудың дербес ғылым 

саласы ретінде қалыптасуындағы тҧңғыш тҥпқазыққа айналды. Содан бері қарата ҥздіксіз даму 

беталысындағы абайтанудың жалпы тарихы бҥгінгі таңда жҥз отыз жылдың аумағын қамтиды екен. 

Ақынның ӛлеңдері мен қара сӛздерінен бастап, биографиясы, ӛмір сҥрген заманы, дҥниетанымы, 

рухани-шығармашылық байланыстары, ғылыми кӛзқарастары, ойшылдық дарыны, қоғамдық 

қызметтері, қоршаған ортасы т.б да сан тарау тақырыптарда жазылған ғылыми еңбектер мен 

жҥргізіліп келе жатқан ғылыми зерттеулер аз ғылыми нәтиже әкелген жоқ. 

 Абайтану саласындағы айтулы табыстардың қатарында М.Әуезовтің бағдарлы идеяларының 

бағамымен зерттеу жҥргізген М.Мырзахметҧлының еңбегі жаңашыл бетбҧрыстарға жол ашты. 

Абайтанушы-ғалымның отандық ғылым айналымына ендірген жаңалықтарының қатарында әсіресе, 

бҧрын соңды М.Әуезов тарапынан қозғау салынғанымен ӛзіндік деңгейінде ашыла қоймаған «Толық 

адам» ілімі жҥйесінің анықталуының орны бӛлек. Осылайша ҧлттық руханиятымыздағы «Толық 

Адам» деп аталатын бірегей ілімнің моделін жасап қалыптастырушы ойшыл-реформатор ретіндегі 

Абай жаңашылдығы тағы бір қырынан айшықтала тҥсті. Қазақ халқының руханият қорындағы бҧл 

бірегей ілім жҥйесінің тҧлға қалыптастыру және тҧтас қоғамды ізгілендірудегі маңызы, оның тарихи 

бастау кӛздері туралы зерттеулерін дамыта жалғастырумен айналысып келе жатқан ғалымның 

биылғы жылы «Толық Адам» атты кӛлемді еңбегі жарыққа шықты. «Қазығҧрт» баспасы шығарған 

250 беттік бҧл кітаптың халыққа таралуы ҧлы ақынның 175 жылдық мерейтойына теңдессіз тарту 

болды. «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты Президентіміз Қ.К Тоқаевтың мақаласында 

салмақты тҥрде мән берілген бҧл «Толық адам» формуласының ҧлттық дамуымыздағы стратегиялық 

маңызы жайында «Бҧл тек ӛте ілкімді, ӛзіне сенімді, ізгілік пен жақсылыққа ҧмтылатын адамдарға 
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ғана тән сипаттама. Қазір тарап жатқан осы ҧғымды Абай сонау он тоғызыншы ғасырдың ӛзінде-ақ 

тҥсіндіріп ӛтті... «Толық адам» концепциясы шындап келгенде, ӛміріміздің кез келген саласының, 

мемлекетті басқару мен білім жҥйесінің, бизнес пен отбасы институттарының негізгі тҧғырына 

айналуы керек деп есептеймін» [2] деген тҧжырым жасалынды.  

Тәуелсіздік рухында қайта жаңғырған еркін ойлау дәстҥрінде дҥниеге келген абайтануға 

байланысты еңбектердің барлығында «Толық адам» ілімімен сабақтастықтағы ой-байламдар 

басымдық таба бастады. Жалпы бҥгінде абайтанудың ғылыми арнасын кеңітіп, тың тақырыптарға 

қозғау тҥсірген ғылыми зерттеу нәтижелерінің саны да, сапасы да ӛткен ғасырға қарағанда 

айтарлықтай жоғары. Сондай-ақ еліміздің бірнеше жоғары оқу орындарындағы абайтану бағытында 

арнайы жҧмыс атқарып жатқан ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттардың қатарында, әсіресе 

Абай атындағы Қазақ Ҧлттық педагогикалық университетінің «Хакім Абай» және Әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ҧлттық университетінің «Абайтану» ғылыми-зерттеу орталықтары да бірталай игі 

шаруалардың басын қайырып тастады. Абай дҥниетанымының терең қатпарларын ашуда профессор 

М.Мырзахметҧлы бастатқан «Хакім Абай» орталығының ҧжымы соңғы бір–екі жылдың ӛзінде біраз 

еңбектерді жарыққа шығарып, ақындық мҧраның насихатталу мҥмкіндігін арттыруда ӛз ҥлестерін 

тигізуде. Әл-Фараби атындағы Ҧлттық университеті ғалымдарының даярлауымен ҥстіміздегі жылы 

абайтанудың он бес томдық жинағы ғылыми айналымның қорын еселей тҥсті. Семейдегі Абай 

мҧражайы қызметкерлерінің кҥшімен даярланған «Абай туралы естеліктер» жинағы бҧрын кӛп 

тарала, таныла қоймаған дерек мағлҧматтарымен кӛп жаңалықтардың бетін ашты. [3]  

Абайтану ӛмірлік тақырыбына айналған Мекемтас Мырзахметҧлының ӛткен жылы шығарған 

«Абай лҧғаты» кітабы шығыстық бағыттағы зерттеулердің даму жалғастығында екендігінен хабар 

береді. «Толық адам» ілімі тҥркілік дҥниетаным ӛрісінде қалыптасқан моральдық кодекс, яғни ізгілік 

дәстҥріндегі концептуалдық формула екендігін дәлелдеген тағы бір ӛте салмақты кітаптың авторы да 

абайтанушы М.Мырзахметҧлы. Аса мол мәліметтер қоры қамтылған бҧл кітабында да ғалымның ой 

қорытулары, талдау-саралаулары, идеялары ғылыми-танымдық сипатымен, аргументтік 

айқындығымен ерекшеленіп отыр.  

Десек те, сол заманның ӛзінде «Сӛз тҥзелді, тыңдаушы сен тҥзел» [4] дейтін Абайдың қойған 

шартына сәйкес «айтушы» және «тыңдаушы» тараптар таным таразысында әлі де ӛзара теңесе алмай 

жатқандығы байқалады. Ол ҧлы ақын мҧрасының насихатталу, талдап тҥсіндірілу, оқулықтар мен оқу 

қҧралдарында берілу жағдайынан анық байқалады. Әдетте ақындық мҧра жайындағы тҥсіндірулер 

тек сырттай шолу, жалпылама баяндау мазмҧнында шектеліп отырады. Мысалы «Әсемпаз болма 

әрнеге», «Ғылым таппай мақтанба» секілді қалың жҧртшылық, әсіресе жас буынға кеңінен танымал 

ӛлеңдерінің тақырыбы, мазмҧны, идеясы әрқайсысы жеке-жеке талдап тануды қажет ететін кҥрделі 

мәселені «ақын бҧл шығармаларында білім-ғылымды насихаттаған» деген сияқты жалпылама 

тҥсінікпен жылы жауып қойып жҥрміз. Ал анығында «қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да 

қуғанға. Әділет, шафхат кімде бар, Сол жарасар туғанға» деп келетін ӛлең жолдары мен «Ғылым 

таппай мақтанба» ӛлеңіндегі «Талап, еңбек, (қайрат) терең ой, (ақыл) Қанағат, рахым, (жҥрек) ойлап 

қой» деп келетін «Толық Адам» ілімінің қҧрылымдық жҥйесі жайындағы ой сабақтастығы кӛрініс 

тапқан. Бірақ осындағы «тыңдаушы», яғни оқырманның міндеті бҧл шығармалардың идеялық 

мазмҧнындағы ерекшеліктерді анықтай білуінде. Ӛкінішке орай осы қажеттілікке жете кӛңіл 

бӛлінбей отыр.  

Оның бірден бір себебі контекстік талдау әдістеріндегі шорқақтығымызға да байланысты болса 

керек. Ӛйткені ӛрелі сӛз маржандарынан тҥзілген Абайдың әрбір туындысының мазмҧны ойлаудың 

алгоритмдік жҥйесі арқылы толық ашылмақ. Сӛз саптау шеберлігінде астарлы ой сабақтастығына 

салмақ тҥсіріп отыратын Абайдың шығармалары міндетті тҥрде Шәкәрім сӛзімен айтқанда «денедегі 

бас кӛзі емес, санадағы ой кӛзімен қарауды» талап етеді. Сонда ғана жаратылыстың сырын «Дҥниенің 

кӛрінген, һәм кӛрінбеген» сипатындағы біртҧтастықта зерделей білген ойшыл-ақынның поэтикалық 

ҥлгідегі таным-тҥйдектері ҧлттық ӛлең ӛнерін интеллектуалдық сапада жаңғыртқан қҧбылыс 

екендігіне етене танып біле аламыз.  

Кҥллі әлемдік ілім-білім дарияларынан молынан нәрленген ойшыл-ӛнерпаздың алып 

дҥниетанымында қорытылып шыққан «Толық Адам» концептуалды идеясы адамзат қоғамындағы 

актуальдылығы жойылмайтын классикалық мәнге ие. Ҧлы Даланың даналық дәстҥрі алтын арқау 

болып ӛрілген оның рухани мҧрасы жалпы қазақтың ҧлттық ойлау қалыбының да айнасы болып 

табылады. Қазіргі кезде хақтану, жантану, жаратылыстың тылсым сырларына бойлау, ӛмір-тіршілік 

принциптері мен заңдылықтардың мәні мен мақсатын зерделеу, адамның ӛзін-ӛзі тануы, дінтану, 
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иман биігіне кӛтерілу, рухани кемелділіктің принциптері мен методологиясы, технологиясы, 

сопылық дҥниетаным философиясы т.б жӛніндегі ойшыл-ақын ой-толғамдарының қазақы 

дҥниетаным ыңғайындағы ӛрнегінің ӛзіндік сипаты басым екендігіне кеңінен қозғау салынып жҥр. 

Сондықтан да Абай дегенде қазақ, қазақ дегенде Абай есімі бӛле жарып қарауға келмейтін біртҧтас 

әлемге айналған. Оның шартарапты масштабтағы ілім-білім қайнарларымен астасып жатқан 

ойшылдық қуаты ҧлттық сӛз ӛнеріміздің интеллектуалды поэзия деңгейінде шарықтауына ықпал 

еткендігін нақтылайтын ғылыми-зерттеу нәтижелері де заманауи таным тҥсініктермен ҥйлесім 

табуда. Бҧл орайда Президентіміз Қ.К.Тоқаевтың мақаласындағы «Абайды тану - адамның ӛзін-ӛзі 

тануы. Адамның ӛзін-ӛзі тануы және ҥнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық беруі – 

кемелдіктің кӛрінісі. Интеллектуалды ҧлт дегеніміз де – осы. Осыған орай, Абай сӛзі ҧрпақтың бағыт 

алатын темірқазығына айналуы қажет» [2] деген пікірін келтіре аламыз. Осы аталған ерекшеліктердің 

барлығы тегіс Абай ақындығының ешкімге ҧқсамайтын айрықша бедерімен қоса, әлі де тҥңлігі 

тҥрілмеген тҧстарының бар екендігінен хабар береді.  

Ҧлтының кӛсегесін кӛктетуде ӛнер-білімнің шырағын бағдаршам етуді мҧрат тҧтқан ҧлт 

перзентінің шығармашылық мҧрасының тақырыптық аясында ӛмірдің сан тарау тармақтары тегіс 

қамтылған. Жаратылыстың тҧңғиыққа толы сырлары мен заңдылықтарынан бастап, адам, қоғам, 

ӛмір, сезім, тәрбие, тарих, мәдениет, этика, эстетика, әдеп, әдет, экономика, саясат, дін, діл, тіл, 

руханият, ғылым т.б мәселелер болсын, әйтеуір кез келген шығармасындағы ӛзекті ойдың желісінде 

білім мен ақылдың қуат-кҥші басымдық тауып отырады. «Ақыл мен жан мен ӛзім, тән менікі» деп 

жырлаған ойшылдық таным шеңберінде ақыл қуатына байланысты идеялық басыбайлылық терең 

сезіледі.  

Жалпы тілдік, суреткерлік, ойшылдық тоғысындағы синкреттік ӛнер тҥріне жататын ӛлеңнің 

табиғатын дәл Абайдай анық та, танық етіп жеткізе білген ӛнерпаз жоқтың қасы. Ӛлең ӛнерінің 

туындысын «сӛздің патшасына» теңеген ақын ол асқақтықтың сырын «сӛз сарасы» деп дәйектейді. 

Тілдік қорымыздағы «сара» сӛзі – таңдаулы, іріктелген, айрықша сҧрыпталған деген ҧғымды 

беретіндігін ескерсек, ӛлең атты ӛнер ӛрісінің басты қҧндылығы «терең ойдың телміріп соңына 

ерген» (Абай) «айтушының» сана биігінде кемелденген «Қуаты оттай бҧрқырап, Уәзінге ӛлшеп 

тізілген» ой қуатында екендігіне баса мән беріледі. «Қиыннан қиыстырар ер данасының» (Абай) ғана 

қабілет-қарымына қол келетін ӛлеңнің бір сипаты «даналық» екендігін ақын осылайша ғылыми 

тҧрғыдан негіздеп кӛрсете білген. Демек поэзия - кемел ақыл иесіне ғана тән кенен ойлау 

шеберлігінің жемісі.  

Поэзияның рухани-танымдық сипаты мен оның табиғатына тән ерекшелік белгілерді нақтылай 

тҥсудегі ақынның: 

 Әуелі аят, хәдис – сӛздің басы, 

 Қосарлы бәйітсымал келді арасы. 

 Қисынымен қызықты болмаса сӛз, 

 Неге айтсын пайғамбар мен оны Алласы - деп, Қасиетті Қҧран Кәрім мен Пайғамбарлық ілім 

жҥйесінде ойдың кӛрініс табуындағы поэтикалық белгілерді теңдессіз ҥлгі ретінде атап кӛрсетуінің 

ӛзінде жалпыдан ӛзгеше бір тереңдік байқалады. Аят – Алланың сӛзі. Хәдис – сол аяттардың астарлы 

мәні мен мағынасы адами сана ӛлшеміндегі таным-тҥсінік ыңғайына сәйкес тарқатылып 

тҥсіндірілген пайғамбар сӛзі екендігі мәлім. Енді соған қол артудағы Абайдың ой жҧмбағының 

сырына барлау жасап кӛрейік.  

Мәселен қасиетті Қҧранның бір аятында «ақырзаман болғанда кҥңнен патша туады» деген сӛз 

бар. Әдеттегі қалыптасып кеткен тҥсінік бойынша патшалық мәртебесі ата тектік жағынан ақсҥйек 

қауымнан шыққан тҧқымға ғана тиесілі. Сырттай қарағанда бҧл жерде қалптасқан дәстҥрлі жол-

жоралғының бҧзылуы жайында айтылып отырған сияқты әсер қалдырады. Шынында да «кҥң» 

қоғамдағы әлеуметтік жіктің ең тӛменгі сатысының ӛкілі. Оның ең басты себебі кҥңнің жеке басында 

ерік жоқ. Оған ӛз қожайынының айтқанына кӛніп, айдауында жҥру ғана міндеттелген. Басқаша 

айтқанда, рухани-қҧқықтық мҥмкіндігі барынша шектелген жан. Ал жан бостандығы, бас бостандығы 

жоқ адамның, ойы мен санасы, бҥкіл болмысы, тіпті рухына дейін бодандыққа бой жеңдіріп 

кететіндігі тҥсінікті. Сондай адамнан туылып, тәрбиесін кӛріп ӛсетін ҧрпақтың бойынан кӛптің 

кӛсегесін кӛгерте қоятындай биіктік, кеңдік, тереңдіктің табыла қоюы екіталай. Қазақтың «Ҧяда не 

кӛрсең, ҧшқанда соны ілесің» дегені біздің бҧл ойымызды шегелей тҥседі. Тәрбиенің мәнісі ең 

алдымен тәрбиелеушінің ӛзін-ӛзі тәрбиелеуінен басталатындағының жайын Абай «оныншы қара 

сӛзінде» е жақсы ашып кӛрсеткен.  
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 Енді осыған жоғарыда айтылғандай «бас кӛзімен қарамай, ой кӛзімен зер салсақ», онда 

мәселенің шешімі контекстегі басыңқы мәнге ие болып тҧрған «кҥң» сӛзінің образдалу ерекшелігіне 

байланысты екендігін аңғаруға болады. Ислам дінінде ата-анаға қҧрмет кӛрсетіп, қызмет қылу пенде 

баласына парыз етілген. Діни-теология терминінде ол – жиһад деп те айтылады. Қазіргі діни 

сауатсыздықтың кесірінен тек біржақты «жанкешті» ҧғымында етек алып кеткен арабтың «жиһад» 

сӛзінің тҥп мағынасы Алла разылығы ҥшін істелетін қайырлы амалдар, игі іс-әрекеттер деген ҧғымға 

саяды. Демек он сегіз мың ғаламды Жаратушы Хақ Тағаланың әмірімен адам баласы ата-анасын 

патшасындай қҧрметтеп, оларға қҧлша қызмет қылуы - жиһад. [5] Ал керісінше ата-ана ӛзегін жарып 

шыққан ӛз перзентінің қас-қабағын бағып, кӛңілін табуға тырысып, оның айтқанын бҧлжытпай 

орындауға мәжбҥр болып, алдында бәйек қағып жауы Алланың әміріне қарама-қайшы жағдай. 

Ӛкінішке орай жат менталитетке бой алдыра бастаған қазіргі қазақ қоғамында да осы айтылып 

отырған кері қҧбылыс белең ала бастағандай кӛрінеді. Ата-анасын қас-қабағымен ықтырып, 

зейнетақысын басқа баласына беріп қойды деп жазғырып жататын жағдайдың жиі кездесіп жататыны 

жасырын емес.Міне осындай оңның теріске, дҧрыстың бҧрысқа айналуы Қасиетті кітапта 

ақырзаманның белгісі ретінде аталады. Міне бҧл ой асылының астарлануына байланысты келтірілген 

бір ғана мысал. Енді осы ерекшелікпен сабақтаста Абайдың «Қисынымен қызықты болмаса сӛз, неге 

айтсын пайғамбар мен оны Алласы» дегенінің мәні ашыла тҥседі. Қисын – шығармадағы образды ой 

жҥйелерінің желісіндегі логикалық астар. Демек сол қисынды табуға деген қызығушылық арқылы 

оқырман, яғни «тыңдаушының» да ойлау дағдысының, заманауи тілмен айтқанда зияткерлік 

қарымының ҧштала тҥспегі анық. Сырт пішіні кӛркем сӛзбен кӛмкерілген ӛлең қҧдыреті жҥйелі 

ойдың сабақтасығы бой тҥзеп жататын ішкі мазмҧнында. Соған байланысты ақын: 

 Білімдіден шыққан сӛз,  

Талаптыға болсын кез.  

Нҧрын сырын кӛруге,  

Кӛкірегінде болсын кӛз -деп ондағы мәселенің тҥйінін «кӛкірек кӛзі» дейтін ғылыми мәні терең 

де, кҥрделі ҧғымға апарып тірейді.  

Қорыта айтқанда Абай мҧрасындағы «тыңдаушы» мәселесін ӛлең ӛнерінің ӛрісіндегі білім, 

білік, ӛре және ойлау дағдыларының ғылыми-методологиясы жайындағы ғылыми теорияға 

жатқызамыз. Осыдан келіп ХХ ғасыр басындағы ҧлт зиялыларының кӛсемі Ахмет Байтҧрсынҧлының 

«Кей сӛздерін ойланып, дағдыланған адамдар болмаса, мың қайтара оқыса да тҥсіне алмайды. Біреу 

баяндап ҧқтырғанда ғана біледі» [6] дегенінің сырын ҧғынғандай боламыз. Қарап отырсақ осы жерде 

Ахмет Байтҧрсынҧлы бір емес, қатарынан екі бірдей сыни ойлау және оны дағдыға айналдыру дейтін 

екі тҥрлі проблеманың басын ашып берген. Сондай-ақ осы айтылған пікір арқылы Абайдың 

«тыңдаушы» проблемасы жайындағы ғылыми-теориялық ой-танымы айқындала тҥскен. Ең бастысы 

ХХІ ғасырдағы заманауи білім беруде баса мән беріліп отырған «сыни ойлау және дағды» дейтін екі 

тҥрлі проблеманың тҥп тамыры қазақ халқының дәстҥрлі ой қайнарында жатқандығын аңғардық. 

Бірақ білгір ғалымымыздың ақындық мҧраны игерудің проблемалары жайындағы ғылыми негізді 

пікіріне жете мән берілген жоқ.  

Жалпы Абайдың шығармашылық мҧрасының кӛркемдік, танымдық сырларын толыққанды 

танып-білуде алгоритмдікойлау жҥйесіне негізделген герменевтикалық талдау әдісі ӛте тиімді. 

Мысалы «Тоты қҧс тҥсті кӛбелек» деп басталатын ӛлеңіндегі: 

Тотықҧс тҥсті кӛбелек 

Жаз сайларда гулемек. 

Бәйшешек солмақ кҥйремек 

Кӛбелек ӛлмек сиремек 

Осындағы ойға ілмек болып тҧрған мәселе – жан қҧмары. Сол жан қҧмарының белсенділік күйі 

«кӛбелек» образында суреттелген. Ал бәйшешек - жастық шақтағы, әлі ақыл ес кіре қоймаған ерте 

кездегі жан қҧмарына тән белсенділіктің мерзімі.  

Бҧл «жетінші қара сӛзде» баяндалатын жан қҧмарының поэтикалық әдіспен берілуі. Жан 

қҧмарының бастапқы сәттегі белсенділігі «Не кӛрсе соған талпынып, жалтыр-жҧлтыр еткен болса, 

соған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап...сол қуат жетпеген, 

ми толмаған ессіз бала кҥндегі «бҧл немене, ол немене?» деп, бір нәрсені сҧрап білсем екен дегенде, 

ҧйқы, тамақ та есімізден шығып кететҧғын қҧмарымыз...» деп сипатталған. Жан қҧмарына тән осы 

ерекшелік белгілері ӛлең жолында кӛбелек, жаз, гулемек, бәйшешек дейтін сӛз образдары арқылы 

бейнеленген. Жалпы кҥні бойы бір сәт тыным таппайтын кӛбелектің ӛмір-тіршілік ҧзақтығы әрі 
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кеткенде, небәрі ҥш ақ кҥндік мерзімге созылады екен. Бҧл қос қанатты жәндік ӛзінің сол келте 

ғҧмырында тек жылтыраған жарыққа ҧмтылудан жалықпайды. Адамдағы жан қҧмарының кӛбелектің 

табиғи образында бейнеленуінде осы айтылған ерекшеліктермен ҧқсастықтың бары рас. Ал 

бәйшешек болса ерте кӛктемде әлі жердің жҥзі толық қарайып, тоңы жібімей жатып-ақ қар астынан 

қылтиып шыға келетін кӛктесін. Жан қҧмары да сол бәйшешек сияқты адамның ақыл-ойы пісіп 

жетіле қоймаған, ақыл кірмеген, ес тоқтатпаған жас шағында-ақ бойын билеп тҧрады. Тән қҧмарына 

қарағанда жан қҧмарының ерте бастан белсеніп шығуы бәйшешектің тіршілік ерекшелігімен 

астастырыла суреттелген ойдың образдалуын жетінші қара сӛзде «Жан бізді жас кҥнімізде билеп жҥр 

екен» деген жолдармен ашып кӛрсетуімізге болады. Мәселе сол қысқа ғана мерзімге созылатын жан 

құмарының белсенді қалыбынан айнымай тҧрған сәтінде «орнын тауып, кісісін тауып, ғылым 

тапқандардың жолына салуда». Сонда:  

Адамзатқа не керек: 

Сҥймек, сезбек, кейімек, - (жүрек)  

Харекет қылмақ, жҥгірмек, - (қайрат) 

Ақылмен ойлап сӛйлемек – (ақыл) 

«Толық адам» модельіндегі тҧлға қалыптасып шықпақ. Олай болмаған жағдайда адамның 

«Заманға жаман кҥйлемек, замана оны илемектегі» «жаман» болып шықпағы сӛзсіз. Ол 

«жамандықтың» белгісі «кӛп айтса кӛнгіш, жҧрт айтса сенгіш», ӛзіндік ойы, жеке басының пікірі 

жоқтыққа байланысты екендігі «заман» ҧғымына байланысты айқындалып тҧр. Заман – бҧл жерде 

ӛткінші жалпыға ортақ таным-тҥсінік мағынасында. Ондай «жаманның» хайуанға тең екендігі 

«Заманға жаман күйлемек» деген ӛлең жолындағы «кҥйлемек» деген сӛз қолданысы арқылы 

нақтыланған. Оған «Дҥниенің кӛрінген һәм кӛрінбеген сырын тҥгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, 

адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады» деп 

анық айтылған.  

Қорытынды. Абай поэтикасының астарлы сырына бойлауда ойға ілмек болып табылатын тірек 

сӛздерді анықтап алудың маңызы зор. Ол ҥшін шығарманы тек сыдыртып оқып шықпай, мәтіннің 

ішкі ой ағысын анықтап, логикалық тҧрғыдан қисынына қарай қиюластырыла отырып қорытынды 

жасалуы қажет. Бҥгінгі білім мазмҧнын жаңарту бағытында жоғарыдағы қарастырылған талдау 

методологиясын жетілдіру жағының қолға алынғаны жӛн. Ӛйткені Абай ӛз туған халқының ҧлттық 

дҥниетаным қалыбын таза сақтаған ойшыл-ақын. Абайдың тереңдігі арқылы «тыңдаушы» ӛре 

ӛлшемінің деңгейі де кӛрініс беріп отырады.  
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Ж. ШАШТАЙҦЛЫ РОМАНДАРЫНДАҒЫ ЗАМАН ЖӘНЕ ЗАМАНДАС БЕЙНЕСІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада автор Жҧмабай Шаштайҧлының ―Жаңғырық‖ пен ―Аяз би‖ романдарындағы заман 

және замандас бейнесіне тоқталып, шығармадағы сол кезеңнің кӛркем бейнелуіне және 

композициялық қҧрылысына назар аударған. Ғылыми мақалада кӛркемдік компоненттердің 

шығармада қолданылу әдістерін айқындау ҥшін романдардан нақты мысалдар келтірілген. 

Автор мақалада кӛркемдік шешімге тоқтала отырып, уақыт пен кеңістік категориясын алға 

шығарады және кейіпкерлер бейнесіне бҥгінгі кҥн тҧрғысынан баға беруге тырысқан. Зерттеу 

нысанына алынған Ж.Шаштайҧлының―Жаңғырық‖ пен ―Аяз би‖ романдарын талдау барысында 

зерттеуші мәселені тҥрлі кӛркемдік аспектіде қарастырады. Кеңестік дәуір мен тәуелсіздіктен кейінгі 

кезеңдегі қазақ әдебиетіндегі идеялық-кӛркемдік ҧстанымдардың аражігін ажыратып кӛрсетуге кҥш 

салады.  

Зерттеу объектісі ретінде қарастырған шығармаларды автор әдебиеттануда басты орын алатын 

уақыт пен кеңістік категориясы негізінде сараптайды.  

Тҥйін сӛздер:Ж.Шаштайҧлы, уақыт пен кеңістік, қоғам, қала мен дала, кеңестік дәуір, 
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THE EPOCH AND THE IMAGE OF THE CONTEMPORARY IN THE NOVELS OF 

ZH.SHASHTAYULY 

 

Abstract 

In the article, the author focuses on the era and image of a contemporary in the novels by Zhumabay 

Shashtayuly ―Zhangyryq‖ (―Echo‖) and ―Ayaz by‖, draws attention to the artistic description of that period 

and their compositional structure. To determine the methods of using artistic components, specific examples 

are given in a scientific article.Having come to an artistic decision, the author in the article brings to the 

forefront the categories of time and space, trying to evaluate the images of heroes from today's point of view. 

In the process of analyzing the novels by Zhumabay Shashtayuly ―Zhangyryq‖ and ―Ayaz by‖, taken as an 

object of research, the author considers the problem from various artistic aspects. He makes an effort to show 

the differences between the ideological and artistic positions of the Kazakh literature of the Soviet era and 

time after independence.The works taken as an object of study are analyzed by the author on the basis of the 

main categories of literary criticism - time and space. 

Keywords: Zh.Shashtayuly, time and space, society, city and aul, Soviet era, independence 
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ЭПОХА И ОБРАЗ СОВРЕМЕННИКА В РОМАНАХ Ж. ШАШТАЙУЛЫ 

 

Аннотация 

В статье автор делает упор на эпоху и образ современника в романах Жумабая Шаштайулы 

―Жаңғырық‖ (―Эхо‖) и ―Аяз би‖, обращает внимание на художественное описание того периода и их 
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композиционную структуру. Для определения методов использования художественных компонентов, 

в научной статье приведены конкретные примеры.  

Придя к художественному решению, автор в статье выводит на передний план категории 

времени и пространства, старается оценить образы героев с сегодняшней точки зрения. В процессе 

анализа романов Жумабая Шаштайулы ―Жаңғырық‖ и ―Аяз би‖, взятых в качестве объекта 

исследования, автор рассматривает проблему с различных художественных аспектов. Он прилагает 

усилия для показа различий между идейно-художественными позициями казахской литературы 

советской эпохи и времени, после обретения независимости.  

Произведения, взятые в качестве объекта исследования, автор подвергает анализу на основе 

главных категории литературоведения – времени и пространства. 

Ключевые слова: Ж. Шаштайулы, время и пространство, общество, город и аул, советская 

эпоха, независимость 

 

Кіріспе.Адамзат игілігі жолында қызмет етіп жатқан сан тҥрлі салалардың ішінде рухани 

мәдениеттің ӛрістеуіне бірден бір ҥлес қосушы – әдебиет. Табиғат пен тіршілік, аң мен қҧс, адамдар 

мен олардың шешуі қиын мінезі кӛркем шығарманың астарын қҧрап жатыр. Ой мен әдебиет 

арасындағы шығармашылық байланыстың мығымдығынан болар адамдар танымында әдеби сана 

қалыптасып, кӛркем сӛз айтып, бейнелі ой ойлауға дағдыланды. 

Әлемдік әдебиеттегі ҥздік классиктердің шығармашылық лабораториясына ҥңілсек, әр 

қаламгердің әдеби дебюті (―литературный дебют‖) қоғамнан бірден жақсы пікір ала алмапты. 

Мәселен, парасат әлеміне ақын атанып енген Гогольдің алғашқы ӛлеңдері сынға ҧшырап, оларды кӛз 

кӛрместей отқа жаққан қаламгердің ―Ревизорды‖ жазарына сол уақытта ешкім нанбаған еді. Ал 

А.П.Чеховтың ерекше ықыласын алған (―Толстойдан ғана қорқамын. Ойлап қараңызшы, Аннаның 

қараңғыда кӛзінің жарқылын сезіп, кӛргенін жазған сол емес пе?!‖) Л.Толстойдың алғаш жазған 

―Детство‖ повесінен оның шебер суреткерлігі және нақ осы қарқыннан ―Война и мир‖ романының 

туары бірден байқалғандай. Француз әдебиетіне әлемдік шығармалар сыйлаған Оноре де Бальзактың 

әдеби дебюті саналатын ―Шуаны‖ тарихи романы (1829 жыл) айтарлықтай сынға ілікпеді. Сәтті 

қадамның нәтижесі авторды әдеби ҥдеріске жаңаша қалыппен келген ―Человеческая комедия‖ 

эпопеясына алып келді. Әйгілі ―Шал мен теңіз‖ повесінің авторы Эрнест Хемингуэй болса, алғаш рет 

ертегі жазып жазушылық қабілетін шыңдаған екен. Ал тҥрік әдебиетінің перзенті Орхан Памук 

шығармашылықтағы қадамын ―Джевдет-бей и сыновья‖ романымен аттап, соңғы шыққан 

―Рыжеволосая Женщина‖ (2016 жыл) кітабына дейін біршама повесть-романдарға жан бітірді. Ал 

Жҧмабай Шаштайҧлының тҧңғыш жинағына енген ―Қызыл қар‖ повесі алғаш жарияланған тҧста 

сыншылардың дауына қалғаны белгілі. Саяси ахуалға арқа сҥйеп, әділетсіз айтылған әлі кҥнге дейін 

кӛзі қарақты оқырманның есінде. Бҧл қадам автордың қаламгерлік қуатын арттырмаса, жігерін 

жасытқан жоқ.  

Әдебиет бҧл да таным қҧралы. Ол ӛмірді кӛркем образдар арқылы танытады. Суреткерлік 

шеберлік астарында ылғи ой жатады. Әлемді мойындатқан қаламгерлердің әдеби туындыларынан ӛзі 

философ, ӛзі психолог, ӛзі педагог, ӛзгенің азасы мен қазасын тҥсіне алатын импатияға ие сезімтал 

автор образын кӛреміз. Бҧл ҧғым, тҥсініктердің барлығы суреткер сӛзіне анықтама бола алатындай. 

Суреткер неғҧрлым талантты, қуатты болған сайын оның дҥниеге әкелген шығармасы 

обьективтік шындыққа жақындай тҥседі, себебі ең алдымен оның ӛзі – сол шындықтың, сол 

қоғамның, сол мезгілдің туындысы, сондықтан о баста жаратқанның оның бойына суреткердің 

байқампаз дарынын жомарттықпен сыйға тартқаны рас болса, ол сол дәуірдің, сол қоғамның 

шындығын, мҧңы мен зарын, алдағы ҥмітін бейнелей алмай тҧра алмайды. Заман, уақыт шындығын 

жан-жақты ашып беруде әдебиет туындысына шендесер ештеңе жоқ, тіпті бҧлтартпас логикалық 

пайымдауларға сҥйенетін ретте нағыз талантты кӛркем шығармалармен тайталаса алмайды. Ӛйткені 

ғылым қоғам шындығының бір қырын ғана байжайлап зерттейді; айталық, социология негізінен 

қоғамның әлеуметтік ӛмірін, тарих оның ең алдымен саяси-экономикалық сипатын, ал демография 

сол әлеуметтік ортада ӛмір кешкен жҧртшылықтың сан жағынан ӛсіп-ӛнуінің диалектикасын сӛз 

етеді. Ал әдебиет мҧндай шектеулерге кӛнбейді, ол қоғамды ғылым секілді бір қырынан емес, 

тҧтасынан кӛреді, белгілі бір уақыт шеңберінде сол қоғам басынан қандай экономикалық, әлеуметтік, 

психологиялық, т.б. халдерді кешіреді, міне, осының бәрі кӛркем әдебиеттің қырағы жанарынан тыс 

қала алмайды [6, 11]. 
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Әдістеме.Қазіргі кезеңдегі қазақ прозасының кӛркемдік жҥйесінде тарихи дәуір шындығын алып 

отырған орны ерекше кӛңіл аудартады. Дәуір шындығы тек тарихи шығармалар қҧрылымында ғана 

емес, бҥгінгі кҥн тақырыбына жазылған шығармалардың сюжеттік және композициялық желілерінде 

кең кӛрініс тауып отыр. Соған орай қазақ әдебиетінің жеткен биігі мен асқан асуын анықтауда, 

пайымдап бағалауда ӛткен дәуір шындығын суреттеуге арналған шығармалардың кӛркемдік 

ерекшеліктерін арнайы қарастырудың маңызы жоғары екендігінде сӛз жоқ. Халықтың ӛткен дәуірінің 

шындығын бҥгінгі дәуірдің басты рухани тынысы тҧрғысынан суреттеудегі жетістіктер тарихи 

шығармаға деген рухани сҧранысты арттыра тҥсуде.  

Қоғамға ―жалпыға ортақ‖ деген саяси дәстҥрдің дәнін сеуіп кеткен кешегі Кеңес империясына 

сол кезеңде қызмет етпеген қазақ жоқ. Партиялық биліктің ішкі қҧрылысын автор – Жҧмабай 

Шаштайҧлы романдарына тақырып етсе, қарапайым шаруалардың ахуалы мен кӛзқарасын һәм 

дҥниетанымын повестерінен кӛре аламыз. Әр заманның ӛз адамының портреті кӛркем сӛзбен 

суреттелген шығармаларда ӛткен уақыттың келбеті кӛрініс тапқаны анық. 

―Қай жазушы болса да ӛз заманының шындығынан алыстап кете алмайды, онымен бірге жасап, 

кӛңілдегі ойын заманының проблемалары арқылы кӛтереді. ―Адамды заман билемек‖ деп Абай тегін 

айтпаған. Заманмен кереғар болып, онымен ашық тартысқа тҥсу арқылы ешбір жазушы ―батыр‖ 

атағын алмаған. Ол қайта онымен ымыраға келе отырып, дәуір, заман қайшылығын кӛркем образдар 

арқылы ашқан. Сол арқылы заманына, Чернышевский тілімен айтқанда, ҥкім шығарған‖ – дейді 

С.Қирабаев [3, 162]. Сыншының келтірілген сӛзі Ж.Шаштайҧлының қаламгерлік болмыс-бітіміне сай 

келіп тҧрғандай. Ол да ӛз заманының адамы, ӛз заманының перзенті. Жазушының шынайы бейнесі 

оның шығармаларындағы образдарда жасырынып тҧр.  

Нәтижелер.―Жаңғырық‖ – автордың алғашқы кӛлемді романы. Роман кейіпкерлері – атакәсіптің 

бейнетін белшесінен кешкен қазақтар, жаңа-жаңа қалаға ірге теуіп, ҥлкен мҧрат кӛздеген болашақ 

зиялы қауым ӛкілдері. Ҧлтсызданудың қайшылықтары барысында адамдардың ӛздерін қалай ҧстауы, 

ҧрпақ алмасу кезіндегі жағдаяттары, қысқасы, қаһармандар ой-сезімі шынайы суреттеледі. Қалалық 

және далалық ӛмір ағысы бір қарағанда қарапайым қалпынша ӛтіп жатқан сияқты әсер береді. Бірақ 

олардың ішкі жан дҥниесінің кҥрделене тҥсу барысы жазушының баяндау тәсілі арқылы оқырман 

жҥрегіне жол табады. Қазақ қауымының ӛзге ҧлттармен араласу тҧсындағы кісілік келбеті, 

адамдардың парасат болмысын нәзік суреттеу, қазақы ҧлт ретінде сақтайтын басты ҧстын не нәрсе 

деген ӛзекті сауалға жауап іздеу – романның негізгі арқауы болып кӛрінді. 

―Жиырмасыншы ғасыр бел ортадан ауа бере солтҥстік жарты шарда әлденеше қайталанған қатты 

қыс дҥниені қақырата қарс айыратындай қаһарына мініп алды‖[1, 3]. Роман қақаған қыстың 

суреттелуімен басталады. Автор оқиға беруде жыл мезгілдерінің ішінен қысты кӛп қолданады. 

Мәселен, ―Қызыл қар‖ повесінде де. Әйтсе де қаламгердің оқиға желісін қыстың суығымен 

қабаттастыра беруі ыңғи сәтті шығатындай. 

Қаламгердің осы шығармасының сюжеттік қҧрылысы, баяндалу тәсілі басқаларына ҧқсамайды: 

ерек. Мҧнда автор ҥштік теориясына жҥгінеді. Яғни негізгі кейіпкері де ҥшеу: қала қазағы Заңғарбек 

Сардарбекҧлы, дала қазағы Сансызбай және қала қазағы, әрі шетел қазағы атанып келген Бегімбет. 

Ҥш кейіпкер, ҥш тағдыр, ҥш ҥміт, ҥш жалғыздық. Әр кейіпкердің шығармадағы ӛмірі тарау-тарауға 

бӛлінген. Психологиялық паралелизммен қатар ҥштік паралелизмді негізгі әдісіне алыпты. Қала 

қазағы мен дала қазағының ішкі психологиясын, айналаны тануын шебер суреттеген автор 

тәуелсіздік алғанға дейінгі қазақ тіршілігін салыстырып тҧрғандай.  

Талқылау.Автор баяндауда еш астарсыз, ашық жеткізеді. Романның алғашқы парақтарындағы 

мына бір сӛйлем: ―Жаратқан иеге қҧлшылық қылудан жаңылмаған, әруақтар мен әулие-әмбиелердің 

алдынан қия ӛтіп кӛрмеген ата қазақ ғҧрпы сіңіріне ілініп, ҥзілуге шақ қалып тҧр. Қырғыз деген 

жанама атынан қҧтылғанына арысы отыз, берісі жиырма жыл‖[1, 3]сӛзімізге дәлел бола алатындай. 

Мысалдағы сӛйлемнен сол кезеңдегі қала қазақтарының болмыс-бітімі һәм қоғам келбеті еш 

тҥсіндірусіз ап-анық кӛрініп тҧр. Және бір жерінде ―Қҧдайсыздар қоғамын орнатуға қҧлшынып 

кіріскен қҧрлыққа барабар аумақ оған селт ете қоймады‖ [1, 3]дегенді кӛзім шалып, автордың замана 

шындығын қалай жеткізетініне кӛзіңіз жете тҥседі. Қазақ арасында ―қҧдайсыздар қоғамын‖ 

орнатпақшы болған ―қҧрлыққа барабар‖ елдің кім екенін ішіміз бірден сезді. Роман басындағы осы 

сӛйлемнен-ақ жазушының бҥткіл болмыс-бітімі аңғарылады. Замана келбетін қаламына арқау еткен 

суреткердің жан-айқайы анық естіледі. 

Жалпы қаламгердің кейіпкерлер галереясын аша қалсаңыз, кӛбіне әке мен бала образын жиі 

ҧшыратамыз. Мҧнда да асылдан қалған жалғыз тҧяқ Заңғарбек Сардарбекҧлы.  
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Оқиға ӛтіп жатқан уақыт Сталиннің қайтыс болып, билік басында ауыс-тҥйістер болып жатқан 

қарбалас шақпен қатар келеді. Сол бір алакеуім уақыт біраз зиялылардың қараланып, қуғынға тҥсер 

кезеңі болатын. Осы тҧста негізгі кейіпкерлеріміз Сардарбекҧлы мен Бегімбеттің әкелері халық жауы 

екенін айта кетейік. Ел ҥшін қҧрбан болған азаматтардың ҧлдары жаман болмайдыға ҧйғардым. 

Расымен де солай. Сардарбекҧлы ―Социалистік Қазақстанның‖ қаламы қарымды журналисі. 

Тҧйықтығы болмаса, азаматтығы басым, ӛресі кең. Анасының кітап оқып отыратын кейіпін бала 

кезінен байқап ӛскен бала әдебиеттен арыға кете алмайтыны анық. Ал Бегімбет Мәскеу барып, орыс 

басылымына мақала жазып, ел арасында біраз абырой жинаған, ҥйдегі жалғыз шешесі мен мінезі тік 

әпкесінің қамын ойлайды. Дала қазағының образын жасап тҧрған Сансызбай жапан даладағы жалғыз 

ҥйлі қойшы. Жәй қойшы емес, жҧмысына адал қойшы. Автордың кейіпкерлері ӛз заманының 

тынысын дәл алып шыққандай кӛрінеді.  

Қала қазақтары тҥсінігінің орыстанып кетуі адамның рухының әлсіздігінен. Урбанизация жайын 

қозғауды мақсат тҧтқан автор ӛткен уақыттың келбетін ашуға ҧтымды тақырып таңдаған деп 

ойлаймын. Тек, бҧл ғана емес, сонымен қатар қандай заман тумасын қазақтық мінездің қалмайтынын 

автор дәлелдеді. Рушылдық, жағыну, кӛреалмаушылық қасиеттерімен бірге қазақы қонақжайлық та 

кездеседі. (―Есепке жҥйрік қулар оның елінен қыз алуды ойластырып жатқан шығар. ―Ыстының қызы 

бәріне жете қоймас‖, – деді кекесінді мырс етіп‖) [1, 13]. 

Байқауымша, автор кейіпкерлер есіміне аса мән бермейді. Яғни кейіпкер есімінің астарында 

айтарлықтай философия жоқ. Мәселен, Сансызбай ―Қызыл қар‖ повесіндегі Жайлаудың әкесі. Оның 

екінші баласы Жайлау тағы сол ―Қызыл қарда‖ да бар. Автордың қой баққан кейіпкерлері еңбекқор, 

әрі адал келеді. Және сол адалдықтарынан жазатайым бір оқиғаға ҧшырап қалулары ӛмірдің 

әділетсіздігінен хабар беретіндей. Мәселен, Сансызбай баққан қойлардың тағдырдың тәлейімен 

пойыз астына тҥсіп қырылуы. Бҧл жантҥршігерлік оқиғаның бар зияны, әрине, қойшыға, 

Сансызбайға тиері анық. Осы сюжетті баяндау барысында жергілікті биліктің әділетсіз бейнесі анық 

аңғарылады. ―Сенің айтқандарыңды жариялап кеп жіберсек, талай бейшараның обалын мойнымызға 

аламыз. Сондықтан сен оны кӛрмеген бол, біз білмеген болайық‖ [1, 36]. Жанкештілікке барған 

Сансызбай образы жҥрек қылын бір қозғап ӛткендей болды. 

Автор кейіпкерлеріне ауызекі сӛздер салуға тырыспайды. Ойлы, мағыналы сӛз салып, зердесі 

ашық кейіпкерлерін әдебиеттің тілімен сӛйлетеді: ―Мен қазір Гончаровтың Адуев деген кейіпкеріне 

қатты ҧқсап тҧрмын. Бірақ маған ешкім провинциясың дей қойған жоқ. Дәл осы отырыс 

Ростовтардың ҥйінде ӛтіп жатқан балға ҧқсайды‖ [1, 169].  

Кӛркемдік компоненттерге келер болсақ, романың ӛн бойында портрет, диалог, жол мотиві сәтті 

жасалған. Және оған қоса этнографиялық, тонатологиялық сарындарының да бояуы бар. Жаңа 

айтқанымдай, диалогты жайдақ жасай салмайды. Оқырманның кӛкейіне дӛп тиер, дӛп тигенімен 

қоймай, ӛңменінен ӛтіп кетердей салмақты сӛздер айтылады.  

Қалалық пен далалық қазақтарды паралель баяндай келе, қазақтық қасиеттердің біразын шолып 

ӛтеді. Ол уақыт қонақжайлық мінездің іргесі бҧзылмаған кезі-тін. Автор қазіргі жоққа айналған 

қазақтың қасиетін жоқтап отырғандай кӛрінді.  

Ж.Шаштайҧлының жазудағы бір ерекшілігі – оқиғаның әріқарай қалай боларын оқырманға еш 

сездірмейді. Оқып отырып, алдын-ала не боларын болжай алмайсың. Автор оған мҥмкіндік бермейді. 

Керісінше, кейде тҥсініксіз бір дҥниені айтып алып, оның жай-жапсарын кейіннен тҥсіндіріп жатады. 

Міне, бҧл қаламгердің сіз аңдамаған суреткерлігі.  

―Адам асыққанымен, қҧдай асықпайтынына‖ тағы да кӛзі жете тҥскендей, ―бҧған да зауал 

келген-ау‖, – деді Сансызбай‖ [1, 255]. Ж.Шаштайҧлының бҧлқынған жҥрегін, ішкі айқайын 

жеткізген ―Жаңғырық‖ романы осылай тәмамдалады.  

―Аяз би‖ романы жайында сӛз қозғасақ,роман кешегі кеңестік кезеңнің ӛлара тҧсындағы 

қоғамның партноменклатура деп аталатын бӛлшегінің қҧпияға толы қатпарларын терең ашуға 

арналған. 

Келмеске кеткен Кеңес империясына жан-тәнімен қызмет еткендерді бҥгін жоққа шығару 

оңайдың оңайы. Ал дәл сол кезеңге сондағы билік биігінде жҥргендердің кӛзімен қарап кӛрдік пе? 

Кешегі Аяз бидің кебінде болған бҥгінгі Аяз биіміздің жаңсақ басқан тҧсы қайсы, қарапайым 

пенде ретіндегі ӛкініш, қуаныштары қандай? Дәл қазір тәуелсіз қазақ елінің аязбилер армиясы 

босағаларына кӛнетоз шапанын іліп, тәубелеріне тҥсе ала ма? Шығарма осындай астары қалың 

заманауи сҧрақтарға жауап іздейді [2, 2]. 
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Мҧндағы негізгі кейіпкер – білдей бір ауданның бірінші хатшысы Нҧржанов (Миятбек). 

Кейіпкеріміздің қызметін бірге атағанымыз бекер емес. Билік адамды ӛзгертетініне тҥсіністікпен 

қарасақ, Миятбек жағымсыз образға жатпайды. Романдағы негізгі жетекші кӛркемдік компонент – 

әңгіме ішіндегі әңгіме. Яғни ӛткен уақытқа шегініс. Оқиғаның ӛн бойы пойыздың тамбурында жапан 

далаға қарап, бастан ӛткен оқиғаларын еске алып, ойлап тҧрған Нҧржановқа қҧрылған. Қызметтің 

әсері ме, әлде қоғамның ба, әйтеуір, Нҧржанов болмысы ӛзгеріп, мінезі тҧйыққа айналды. Бірақ басқа 

қандай заман тумасын автор Нҧржановтың оқырман алдында бір жақсы қасиетін сақтап отырады. 

Қалай десек те Нҧржанов партиялық кезең етек жайған заманның келбетін жалғыз ӛзі алып шыққан 

кейіпкер.  

Нҧржанов – жалғыздық сарынының бірден бір айғағы. Әйелі мен бала-шағасы бола тҧра 

жалғызсырау себебін автор тігісін жатқыза тҥсіндіреді. ―Адамды бір кісідей-ақ танимын деген нық 

сенімінен айырылып, екіҧдай кҥй кешетін болғалы – қаратҧтар дәнеңесі жоқ қу жалғыздығы жиі-жиі 

есіне тҥсетінді шығарып жҥр‖ [2, 4].  

Жазушы романдарында ӛз заманы, замандастар туралы терең толғана, олардың жан-дҥниесіне 

ҥңіле отырып, ӛмір кӛрінісін шынайы суреттеген. Әсіресе, замана сипатын бейнелеу, уақыт тынысын 

сездірудегі жазушылық шеберлігі айқын кӛрініп, ӛмір шындығы суреткердің прозалық 

шығармаларында кӛркемдік шешімін тапқан.  

Қорытынды.Ж. Шаштайҧлының бір сҧхбатында айтқан мынандай сӛзі бар: ―Әдебиетті тағдыр 

жасайды. Ӛмірді кӛрмей тҧрып ҥлкен шығарма тудыру қиын. Әрине, шығармаға қиялмен келуге 

болады. Ойдан да қҧрастыруға болады. Бірақ, ҧлт табиғатын ашатын туындыға тағдыр алып келеді. 

Біз осы мәселені мҥлде ҧмытып кеттік. Тағдыр арқылы кӛркемдік қорытынды шығару деген мәселені 

адамзат ҧмытып кетті. Әдебиетке 1960 немесе 1980 жылдардағыдай толқындардың келуі сиреді. 

Әдебиеттің қҧны кеткен соң да шығар... Бірақ, бҧлай айтуға болмайды. Әркім ӛзінің жҥрегін алып 

келеді ғой. Біз, мҥмкін, сол жҥректерді тҥсінбей жатқан шығармыз. Қоғам қажетсінбей, әдебиеттің 

кӛсегесі кӛгермейді. Әр заманның ӛз ҥлкен шығармасы болуы керек. ―Ана елде мынадай екен, біз 

былай істеп жатырмыз‖ деген кӛзқарастан арылмай болмайды. Қазір ҧлтты ҧйыстыратын, ҧлттың 

рухын кӛтеретін дҥние керек. Мысалы, Ілияс Есенберлин кезінде ҧлтты қалай сілкіндірді?! Қазір 

осындай тҧлға шыға ма? Осы мәселені ойланып кӛрейікші‖. 

Әдебиетке ӛзіндік қолтаңбасымен, соны тақырыбымен, ӛрнек айшығымен, дара тәсілімен келген 

Ж.Шаштайҧлы оны тың образдармен, кӛркемдік шындықты бейнелеу дәрежесімен, адам жанының 

диалектикасын аша білумен байытты.  

Жазушы кейіпкерлерінің ішінде қара халық та, ел басқарған азаматтар да, кәрі де, жас та бар. 

Қаламгер олардың әрқайсысының харакетін ашуда әртҥрлі кӛркемдік қҧралдарды, тәсілдерді 

қолданып отырады. Сюжеттік желілердегі қаһармандар тобы ӛз болмыс-бітімімен кӛрінеді. Осының 

нәтижесінде шығарманың сюжеті ӛткірлене тҥсіп, философиялық сипатқа ие болған.  

Шығарманың кӛркемдік қуаты мен қҧнын айқындайтын компоненттер кӛп. Соның бірі – 

жазушының композиция қҧру шеберлігі. Қаламгер романдарының композициялық шеберлігі жайлы 

сӛз қозғағанда алдымен айтарымыз шығарма сюжеті мен композициясы нәзік, әрі берік байланыс 

тҥзген. 

Жазушының ӛмір шындығын қоса отырып, заман келбетін бейнелеуі оның авторлық позициясы, 

дҥниетанымы, кӛзқарасынан байқалады. Автор бірде ӛз атынан, бірде кейіпкер атынан қоғамға, 

адамға, ӛмірге баға береді. 

Ж.Шаштайҧлы замана келбетін еш боямасыз қуатты қаламмен кестелеген әңгіме-повесть, 

романдарынан байқағанымыз, ол – уақыт талабын жақсы сезінген, тоталитарлық жҥйеге бағынбай, 

туған халқының рухани сҧранысына кіршіксіз адал жҥрекпен мҥлтіксіз қызмет еткен. 
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Аңдатапа 

Мақалада Абай ғҧмырнамасын зерттеудің алғашқы кезеңі сӛз болады. Абай шығармалары мен 

ӛмірбаяны жайлы тҧңғыш рет сӛз болатын Кәкітай Ысқақҧлының «Абай (Ибраһим) Қҧнанбайҧлының 

ӛмірі» атты мақаласы талданады. Абайдың тҧңғыш ӛлеңдер жинағының жарық кӛруі, жинақты 

шығарушылар еңбегі жайлы айтылады. Абайдың ӛмірі мен шығармашылық мҧрасын орыс 

оқырмандарына алғаш таныстырған Әлихан Бӛкейхановтың «Абай (Ибраһим) Қҧнанбаев» 

азанамасымен таныстырылады. Тҧрағҧл Абайҧлының «Әкем Абай туралы» естелігіндегі Абайдың 

шығармашылық ӛмірі жайлы берген қҧнды деректеріне тоқталады. Авторлар Абайдың 

шығармашылық ӛмірі – абайтанудың іргелі саласы екенін дәлелдеп кӛрсетеді. 
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THE INITIAL PERIOD OF RESEARCH OF ABAY'S BIOGRAPHY 

 

Abstract 

The article is devoted to the first stage of studying Abay's biography. The article " the Life of Abay 

(Ibrahim) Kunanbaeva" which first talks about the works and the biography of Abai. It tells about the 

publication of the first collection of Abay's poems, about the works of the authors of the collection. Alikhan 

Bokeikhanov, who first introduced the life and creative heritage of Abay to Russian readers, will introduce 

the epic "Abay (Ibrahim) Kunanbayev". About valuable information in the creative life of Abay is told in the 

memoirs of Turagul Abayevich "About my father Abay". The authors prove that the creative life of Abay is a 

fundamental branch of Abay Studies. 

Keywords: poet, biography, textual history, chronology, biographical data, research, recollection, 

manuscript 
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НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ БИОГРАФИИ АБАЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена первому этапу изучения биографии Абая. Проанализирована статья Какитая 

Искакулы «Жизнь Абая (Ибрагима) Кунанбаевича», который первый рассказывает о работах и 

биографии Абая. В нем рассказывается о публикации первого сборника стихов Абая, о работах 

авторов сборника. Алихан Бокейханов, впервые представивший российским читателям жизнь и 

творческое наследие Абая, ознакомит с эпопеей «Абай (Ибрагим) Кунанбаев». О ценных 

информациях в творческой жизни Абая рассказывается в воспоминаниях Турагул Абаевича «О моем 

отце Абая». Авторы доказывают, что творческая жизнь Абая является фундаментальной отраслью 

Абаеведения. 

Ключевые слова: поэт, биография, текстология, хронология, биографические данные, 

исследования, воспоминание, рукопись 

 

Кіріспе. Абайдың ғылыми ӛмірбаянын жазу – ӛте кҥрделі мәселелерді молынан қамтиды. 

Абайдың ғылыми ӛмірбаянын терең танып, ақынның заманы тудырған ерекшеліктерін біліп 

меңгермейінше, Абай шығармаларының қоғамдық-әлеуметтік басты сарындарын ажырата 

алуымыздың ӛзі қиынға айналмақ. Абайтанудың бҥгінгі кҥні кезекте тҧрған ҥлкен міндеттерінің бірі 

– ақын ӛмірбаянына қатысты деректерді жинау және толықтыру. 

М.Әуезов ақын шығармашылығына арналған ғылыми еңбектерінің шыңы «Абай Қҧнанбаев» 

монографиясының «Абайдың ӛмірбаяны» атты тарауын Абайдың ата-тегінен бастап тарата 

баяндаған. Оған қоса Абайдың ӛзі де әкесі Қҧнанбайдың азаматтық бейнесін сомдаған «Әбдірахман 

ӛлгенде» («Арғы атасы қажы еді») ӛлеңінде әке бойындағы ҥлгілі қадыр-қасиеттерін жан-жақты 

сипаттаған. Міне осы себепті және Қҧнанбай заманы мен Абай дәуірін ӛзара салыстыра отырып, 

отарлық езгіге тҥскен елінің саяси-әлеуметтік халін, заман бейнесін суреттеудегі Абайдың халықтық 

кӛзқарасының қалыптасу себептерін тануға мҥмкіндік аламыз.  

Жасынан ел билеу жҧмысына араласып, халықтың саяси-әлеуметтік жайы, ел мҥддесі 

жолындағы кҥресте араласқан ел билеушілер, достары мен ақын, ӛнерпаз шәкірттері, орыс 

демократтары сынды замандастарының әдеби ортасының ӛзара әсер ықпалдарының іздері Абай 

шығармаларында кӛрініс тапқан. Сол себепті де Абай шығармаларының жазылу жайы, 

текстологиясы, хронологиялық мерзімдерін дәйектеуде ақын замандастарының естеліктері, тҥрлі 

ӛмірбаяндық деректер, жазбалардың мәні зор. Олар: Ә.Бӛкейхановтың «Абай (Ибраһим) Қҧнанбаев» 

азанамасы, К.Ысқақҧлының «Абай (Ибраһим) Қҧнанбайҧғлының ӛмірі» мақаласы, М.Дулатовтың 

«Абай» мақаласы, Т.Абайҧлының «Әкем Абай туралы» ӛмірбаяндық естелігі, сондай-ақ 1940 жылғы 

Абай шығармаларының жинағында «Абайдың ӛмірбаянына қосымша материалдар» деген атпен 

М.Әуезов топтастырып бастырған «Кӛкбай әңгімелері», «Абай жайында Мәдияр, Қатпа, Архам, т.б. 

айтқан әңгімелер», «Мҧсылманқҧл Жиреншиннің әңгімесі», т.б. естеліктерді оқып игеру қажет. 

Негізгі бӛлім. Бізге белгілі ақын ӛмірбаянын бірінші рет Кәкітай Ысқақҧлы (1909) жазған. Қазан 

революциясына дейінгі дәуірде Абайдың ӛмірі мен әдеби мҧрасын танытуда елеулі еңбек еткендердің 

ішінде Кәкітай Ысқақҧлының орны бӛлек. Кәкітайдың Абай мҧрасын танытудағы басты еңбегі де 

Абай шығармаларының тҧңғыш жинағын қҧрастырып жариялауы мен ақын ӛмірі туралы алғаш рет 

мәлімет беруінде жатыр.  

«Бҧл салада Абайдың тҧңғыш биографы - Кәкітай Ысқақҧлы. Кәкітай ҧлы ақынның немере інісі 

болуы себепті 12 жасынан бастап тікелей Абай тәрбиесінде ӛсті. Ес біліп есейген шағынан бастап 

Абай ӛмір сҥрген ортаның сыры мен қырын танып, ақын ӛмірінде орын алған елеулі оқиғалардың 

бәріне де тікелей араласты. Кӛптеген Абай шығармаларының дҥниеге келу сыры мен жазылу 

себептерін де ӛз ортасында кімнен болса да анағҧрлым жетік білді. Абай ӛлеңдерінің қай жылы 
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жазылғанын анықтау жолында да кӛп еңбек сіңірді», - деп М.Әуезов Кәкітай Ысқақҧлының абайтану 

тарихындағы орны мен зор еңбегін атап кӛрсетеді [1, 5].  

Абайдың тұңғыш биографы Кҽкітай Ысқақұлы - жастайынан тікелей Абай тҽрбиесінде ҿскен 

ақынның дарынды шҽкірті. Ес біліп есейген шағынан бастап Абай ҿмір сүрген ортаның қыры мен 

сырын танып, ақын ҿмірінде орын алған елеулі оқиғалардың бҽріне де тікелей араласқан. Кҿптеген 

Абай шығармаларының дүниеге келу сыры мен жазылу себептерін ҿз ортасында бҽрінен анағұрлым 

жетік білді. Абай ҿлеңдерінің қай жылы жазылғанын анықтау жолында да кҿп еңбек сіңірді.  

Кҽкітай туралы кезінде Ҽ.Бҿкейханов, Ҽрхам Кҽкітайұлы, Қ.Мұхамедханұлы естелік, 

мақалалар жазып, құнды деректер қалдырған. Кҽкітай мен Тұрағұлға ұлы ақынның қолжазбасын 

жинақтап, баспаға дайындауды тапсырған адам Ҽлихан Бҿкейханов.  

Кәкітай Ысқақҧлы жазған Абайдың тҧңғыш қысқа тҥрдегі ӛмірбаяны ӛз заманында елеулі 

қызмет атқарып, соңыра абайтану тарихынан лайықты орны мен бағасын алды. Ол жӛнінде Мҧхтар 

Әуезов: «Кәкітай Ысқақҧлы жазған Абайдың тҧңғыш қысқа тҥрдегі ӛмірбаяны ӛз заманында елеулі 

қызмет атқарып, соңыра абайтану тарихынан лайықты орны мен бағасын алды да», - деп деп баға 

беріп, ерекше ілтипат білдіреді [1, 5]. М.Әуезов аса жоғары бағалаған мақала, сӛз жоқ, Абайдың 

ӛмірбаянын жазуға бірден-бір негізгі дереккӛз болды. Ӛйткені, Кәкітай - туысы ғана емес, Абайдың 

қасында жҥріп, талапты шәкіртіне айналған ең жақын адамдарының бірі. Абай туралы кӛрген-

білгенін осы мақалаға сыйғызып кетпесе де, бҧл қҧнды еңбек абайтану ғылымының бастау бҧлағы 

ретінде маңызын жоймақ емес. 

Бҥкіл қазақ халқы Абай шығармалары мен ӛмірбаяны жайлы дерекпен тҧңғыш рет Кәкітайдың 

«Абай (Ибраһим) Қҧнанбайҧлының ӛмірі» атты мақаласы арқылы танысты. Кәкітай Абай ӛмірі мен 

шығармашылығына жалпы тоқталғанымен, сол дәуірдің ӛзінде-ақ Абай жӛнінде қҧнды пікірлер 

айтты. «15 жаста-ақ балалық қылмай, ҥлкендерден білімі артылып, ел ішінде жҧртты аузына қаратып, 

басшылыққа бҧрынғы тӛрелермен талас қылып, әкесіне ҥлкен кӛмегі тиген. Тҧрғылас елдің 

жақсылары баласынбай, аузына қарай бастаған», - деп Кәкітай Абайдың ақындық дарыны асып 

туғандығымен қоса, шешендікке жас кезінен қабілетті болғанын атап кӛрсетеді [2, 182]. 

«Шындығында, бҧл Кәкітайдың әңгімесі бойынша Әлиханның Абай ӛмірі туралы толықтырылып 

жазған екінші мақаласы еді. Оның алғашқы нҧсқасы 1905 жылы «Семипалатинский листокта» орыс 

тілінде басылды. ...Бҧл ҧлы Абайдың қағаз бетіне тҥскен ең алғашқы ғҧмырнамасы болатын», - деп 

ғалым Т.Жҧртбай тҧңғыш баспа бетінде жарық кӛрген Абай ӛмірі туралы деректі атайды [3].  

Абай қайтыс болысымен-ақ оның ақын шҽкірттері Абай ҿлеңдерінің тұңғыш жинағын 

жариялауға кірісіп кетті. Кҽкітай Ысқақұлы мен Тұрағұл Абайұлы ақын ҿлеңдерін жинастырып, 

Ҽ.Бҿкейхановқа табыстайды. Бұл жинаққа қоса Абайдың ӛмірбаяны туралы кӛлемді мақаласын 

береді. Абай ӛлеңдерінің ең алғашқы таңдамалы жинағын Ә.Бӛкейханов Петербург қаласындағы 

Илияс Бораганский баспаханасынан 1909 жылы бастырып шығарады. 

Әлихан Бӛкейханов 1914 жылы «Қазақ» газеiне шыққан «Кәкiтай» деген мақаласында Кәкітайды 

еске ала отырып, «Ӛзіме Абайдың қайтыс болғаны туралы қаралы хабар келгенде, отыра салып 

балаларына бірден хат жаздым» дейді. Айтып отырған балалары – Тҧрағҧл мен Кәкiтай. «Дереу 

Абайдың ӛлеңдері мен жазбаларын хатқа тҥсiрiп, кітап қылып басыңдар. Әйтпесе, ҧмытылып, 

жоғалып кетеді», - депті. Кәкiтай осы шаруаны қолға алып, арнайы киіз ҥй тiгiп, Мҥрсейіт Бікеҧлы 

есімді молданы отырғызып, Абайдың есте қалған барлық ӛлең дерін қҧсни кӛркем жазумен әдіптеп 

хатқа тҥсiрткiзедi [4, 253]…  

Талқылау. Абай жинағының жарық кӛруіне қалтқысыз қамқорлық жасаған Алаш кӛсбасшысы 

Әлихан Бӛкейханов болды. Ҧлт кӛсемінің бҧл еңегі жайлы Міржақып Дулатов былай дейді: «1905 

жылы «Семипалатинский листок» газетасында һәм онан кейін Семейдегі географический 

обществоның шығарған бір кітабында Әлихан Бӛкейханов Абайдың тәржіма халін жазды һәм 

кешікпей кітабы басыатынын білдіріп еді. Бірақ тез шықпады. 1909 жылы Абайдың балалары һәм 

інілерінің ризалығы һәм Әлиханның ыждаһатымен Абай кітабы Петербургта Бураганский 

баспасында басылып шықты. Біздің қолымыздағы кітап сол бірінші басылым» [5, 71].  

Абайдың ӛмір тарихы ақын қайтыс болғаннан кейін жазылып, 1905 жылы орыс тілінде Семей 

газетінде жарияланды. (Абай (Ибрагим) Кунанбаев (некролог), «Семипалатинский листок», 1250-

252). Осы мақала екінші рет 1907 жылы жарияланды («Записки Семипалатинского. подотдела 

Западно-Сибирского отдела Русского географического общества». Выпуск III, 1907 г., стр. 1-8). Бҧл 

екі мақаланы да жазған Әлихан Бӛкейханов, оған Абай ӛмірі туралы мағлҧмат берген Тҧрағҧл 

Абайҧлы және Кәкітай Ысқақҧлы. 1908 жылы Орынборда шығатын татар газеті «Ибраһим 
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Қҧнанбаев» деп аталған мақала жариялап, Абайдың ӛмірі, ақындық ӛнері туралы жақсы мағлҧмат 

берген («Уақыт» газеті, 1 338, 1908 ж., Орынбор).  

Бұл туралы абайтанушы ғалым Қайым Мұхаметқанұлының 1991 жылдың 23 тамызында 

«Семей таңы» газетінде жарық кҿрген ғылыми мақаласында кеңінен сҿз етіледі. «1905 жылы 

«Семипалатинский листок» басылымында, 1907 жылы «Записки Семипалатинского подотдела 

Западно-Сибирского отдела Русского географического общества» атты басылымда Абайдың 

дүниеден ҿткені жайлы «қазанама» (некролог) жарияланған екен. «Бұны істеген адам – Ҽлихан 

Бҿкейханов», - депті жазады ғалым Қ.Мұхаметқанұлы [6, 3]. Одан кейін 1908 жылы Орынборда 

шығып тұрған «Уақыт» дейтін татар газеті Абайдың ҿмірі, ақындық ҿнері жайлы кҿлемді мақала 

жариялайды. Абайдың қазасынан (1904 жыл) кейін туыстары мен балалары ақынның мұрасын 

жинастырып, баспаға ҽзірлеуге кіріскен. Сҿйтіп, Кҽкітай мен Турағұл 1905 жылы жазға салым 

Абайдың ҿлеңдерін, қарасҿздерін жинап, түгендейді. Тапқандарын Мүрсейіт Бікеұлының қолына 

беріп, ҽдемілеп, кҿшіртеді. Мүрсейіт молда арнайы тігілген қоста отырып, бір айда жазып 

шыққандығы айтылады. 

Абайдың ҿмірі мен шығармашылық мұрасын орыс оқырмандарына алғаш таныстырған - 

Ҽлихан Бҿкейханов. Ол «Абай (Ибраһим) Құнанбаев» (некролог) мақаланы, алдымен Семейдегі 

«Семипалатинский листок» газетінде 1905 жылы 25, 26, 27 қараша күнгі 250-252 сандарында 

жариялайды. Бұдан кейін «Семипалатинские областные вдомости» газетінде (1906 жыл) қайта 

басылады. 1907 жылы «Записки Семипалатинского подотдела» Западно-Сибирского отдела» атты 

кітабынан орын алды. Мақаланы ғалым Т.Жұртбай қазақ тіліне аударып 1991 жылы «Жұлдыз» 

журналының № 9 санында жариялайды.  

Бұл азанама жҿнінде ғалым Дихан Қамзабекұлы еңбегінде былай делінген: «Ҽлиханның шынайы 

тұрпатты авторлық ҽдебиетке айрықша үмiт артуы 1905 жылы жарияланған Абайға арналған 

мұнақып-мақаласынан (―Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы‖) бастау алады… Абайды тану мен 

танытуға деген ықылас алғаш Ҽ.Бҿкейхан тарапынан байқалған… Ҽ.Бҿкейханның «Абай (Ибраһим) 

Құнанбайұлы» мақаласында ұлы ақынның ғұмырбаяны алғаш рет мүмкіндігінше толық 

сипатталған…» [8, 194]. Ҽ.Бҿкейхановтың абайтануға ықыласы ауғаны осы азанаманы жазғаннан 

кейін басталатынын атап кҿрсетеді. 1905 жылы алғаш рет осы азанамада Абайдың ҿмірі мен 

шығармашылығы  

Алаш кҿсемі ұлы ақынды жұртшылық қауымға таныстырып қана қоймайды, асыл мұрасына 

аса ерекше кҿңіл бҿледі. «Абай поэтикалық қуаттың иесі, қазақ халқының мақтанышы. Абай сияқты 

халықтың рухани творчествосын осынша жоғары кӛтерген қазақ ақыны әлі кездескен жоқ…», - деп 

алғаш Абай туралы қҧнды баға береді [9]. Бҧл баға алаш кӛсемінің Абайдың әдеби мҧрасын терең әрі 

жан-жақты танып білген зерттеуші екенін кӛрсетеді.  

Зерттеушінің бұл еңбегін жазғанда екі мақсатты кҿздегенін байқаймыз: оның біріншісі – 

ақынның рухына тағзым ету болса, екінші – Абайдың ҿмірбаяны мен шығармашылығы жайлы 

мҽліметті қалың жұртшылыққа жеткізу. Осы мақсаттарға жету үшін Ҽлихан Бҿкейханов 

Абайдың дүниеге келуі мен шыққан тегі, ҿз жұрты мен нағашы жұрты, балалық шағы, қоғамдық 

қызметі, алғашқы ҿлеңдері, аудармашылығы жайлы маңызды деректер келтіреді. Мысалы, Абайдың 

ҽкесі Құнанбайға Ҽлихан былай деп баға береді: «Абайдың ҽкесі Құнанбай да басқа рудың 

қазақтарына ҿктемдік жүргізен, оны тек қана тҿре тұқымдарының сұлтандарына ғана тҽн 

лауазым – Қарқаралы округінің аға сұлтаны болып сайлануы дҽлелдейді. Құнанбай ҿмірінің соңында 

Меккеге барып, одан қайтып оралған соң ел билігінен бойын аулақ салады» [9]. Кҿріп 

отырғанымыздай, Ҽлихан Бҿкейханов Құнанбайдың қайраткерлігін аса жоғары бағалады. Алаш 

кҿсемі Ҽ.Бҿкейханов Құнанбайдың «қарадан шыққан хан атанып», тек Шыңғыс тұқымынан 

тарайтын сұлтандар ғана сайланатын аға сұлтандық лауазымды иеленуі - оның асқақ абыройы мен 

қазақтың Тобықты руынан басқа да руларына ықпал ете алуының нҽтижесі деп біледі. Бұл - 

Абайдың ҽкесіне берілген объективті баға, себебі кеңестік дҽуірде Құнанбай тұлғасы тек «феодал, 

байшыл, діншіл» деп бағаланғаны бізге мҽлім. 

Әлихан Бӛкейханов Абайдың ӛскен ортасы мен шығармашылығын жҥйелеп тҧңғыш рет бір ізге 

келтіріп, абайтанудың негізін қалады. Абай мҧрасының баспадан кітап болып шығуына қалтқысыз 

қамқорлық жасаған – Әлихан Бӛкейхановпен бірге ӛлеңдерін жинақтап бастыруға зор ҥлес қосқан 

Мҥрсейіт Бікеҧлы, Кәкітай Ысқақҧлы, Тҧрағҧл Абайҧлы еді.  

Тҧрағҧл Абайҧлы ақын мҧрасын жинастыруда, аса қҧнды мағлҧматтар жазып, қалпына келтіруде 

кӛп еңбек сіңірді. Ол әкесі туралы «Әкем Абай туралы» естелігін ҥлкен әңгіме етіп жазып қалдырған. 
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Ол М.Әуезовке «Әкем Абай туралы» деген кӛлемді еңбегін табыстаған. Тҧрағҧлдың «Әкем Абай 

туралы» қолжазбасы - Абай туралы жазылған тҧңғыш естелік. Абайтану саласында Тҧрағҧлдың бҧл 

еңбегінің тарихи маңызы ерекше зор.  

Тҧрағҧлдың осы еңбегін жазушы М.Әуезов жоғары бағалап: «Ғҧлама ақынның ӛмірбаянына 

қатысты мол мағлҧматтарды осы кісіден артық ешкім берген жоқ, оларды керекті жеріне кірістіріп, 

тҥгел пайдаландық», - деп жазады [10, 145]. М.Әуезовтің пікірі бойынша Абайдың ғҧмырнамасына 

қатысты деректерді Тҧрағҧлдан алғанын анық аңғаруға болады.    

Тҧрағҧл - бала кезінен әкесі Абайдың қолында болып, тәлім-тәрбиесін кӛп кӛріп ӛскен баласы. 

Мҧхтар Әуезов былай дейді: «…1891 жылға дейінгі ӛмірі Абайдың ең мағыналы ӛткізген жылдары 

болады... Сол уақыттарда жас шәкірт болып әкесінің қолында тҧрып, оқып жҥрген Тҧраш деген 

баласы мынаны айтады: «Осы жылдарда мәжілісінде ілім сӛзінен басқа сӛз жоқ болды. Әмсе 

мәжілісінде ғылым сӛзінен басқа сӛз жоқ. Біз шәкірт есебіңде сӛзін тыңдап, мҧсылманның 

медресесіндегі шәкірттерше ақиқат олай емес былай деп, дауласып жатушы едік... Ҧстаздық қылып 

отырғанда біздің жҥрегіміз мал қҧмар, мансап қҧмар адам емес деп егуші еді. Әрдайым сағынып 

кӛксеп, кезі келгенде қуанып қатты рахаттанатын уақыты: сӛзді ҧғар-ау деген адамдарды, іні, 

балалары секілді жастарға ілім сӛзін сӛйлеп, насихатын айтып отырған кезі болушы еді» [10, 217]. 

«Сондықтан Абай ӛлеңі қай кезде жазылып, кімге арналғанын жақсы білген. Ол Кәкітай 

Ысқақҧлымен бірге 1909 жылы Абайдың тҧңғыш ӛлеңдер жинағын Петербургте басып шығарған. 

Тҧрағҧл Абай мҧрасын жинастыруда, аса қҧнды мағлҧматтар жазып, қалпына келтіруде кӛп еңбек 

сіңірді» [11, 342].  

Турағұл ҽкесі туралы естелікті не үшін жазғанын былай деп түсіндіреді: «Менің әкемнің 

биографиясына, керекті сӛздерді жинамақшы болған азаматқа, менің әкемнің жалпы әдепті мінезін, 

салтын кӛрсетуге замандасының бір жолыққандағы қалпын, тҥрін, киген киімін, отырған-тҧрғанын, 

сӛйлеген сӛзін, қуанған не ашуланғанын жазбағым қажет екен. Менің әкемнің замандасында қаламға 

ҥйір, кӛргенін-білгенін қағазға тҥсіре білері аз болған соң, амалсыз ӛзім жазбақты мойныма алдым. 

Әйтпесе, әкесінің әдет-ғҧрпын баласы жазбағы, менің білуімше, солақай секілді» [10 , 218].  

Қорытынды. Абайдың шығармашылық ӛмірі – қазақ әдебиеті тарихының іргетасы. Абайдың 

ӛмірбаяны оның ақындық жолын, шығармашылық тҧлғасын, қоғам болмысын кӛрсетеді. Сондықтан 

оның ақындық жолын зерттеу бҥкіл ҧлттық әдебиеттің даму, есею кезеңдерін зерттеумен тығыз 

байланысты. Қазақ әдебиетінің озық, тарихи дәстҥрі, ҧлттық әдеби, мәдени мҧрамен байланысы, 

кейінгі ҧрпаққа әсері - бәрі де Абайдың ақындық ӛнерін қарастыру ҥстінде кең талдануға тиіс 

нәрселер. 

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі: 

1 Ҽуезов М. Абайды білмек парыз ойлы жасқа. - Алматы: Санат, 1997. - 416 б. 

2 Кҽкітай Ы. Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының ҿмірі / Кітапта: Кітапта: Абайдың ақын 

шҽкiрттерi. 1 кітап. - Алматы: Дҽуiр, 1993. - 224 б. 

3 Жұртбай Т. Ҽ.Бҿкейханов. Абай (Ибраһим) Құнанбаев www.abai.kaz.nu.kz 

4 Бҿкейхан, Ҽ. Н. Таңдамалы: ғылыми зерттеулер, еңбектер: монографиялары, мақалалары, 

сҿздері, баяндамалары, ҿлеңдері, аудармалары, хаттары. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 1995. - 

478 б. 

5 Дулатов М. Абай / Кітапта: Абайды оқы, таңырқа... Құраст. М.Мырзахметов. – Алматы: 

Ана тілі, 1993. – 160 б. 

6 Мұхамедханов, Қ. Ақынның дүниеге келген күні [Мҽтін] : бүгін Абайдың туғанына 146 жыл 

толады / Қ. Мұхамедханов // Семей таңы. - 1991. - 23 тамыз. - Б. 3.  

7 Қамзабекұлы Д. Алаштың рухани тұғыры. – Астана: Ел-шежіре, 2008. – 357 б.  

8 Бҿкейханов Ҽ. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. www.abai.kaz.nu.kz 

9 Ҽуезов М. Абай Құнанбаев: Мақалалар мен зерттеулер. – Алматы, Алматы : Ғылым, 1967. – 

391 б . 

10 Құнанбаев Т. Ҽкем Абай туралы. Құраст. Қ.Мұхаметханов / Кітапта: Абайдың ақын 

шҽкiрттерi. - Алматы: Дҽуiр, 1993. - 224 б. 

11 Картаева А., Мұқтарова Ҽ., Саметова Ф. Абай жайлы естеліктердегі ақын бейнесі // Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi Хабаршы «Филология ғылымдары» сериясы, 

№1(71), 2020. - Б. 340-343 

 

http://www.abai.kaz.nu.kz/


ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

430 

МРНТИ 17.71.07: 

 

Нұрдҽулетова Б.  

 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар жҽне инжиниринг университеті, 

Ақтау, Қазақстан 

 

XVIII-XIX ҒАСЫРЛАРДАҒЫ МАҢҒЫСТАУ АҚЫН-ЖЫРАУЛАРЫ ТІЛІНДЕГІ  

АРАБ-ПАРСЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақаланың мақсаты – XVIII-XIX ғғ. Маңғыстау ақын-жыраулары тіліндегі араб, парсы тілінен 

енген сӛздердің этимологиясына талдау жасай отырып, осындай поэтикалық қолданыстардың 

жыраулар тіліндеқолданылу, сақталу уәжін,келу кӛздерін тҥсіндіру. Маңғыстау ақын-жыраулары 

тіліндегі араб-парсы сӛздерін екі ҥлкен топқа жіктеп кӛрсеттік: біріншіден, діни ҧғым-тҥсініктерге 

байланысты сӛздер, екіншіден, образдық, кӛркемдік мақсатта қолданылған авторлық қолданыстар. 

Олардың кейбіреуі қазақтың ӛз сӛздері тәрізді тҧлғалық жақтан ӛзгеріп, жалпы халыққа бірдей 

тҥсінікті сӛздер болса, енді біреулерін арнайы діни сауаты бар адам ғана тҥсінеді және араб тіліндегі 

тҧлғасын сақтап қолданылған сӛздер. Зерттеу нәтижесінде жыраулар тіліндегі араб, парсы сӛздерінің 

поэтикалық мақсатта, белгілі бір діни ҧғым-тҥсініктерге байланысты қолданылғандығы, оның ӛзі 

жыраулардың біріншіден, ортаазиялық тҥркі әдеби дәстҥрінен мол хабардар болғандығының, 

екіншіден, мҧсылманша аса сауаттылығының кӛрсеткіші деген қорытынды ойға тоқталдық. 

Тҥйін сӛздер: жыраулар, араб-парсы сӛздері, поэтикалық қолданыс, діни сӛздер, жыраулық 

мәтін 
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ARABIC-PERSIAN ELEMENTS IN THE LANGUAGE OF THE MANGISTAU ZHYRAU OF THE 

XVIII-XIX CENTURIES 

 

Abstract 

The purpose of the article is to clarify the sources of their appearance, use and preservation in the 

poetics of zhyrau by analyzing the etymology of words borrowed from the Arabic and Persian languages, 

found in the works of the zhyrau poets of Mangistau of the 18th-19th centuries. We have classified the 

Arabic-Persian words in the language of the Mangystau poets-zhyrau into two large groups: firstly, these are 

words associated with religious concepts; secondly, the author's figurative applications used for artistic 

purposes.If some of these words, which have changed in terms of form and have become similar to the 

original Kazakh words, are understandable for everyone, then other words are understandable only to people 

with a special religious education, since they have retained the form of the Arabic language. As a result of 

the study, we came to the conclusion that the use of Arabic, Persian words in the language of zhyrau poets 

for a poetic purpose, or in connection with certain religious concepts, indicates that the zhyrau poets, firstly, 

knew the Central Asian Turkic literary traditions, and secondly, were very literate in the field of the Muslim 

religion. 

Keywords: storytellers, Arabic-Persian words, poetic usage, religious words, the text of the zhyrau 

poets 
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АРАБСКО-ПЕРСИДСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЯЗЫКЕ МАНГИСТАУСКИХ ЖЫРАУ  

XVIII-XIX ВЕКОВ 

 

Аннотация 

Цель статьи – путем анализа этимологии заимствованных с арабского и персидского языков 

слов, встречающихся в произведениях поэтов-жырауМангистау XVIII-XIX веков, разъяснить 

источники их появления, употребления и сохранения в поэтике жырау. Мы классифицировали 

арабско-персидские слова в языке мангистауских поэтов-жырау на две большие группы: во-первых, 

это слова, связанные с религиозными понятиями; во-вторых, авторские образные применения, 

используемые с художественной целью. Если некоторые из этих слов, изменившиеся с точки зрения 

формы и ставшие похожими на исконно казахские слова, понятны для всех, то другие слова понятны 

только людям, имеющим специальное религиозное образование, поскольку они сохранили форму 

арабского языка. В результате исследования мы пришли к выводу о том, что использование в языке 

поэтов-жырау арабских, персидских слов с поэтической целью, либо в связи с определенными 

религиозными понятиями, свидетельствует о том, что поэты-жырау, во-первых, хорошо знали 

среднеазиатские тюркские литературные традиции, а во-вторых, были очень грамотными в сфере 

мусульманской религии.  

Ключевые слова: сказители, арабско-персидские слова, поэтическое употребление, 

религиозные слова, текст поэтов-жырау 

 

Кіріспе.Маңғыстау сӛз зергерлері тілінде тҥрлі себептермен сақталып қалған кӛненің кӛзіндей 

сӛздер мен сӛзқолданыстар қазіргі әдеби тіл ҥшін тосын болып кӛрінуі мҥмкін. Мҧндай тіл 

ӛрнектерінің бірқатары жергілікті тіл ерекшелігі ретінде қаралып келді. Біз қарастырған ерекше 

сӛздер – тек диалектілік ерекшелік аясына сыймайтын, белгілі бір жыраулық дәстҥр тудырған 

поэтикалық тілдің туындылары және олар жеке-дара сӛздер емес, келу уәжі, сақталу себептері, 

тарихи-лингвистикалық тҧрғыдан тҥсіндіруді, зерттеуді талап ететін жҥйелі қҧбылыс. 

Қазіргі таңда мәтінтану ғылымында кӛне немесе тарихи мҧралардың мәтінін зерттеудің ӛзіндік 

ерекшелігі назарға ие болып отыр. Жыраулық дәстҥр туғызған поэтикалық мәтіндердің (жырлардың) 

жазбаша мәтіндерден бірнеше басты айырмасы бар: біріншіден, бастапқы нҧсқасы ауызша 

шығарылып, біршама уақыттардан кейін (ғасырлардан кейін) жазуға тҥсірілгендіктен, бір 

шығарманың бірнеше мәтіндік нҧсқалары бар, екіншіден, тыңдаушысына әлденеше жырау-

жыршылардың (олардың ӛзі әр кезеңде ӛмір сҥруі мҥмкін) орындауымен тарап, жеткендіктен тҥрлі 

авторлық қолтаңбалардың болуы заңды, ҥшіншіден, XX ғасырда жыраулық мәтіндердің «екінші 

ӛмірі», яғни хатқа тҥсу кезеңі басталды. Жыр мәтіндерінің ауызша ғҧмырындағы мәтіндік тағдыры 

жыр мектебінің (әрине, жырау не жыршының) стиліне, ҧстанымына, жырды тыңдаушы ортаның 

танымы мен талғамына, қабілетіне қатысты болса, жазуға тҥскеннен кейінгі ахуалы араб, латын 

графикасынан кириллицаға кӛшіруде жазудың емле-ережелерінің қаншалықты тҥсініп, ҧғынылуына, 

жазуға тҥсірушінің сауаттылық деңгейіне, баспалық нҧсқалары ресми цензураның ықпалына, 

редактордың танымы мен ҧстанымына байланысты болды. Бірақ осынша кедергілер мен 

кҥрделіліктерге қарамастан жыраулық дәстҥрдің кеңістік пен уақытқа бағынбайтын ӛміршеңдігі, ҧлт 

мәдениеті мен санасында ҥнемі сҧраныста болуы жыр мәтіндерінің біздің дәуірімізге бастапқы 

қалпын қайта тауып, бағзылық сипатымен жетуіне себеп болды. Жырдың бағзылық қалпын бҧзбай 

жеткізуде, әсіресе, Маңғыстау жырауларының дәстҥрге беріктігі, осы ӛңірде ежелгі поэтикалық 

реалидің сақталып қалуы айрықша рӛл атқарып отыр.  

Зерттеуші Б.Әбілқасымов қазақ тіліне араб-парсы тілдерінен сӛздер ауысуын қандай да бір 

дәуірмен анықтау қиын екендігін айтады. Кейбір тарихшылар мен филологтар араб-парсы тілдерінен 

сӛз ауысуды орта ғасырмен байланыстырады. Шынында да қазақ тілінде қаншама араб-парсы сӛздері 

деп айдар тағылған қолданыстар бар. Олар қазақ тілінің фонетикалық заңдылығымен мҥлде ӛзгеріп, 

қазақыланып кеткен тҧлғалар. Әбілқасымов діни оқу-біліммен, мәднеиетпен байланысты сӛздердің 

XVIII-XIX ғасырларда панислам қозғалысы дәуірлеген тҧста кіргенін айтады [59, 169]. Ал XIX 
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ғасырдың екінші жартысынан бастап патша ҥкіметі ислам дініне тежеу салып, жалпы панисламизмге 

қарсы белсенді кҥрес жҥргізгені мәлім.  

1868 жылғы патша ҥкіметі жариялаған «Ереже» бойынша қазақтың діни істері Орынбор 

мҥфтиінің қарауына алынды. Молдалар жалпы азаматтық басқармаға, сол арқылы Ресейдің Ішкі Істер 

Министрлігіне бағынатын болды. Молдалардың молдалық атағын бекітетін, молдалықтан шығаратын 

облыстық басқарма болды. Патша ҥкіметінің рҧқсатынсыз мешіт, медреселер салуға тыйым салған. 

Оның ҥстіне 1888 жылы оқу министрі граф Толстой қазақ даласында бірде-бір татар, башқҧрт 

молдалары мен аудармашылары болмасын, олардың орнын орыс мектептерін бітірген (яғни 

шоқынған) қазақтар ауыстырсын, жергілікті билік ӛкілдері ресми жазбаларды орыс әліпбиімен 

қазақша жҥргізсін деген бҧйрық шығарады. Осындай жағдайлар араб-парсы сӛздерінің қазақ тіліне 

енуіне тежеу салған болуы керек. Қазақтың алғашқы баспасӛзі – «Тҥркістан уәләяты» мен «Дала 

уәләяты» газеттерінде араб-парсы сӛздерінің қолданылуы азайған, тіпті бірте-бірте тоқтатылған. [59]. 

Дей тҧрғанмен, сол кезеңдегі баспасӛзде, ауызша поэтикалық тілде халық ҧғымына әбден сіңіп, оның 

қажетіне асып жҥрген араб-парсы сӛздері кеңінен қолданылды.  

Зерттеудің әдістемесі. Жыраулар тіліндегі араб-парсы сӛздеріне талдау жасау ҥшін 

категориалды және дискреттік, компонентті талдау әдістері қолданылды. Тілдік деректерді  

Зерттеудің нәтижесі. Маңғыстау ақын-жыраулары тіліндегі араб-парсы сӛздерін екі топқа бӛліп 

қарастырамыз: 1. Ортаазиялық тҥркі әдеби дәстҥрінің ықпалымен Маңғыстау сӛззергерлері тілінде 

қалыптасқан кӛркем сӛз оралымдары мен образдар; 2. Мҧсылман дінінің қағидаларын тҥсіндіретін 

діни сӛздер мен оралымдыр. 

Біз тілін зерттеген сӛз зергерлерінің дені мҧсылманша сауатты болғаны мәлім. Сондықтан олар 

қҧран хадистерін жақсы біліп, ақындық сынға тҥскенде діни білім-дәрежелерін ортаға салып отырған. 

Мысалы Абылдың «Әліппесі» («Әліпте жиырма тоғыз келеді әліп; Атасы Әзірет-әлі Әбутәліп...»), 

Абылдың Нҧрымды сынауы («Әріптің жиырма тоғыз әлхам басы, әлхамнын бимен келер біссімілләсі. 

Мимнің қҧйрығы ҧзын, тӛбесі ойық, Нҧрымжан, осы ненін ишарасы?..») Нҧрымның Қашағанға 

қоятын сауал-ӛлеңі («Нҧрым мен Қашаған») т.б. шығармалар – осының дәлелі. 

Ӛз шығармаларын жҥйелі жазып отыруды дағдыға айналдыра қоймаса да, бҧл сӛз иелері араб 

харпін жақсы танып білген. Арабша сауатты, кӛзі ашық ерекше талант иелерінің сол араб жазуымен 

келген ортаазиялық кӛркем әдебиет ҥлгілерінен саналатын дастандарды да жақсы біліп, жатқа 

айтқандары хақ. Жалпы, сол дәуірде ортаазиялық жазба әдебиет ҥлгілерінің қазақтың кӛркем сӛзіне 

қаншалықты әсер еткенін профессор М. Томанов былай деп кӛрсетеді: «...Сол араб, парсы тілдерінде 

жазылған, кейін ортаазиялық тҥркі әдеби тіліне аударылған кӛркем әдебиет ҥлгілері казақ арасында 

араб жазуымен басылған кітаптар арқылы, солардың негізінде ауызша да тарады. Орта ғасырлық 

жазба әдебиет ҥлгілері — дастандардың ауызша варианттары осы жолмен келіп шығады. Бҧлар 

кейбір тілдік ерекшеліктеріне қарамай, қазақ кӛркем әдебиетінің қорына қосылды да, бҧлардың тілі 

кӛркем әдебиет тілінің ҥлгісіне айналды... Ал олар ӛз кезегінде ауызша шығаратын ақындар тілімен 

бізге ауыз әдебиеті тілінде ықпалын тигізбей қалған жоқ» [60, 3]. Маңғыстау ӛлкесінде діни 

кітаптармен катар ортағасыр жазба әдебиет ҥлгілері, шағатай тілінің әдебиеттері кеңінен таралған. 

Осыған мысал ретінде Т. Жаңаевтың мынадай деректерін келтіре кетейік. Маңғыстауда Абдолла 

хазірет деген (1853-1918) Уфадағы «Ғалия» медресесін бітірген ҥлкен діни білім иесі болған. Бірнеше 

мешіттер, медреселер ашын, шәкірттер даярлаған. Кейіннен Кеңес ҥкіметі Абдолла хазіретті жер 

аударып Кӛкмешіттің бҥкіл мҥлкін тәркілеп, галан-таражғасалып, кітапханасын ӛртеп жібереді. 

Хазіреттің шәкірттерінің біреуі басын қатерге тігіп, кейбір кітаптарын аман алып қалған болуы керек, 

кейін Ҥбаев Атшыбай ақсақал кӛмулі кітаптардың ҥстінен тҥседі. «Абдолла хазірет пен оның әкесі 

молда Жаналыдан калған «Қҧран», «Әптиек», «Мҧқтасар», «Софы Аллаяр», «Нҧрнама», 

«Қырықпарыз» окулықтары, сондай-ақараб, парсы, тҥрік, кӛне шағатай, тіпті башкҧрт, татар 

тілдерінде жазылған кітаптар... Бҥкіл мҧсылман әлеміне белгілі «Мәнәфисҥл», «Тҥрік шежіресі», 

«Хысасул-Әнбия», «Инсан», «Хҧласати-Хесааб», «Факрил-Хорезм», Махмуд ибн Омар әл 

Замахшаридің бірнеше кітаптары, Қожа Ахмет Яссауидің «Хикметі де болған» [61, 22],– дейді автор. 

Осы ӛлкенің ауызша поэзиясында ортаазиялық тҥркі жазба әдебиетінің ерекше тілдік дәстҥрінің 

қалыптасуына тағы бір себеп – ғасырлар бойы карақалпақ, тҥрікмен халықтарымен іргелес отырып 

мәдени-әдеби байланыста болуы. Қарақалпақ қосуқшылары, тҥрікмен шайырлары, маңғыстаулық 

жыршылар ӛмірде де, ӛнерде де ҥзеңгілес жҥріп, бір-бірінен ҥйренген, қатар жырлаған. Ал бҧл 

халықтардың кӛркем әдеби тілі Ортаазиялық тҥркі жазба әдеби тілі негізінде ӛркен жайғаны белгілі. 
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Сӛйтіп, аталған ӛлке жыраулар тіліндегі кӛркем образды арабизмдер мен парсизмдердің тҥп-

тӛркіні, негізінен, ортаазиялық тҥркі әдеби тілінің әсері деп бағалануы тиіс. Себебі: біріншіден, 

мҧндай сӛздер тҧрмыстық лексикаға жатпайды, кӛркем ҥлгіде ғана қолданылатын сӛздер. Екіншіден, 

кӛпшілігі араб, парсы тілдеріндегі бастапқы мәнінен мҥлде алшақтап, ӛзгеше семантикалық реңк 

алған. Ал біз ден қойып отырған араб, парсы сӛздерінің ӛзге ӛңір жыраулары тілінен кездеспеуі, 

кездесе қалса да басқаша мағынада қолданылуы әр ӛңірдегі жыраулық мектептің ӛзіндік сӛз тізу 

дәстҥрінің, сӛз мағынасын қабылдаудағы тҥйсіну, дҥниетаным ерекшелігіне байланысты болуы 

мҥмкін. 

Талдау. Осы әдеби дәстҥрдін әсерімен пайда болған арабизмдер мен парсизмдерге, шамамен, 

қалал, пітне, шабаз, уәли, зият, пәнер, пәм, нәубет, зыбан, лазым, әспент, әбутас, арзу, запыз, 

занта, зарп сӛздері жатады. Бҧлардың ішінен қалал (һалал «адал, пәк»), уәли («білімді»), зият 

(«қасиетті, текті»), нәубет («молшылық береке»), арзу («қҧмар, қҧштар») (26) сӛздері біршама 

атауыштық ҧғымда қолданылса, ӛзгелері суреттемелік, бейнелеуіштік қызметінде жҧмсалады. Осы 

қызметте бҧл сӛздер бастапқы мәнінен мҥлде басқаша сипатқа ие болған. Мысалы, парсылық збан 

«тіл» деген сӛзі Аралбай ақында: «Қайғы толса қалыбына, Ҧшқындап шығар зыбаннан», – деп келсе, 

Ізбаста: «Әлеумет тҧрса анталап, Ауыздан шыкқан зыбаннан», – тҥрінде қолданылады. Бірінші 

контекстегі мағынасы «кӛңілдің тереңінен» дегенді, екінші контекстегі мағынасы «лебіз, ҥн, дауыс», 

сондай-ақ «жыр, ӛлең» дегенді білдіріп тҧр. 

Л.З.Будаговтың мәліметіне сҥйенсек, парсының 1) тіл, 2) сӛз, әңгіме дегенді білдіретін зыбан 

сӛзінің бастапқы заттық мағынасы абстракцияланып, тҥрліше поэтикалық мәнге ие болған: забан нҧр 

– «тіл, сӛйлеу, әңгіме, сӛзшең, шешен»; зыбандан – «ақын», «бірнеше тіл білетін адам»; збандаран – 

«кӛп сӛйлейтін мыжың»; фринзбан – «ӛтірікші, суайт» [, 603]. 

Маңғыстау жыраулары тілінде «ҥн, жыр, әуен, әуез» мағыналарында жҧмсалады: 

Қайғы толса қалыбыңа, 

Ҧшқындап шығар зыбаннан (Аралбай жырау) [, 218] 

Әлеумет тҧрса анталап, 

Ауыздан шыққан зыбаннан  

Ортаңызда отырып, 

Тарқатайын қҧмардан. (Ізбас ақын) [, 446] 

Бастапқы «тіл» мағынасы ауыздан шыққан зыбан, зыбаннан ұшқындап шығу тіркестерімен 

метафораланып тҧр. «Тіл» дегеніміз — нақты зат атауын білдірсе, зыбан сӛзінің кейінгі мағыналары 

нақтылықта абстракцияланған ҧғымдар. Бірақ осы абстракциялы бейнелеудің ӛзі бастапқы заттың 

қызметінен шығып тҧр (семасиологиядағы функционалды-семантика заңы). 

Айтқыш тақ-тақ жыршы ӛтті, 

Сӛз лазымын кезенген [12, 17].  

Араб тілінде лазым «ен керекті, қажетті» деген мағынада. Сондай-ақ кҥнделікті қолданыста 

ләзім (барғаның ләзім) «жӛн, қажет» дегенді білдіреді. Ал жыршы «сӛз лазымын кезену» тіркесімен 

«сӛздің ең керегін, ӛткірін, тӛтесін» қолдануды айтып отыр. 

Арабтың «фитнә» сӛзінің қазақыланған тҧлғасы – пітнеМаңғыстау ақын-жыраулары тілінде жиі 

қолданыста бар.  

Қашағанның: 

Пітне кӛңіл белгісі - 

Қҧпия сӛйлеп ыржиған, - 

дегенінде «қҧпия сӛйлеп ыржию» шынын ашып айтпай, ӛтірік кҥліп, алдап, арбауды меңзейді. 

Ақын ендігі бір ҿлеңінде:  

Әуелден жазған санаңыз,  

Санаңыз келді жақындап,  

Пітнәні кеттік макҧлдап  

Пітнәні кӛрмей қайтьлған,  

Сол кісілер ақылды-ақ, – дейді. Бҧл жерде пітнәні мақҧлдау — «аярлық, алдамшы, жаман жолға 

тҥсу» мағынасына саяды. Сәттіғҧлда: 

Бҧ заман азбай не қылсын, 

Бітінә бҧзық кӛбейіп, 

Жер ҥстіне тақ толды [12, 340]. 
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Пітне сӛзінің «Арабша-қазақша тҥсіндірме сӛздікте» 4 тҥрлі мағынасы беріледі: 1. 

«таңғажайып, таңқаларлық, бойтартарлық» (тылсым, ҥрей туғызатындай жҥмбақ болса керек). 2. 

«еліктіруші, арбаушы, алдамшы». 3. «кӛтеріліс, бҥліншілік». 4. «ақылсыздық» [62]. 

Ауызекі тілдегі «кішкентай, болымсыз» мәнін беретін пітнедей сӛзі де пітнәдан шықса керек. 

Сонда пітнә сӛзінің семантикалық қҧрылымы мына тҥрде болады: «кішкентай» > «тар», осы 

мағынаның абстракциялануы арқылы: «кӛңілі тар, пейілі тар» > «ақылсыздық» (ақылды адамның 

пейілі де кең болу керек) > «аяр, алдамшы» (ақылы жоқ адам елді бҥлдіреді, аярлық жолға тҥседі) > 

«бҥліншілік». Дамудың қай тҥрі болмасын (мейлі ақыл-ойдың, мейлі қоғамның немесе сӛз 

мағынасының) аздан кӛпке, қарапайымнан кҥрделіге қарай сатылы тҥрде жҥзеге асады. Сӛз 

мағынасының бастапқы тӛркінінен алшақтап мҥлде басқа мағынаға ие болуы, жаңа сӛз ретінде 

қалыптасуы осы сатылай дамудан, неғҧрлым сатылы мағына ҧлғайған сайын бастапқы саты ҥзіледі, 

байланыс кӛмескіленеді. Тілдегі омонимия құбылысы – сӛздердің мағыналық дамуы арқылы 

бастапқы мен соңғының алшақтауы болса, синонимия құбылысы – о басында тҥрліше дыбыстық 

кҧрылымдағы сӛздердің мағыналық дамуы арқылы бір-біріне жақындап, жанасуы. 

Егер ортаңғы, аралық мағыналық сатыны білмесек, пітнә сӛзінің «кішкентай, болымсыз» 

мағынасы мен «кӛтеріліс, бҥліншілік» мағынасының арасында еш байланыс болмаған болар еді. 

Сӛз мағынасының сатылай дамуында мағына алшақтығы мҥлде кҥшейіп, кейде сӛз мағынасы 

бастапқыға қарама-қарсы полюске шығып кетеді (жағымды, жағымсыздық тҧрғысынан). Арабтың 

«ашық, елден ерек, қасиетті» дегенді білдіретін заһир сӛзі Қашағанның: 

Бҧл казақтың ішінен 

Шешендер ӛтті толғаған.  

Уәлилер ӛтті зайырлы,  

Болашақ алдын болжаған, –  

дегенінде «білімдар, елден-ерек қасиетті» мағынасын береді. 

Ал Қалниязда басқаша мәнін кӛреміз:  

Әнеттің ҧлы Ер Тӛлеп,  

Ер Шабаймеп бірігіп.  

Кӛрсетті сонда зайырды-ай. 

Енді «зайырын кӛрсету», «елден ерек кҥшін кӛрсету, ӛктемдігін білдіру» болып шығады. «Ер 

Тарғын «жырында: Кӛрмесеніз Тарғынның, Кӛрсетейін зайырын, - деп келеді. «Білімді, қасиетті» 

деген жағымды мағынасы болғанмен, «кҥш кӛрсету, кӛктемдік таныту» барлық уақытта жағымды 

бола алмайды. 

Парсының «тазалық, пәктік» мәнін беретін әсмәт сӛзі осы ӛңір жыраулары тілінде «биік, 

жоғары» ҧғымында да («ҽспенттен биік қарағай»), «әлпештеу, аялау», «кадірлі» дегенді білдіру ҥшін 

де («Айрылдың ҽспенттеген перзентіңнен») қолданылады. Қарапайым қолданыста әспеттеу сӛзі 

«әшекейлеу, кӛркемдеу» мағынасын береді.  

Зарп арабтын «сокқы (избиение, удар, биение)» мағынасындағы сӛзі [59, 117]. Ӛзбек тілінде 

«зиян, залал», қырғыз тілінде «соққы, ауыр, қиын» деген ҧғымда келеді. Ал Маңғыстау сӛз зергерлері 

аталған сӛзді негізгі мағынасын поэтикаландырып, бірнеше образда қолданады: 1. «кесірінен, 

әсерінен» (Мамырын тҿгіп қаз бен қу, Кҿлге мекен ете алмас, Ақсұңқар құстың зарпынан [12, 

160],Ақтан). 2. «кӛңілдің тереңінен, кӛңілімдегі қайғы-шерімнен» (Бір-екі ауыз айтайын, Кҿңілімнің 

зарпынан [12, 100],Аралбай). 3. «тегінен, қҧрамынан, маңызынан» (Атамыз адам жаралған, 

Топырақтың зарпынан [12, 100],Аралбай). Кӛрсетілген мағыналарының ішінде ҥшінші мағына 

(«топырақтын тегі, қҧрамы») ӛзге мағынадан мҥлде алшақ, жуыспайтын тәрізді. Егер адамның ойлау, 

қабылдап, соны қорыту жҥйесінің ӛте кҥрделі екенін ескерсек, байланыстырушы желіні табу қиын 

емес. Кӛңілдің тереңінде жатқан – ой, қайғы-шер. Ен маңызды, салмақты ой ғана тереңде жатады. Ал 

Адам-ата жаратылған топырақ жай топырақ емес, топырақтың ен маныздысы, асылы. Олай болса, 

«кӛңілдің зарпы» ҧғымы мен «топырақтын зарпы» ҧғымының арасында логикалық байланыс бар.  

Жыраулар тілінде мҧсылман дінінің қағидаларын танытуға арналған діни терминдер мен 

Қҧранның аяттарынан келтірілген ҥзінділер, дҥниенің жаратылуы, қҧрылымын тҥсіндіретін атаулар 

жеткілікті қолданылған.  

 

Қорытынды. Тілдің басты қызметі оның қарым-қатынас бола білу, яғни коммуникативтілігі 

екендігі белгілі. Бірақ тілдің адам ӛміріндегі кҥрделі қҧбылыс екендігін ескерсек, оның қарым-

қатынас болудан да ӛзге маңызды қызметтері бар екендігін ескеруіміз қажет. Соның бірі – тілдің 
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кумулятивтік қызметі. Ол – сол тілде сӛйлейтін халықтың ҧлттық санасын, мәдени-тарихи 

тәжірибесін, дәстҥрлік мҧрасын ҧрпақтан-ҧрпаққа, заманнан заманға, бір тарихи кезеңнен екінші 

тархи кезеңге жеткізіп, жалғастырып отыратын қызметі. XV-XIX ғасырлардағы ақын-жыраулар 

тілінде қазіргі тілдік ортаға бейтаныс кӛне сӛздерді талдау арқылы халықымыздың, оның тілінің 

тарихына қатысты мол деректер табуға болады. Мысалы, Маңғыстау жыраулары тіліндегі үб, 

қаржалу, ала жаулы, кіс, зүрият, аңлану, озал қолданыстары Маңғыстауды мекендеген тайпалар 

тілінде оғыз, қыпшақтық, басқа да кӛне тҥркілік элементтердің сақталып қалғандығынан хабар береді 

немесе осы ӛңірді ежелгі заманда кімдер мекендегені туралы тарихи дерек береді. Немесе араб, 

парсы, орыс тілінен енген сӛздердің тарихы Қазақстанның Батыс аймағында орналасқан Маңғыстау 

тҥбегі тҧрғындарының басқа халықтармен саяси, мәдени, шаруашылық қарым-қатынасын кӛрсетеді. 

Сонымен жыраулар тіліңдегі араб-парсы элементтері – қарапайым сӛйлесу тілінен емес, 

поэтикалық тілдің сӛздік қорынан ауысып келген образды қолданыстар. Олар белгілі бір тіл 

дәстҥрінде шындалып, семантикалық жақтан кҥрделеніп, тың образ тудырудын бірден-бір кҧралына 

айналған дей аламыз. 
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ЖАНАТ ӘСКЕРБЕКҚЫЗЫ ЛИРИКАСЫНДАҒЫ АНИМИСТІК БАСТАУЛАР МЕН 

МИФОПОЭТИКА 

 

Аңдатпа 

Мақалада қазіргі қазақ поэзиясының кӛрнекті ӛкілі Жанат Әскербекқызының ―Ай-тамғыˮ атты 

жыр жинағына енген лирикалық туындылары негізінде мифопоэтика мәселесі сӛз болады. 

Мифопоэтиканың әдебиеттану ғылымының ішкі саласы ретінде қалыптасу тарихына шолу жасалады. 

Сондай-ақ, Ай культінің қазақ халқының дҥниетанымы мен тҧрмыс-тіршілігі, әдет-ғҧрпы мен 

фольклорындағы орны жалпы адамзатқа ортақ анимистік дҥниетаным іздеріменсабақтастықта 

қаралады. Тӛл әдебиетіміздегі Ай бейнесінің поэтикалық қызметін Еуропа әдебиетіндегі танымал 

романтиктердің поэзиялық туындыларымен салыстыра талданады. Поэзияда Ай табиғатын қабылдау 

мен бейнелеудегі авторлық ерекшеліктермен қатар, Ай образын поэзия тіліне кӛшірудің 

типологиялық белгілерін аңдатады. Ақын лирикасындағы Ай бейнесінің мифологиялық негіздерімен 

Ай сарынының авторлық тҥсіндірмесі талданады. Қаламгердің стилдік даралығы менақиқат 

болмысты поэтикалық тҧрғыдан қабылдау ерекшелігі айқындалады. Тӛл поэзиямыздағы 

мифопоэтика дәстҥрі мен қазіргі қазақ жырының кӛркемдік-эстетикалық табысы туралы ғылыми 

негізделген ой айтылады. 

Тҥйін сӛздер: Жанат Әскербекқызы, лирика, поэзия, мифология, мифопоэтика, анимизм, ай 

образы 
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ANIMISM AND MYTHOPOETICS OF ZHANAT ASKERBEKKYZY'S LYRICS 

 

Abstract 

The article deals with the problems of mythopoetics based on the lyrical works of the famous poetess 

Zhanat Askerbekkyzy, included in the collection of her poems ―AI-tamgyˮ. The authors make a historical 

review of the formation of mythopoetics as an independent section of literary criticism. The role of the moon 

cult in the worldview and life, customs and folklore of the Kazakh people is analyzed. Their points of contact 

with traces of the chemical worldview in the folklore and traditions of the peoples of the world are revealed. 

The poetic function of the moon cult in Kazakh literature is compared with fragments of poetic works of 

famous romantics of European literature. 

The author reveals the mythological origin of the image of the moon and the specifics of the 

interpretation of the image of the moon and lunar motifs in the poet's lyrics. An attempt is made to determine 

the stylistic originality and individuality of the poetic perception of this author. a literary analysis of the 

mythopoetic tradition in national poetry and artistic and aesthetic searches in modern Kazakh poetry is 

Carried out. 

Keywords:Zhanat Askerbekkyzy, lyrics, poetry, mythology, mythopoetics, the image of the Moon, 

animism 
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АНИМИЗМ И МИФОПОЭТИКА ЛИРИКИ ЖАНАТ АСКЕРБЕККЫЗЫ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы мифопоэтики на материале лирических произведений известной 

поэтессыЖанат Аскербеккызы, вошедших в сборник ее стихов ―Ай-тамғыˮ. Авторы делают 

исторический обзор становления мифопоэтики как самостоятельного раздела литературоведения. 

Анализируется роль культа Луны в мировоззрении и быте, обычаях и фольклоре казахского народа. 

Выявляются точки соприкосновенияих со следами анимического мировоззрения в фольклоре и 

традициях народов мира. Поэтическая функция культа Луны в казахской литературе сравнивается с 

фрагментами поэтических произведений известных романтиков европейской литературы. 

Раскрываются мифологическое начало образа Луны и специфика трактовки образа Луны и 

лунных мотивов в лирике поэта. Cделана попытка определения стилевого своеобразия и 

индивидуальности поэтического восприятия данного автора. Осуществляется литературный анализ 

мифопоэтической традиций в национальной поэзии и художественно-эстетических исканий в 

современной казахской поэзии. 

Ключевые слова:Жанат Әскербекқызы, лирика, поэзия, мифология, мифопоэтика, анимизм, 

образ Луны. 

 

Кіріспе. Ҧлттық сӛз ӛнеріндегі мифтің поэтикалық қызметін зерттеу, оныңжекелеген 

қаламгерлер шығармашылығындағы кӛркемдік-идеялық жҥгін саралау – әдебиеттанудың ӛзекті 

мәселелерінің бірі. Ӛйткені, бҧл бағыттағы ізденістер сӛз ӛнерінің кӛркемдік-эстетикалық 

табыстарын танытып қана қоймай, сонымен қатар,рухани мҧраларымыздың дәстҥрлі сабақтастығын 

әр қырынан талдау арқылы тарихи зердемізді жаңғыртуға, санамызды серпілтуге жол ашады. Рухани 

тамырларымызды зерттемей, халықтың іштей тҥлеуі, ӛзін-ӛзі тану жолына тҥсуі мҥмкін 

емес.Философ А. Қасымжановтың сӛзімен айтсақ,―Рухани байлық әр халықты толық сақтап қалатын 

және ӛмір сҥру қҧқын дәлелдейтін қайнар бҧлақ... Әрине, руханилық кӛріністер де әр тҥрлі формалы, 

ол – қарапайым саналылық пен ырымшылдық, халық санасының жалпы бағдарының тӛменнен, 

тереңнен бағышталуы, интеллектуалдар мен ақындардың арман-қиялының, абстракциясының ең биік 

формасы ретінде байқалуы мҥмкінˮ[1, 15]. Поэзиядағы мифтің орны менжалпы мифопоэтика жайлы 

тың ізденістер қатарының молаюы рухани бастауларымызға ден қою, халықтың рухын ояту, 

мәңгҥрттенуден сақтандыру және қазіргі қаламгерлеріміздің кӛркемдік ізденіс-жетістіктерін 

бағамдау талаптарынан туындайтыны сӛзсіз. 

Ҧсынылып отырған мақалада Жанат Әскербекқызының 2014 жылы шыққан ―Ай-тамғыˮ 

жинағындағы кейбір ӛлеңдерінің мысалында мифопоэтикажайында сӛз етуді мақсат тҧттық. Нақты 

айтқанда, анимистік дҥниетаным мен ақын лирикасындағы Ай образы мен Ай сарынының лирикалық 

кейіпкердің ішкі әлемін, сезім қҧбылыстарын бейнелеудегі және егіздеу, кейіптеу, метафора, 

айқындау сынды бейнелеу қҧралдарын қалыптастырудағы ролін талдауға тырыстық.―Ай тамғыˮ 

жинағында ақын жанының Аймен егізделген сырлы суреттері лирикалық қаһарманның тҥнгі 

аспанның аруы Аймен сырласу, Айға мҧң шағу, Айдан медет тілеу, ―ақыл мен сезім арбасқан 

сәттердегіˮ жҥрек лҥпілі ретінде бедерленеді. Лирикалық кейіпкер жан дҥниесінің Ай образы арқылы 

айшықталуы жинаққа енген 50-ден аса ӛлеңге тән.Ақынның осы ӛлеңдері анимизмнің, Ай культінің 

қазіргі поэзиядағы кӛркемдік қызметі жайлы ғылыми ой тҥюге негіз бола алады.  

Жас ақындардың «Қарлығаш» атты жинағына енген балаң жырларымен поэзия кӛкжиегінен 

жарқырай кӛрінген ақын қыздың қаламынан ―Ғарыш билер ғҧмырымдыˮ (1999), ―Қаракӛз бҧлақˮ 

(2001), ―Қаңтардағы қызыл гҥлˮ, ―Кӛк тҥріктер әуеніˮ (2002), ―Қаз қанатындағы ғҧмырˮ (2007), ―Ай-

тамғыˮ (2014) сынды жинақтар туды. Ақын жырлары 1980 жылдардан бергі уақытта бірнеше 

ҧрпақтың эстетикалық талғам-таразысын, тарихи танымын қалыптастырып, рухани ләззат сыйлап 

келеді. Ай маңдайлы ақын қыз терең де нәзік сыршылдығымен, айшықты тіл, мифтік-ертегілік 
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сюжет, ғарыштық тылсым суреттерге толы сҧлу жырларымен оқырманның кӛзайымына айналды. 

Оның жырларына қазақ әдебиетінің абызы Әбіш Кекілбай:―Айлы тҥндегі арудың мойнындағы 

моншақтардай жақҧт жырларˮ деп дәл бағасын береді[2, 3]. Ал ақын Әбіл-Серік Әлиақбар: ―Оның 

жырларында ӛзіне ғана тән терең де қылдай нәзік сыршылдық, бағзыдан сыр тартатын ҧлттық магия 

мен мифтік дҥниетанымның тылсым дҥниелік саздары, Алтайдың асыл жауһары грек жазбаларында 

сӛз болатын кӛне Скифтік аңыздар... жарасымды кӛрініс тапқанˮ, - дейді[3, 3]. Бір ―Ай-тамғыˮ емес, 

оның қаламынан туған ӛзге жинақтарындағы ӛлеңдері де қазақ халқының рухани тамырларымен, 

мифтік сана-сезімімен тереңнен сабақтасып келетінтекті жырлар санатында. 

Әдістеме.Мақаланы жазу барысында талдау, тарихи-салыстырмалы, тарихи-типологиялық 

зерттеу әдістерін таңдап алдық. Біз таңдаған әдістер анимизм мен Ай культінің қазақ халқының 

дҥниетанымы мен тҧрмыс-тіршілігі, әдет-ғҧрпы мен фольклорындағы орнын жалпы адамзатқа ортақ 

анимистік дҥниетаным іздерімен, Ай культінің фольклор мен сӛз ӛнеріндегі кӛріністерін 

типологиялық қҧбылыстар ретінде салыстыра қарауға мҥмкіндік береді. Сондай-ақ, Бҧқар, Абай, 

Мағжан, Шәкәрім, Мҧқағалилардың жырларынан алынған ҥзінділер тӛл әдебиетіміздегі Ай 

бейнесінің тарихи қалыптасқан маңызды поэтикалық қызметін дәлелдейді. Еуропа әдебиетіндегі 

танымал романтиктердің поэзиялық туындыларының фрагменттеріАй табиғатын қабылдау мен 

бейнелеудегі авторлық ерекшеліктермен қатар, Ай образын поэзия тіліне кӛшірудің типологиялық 

белгілерін аңдатады. Жанат ақынның ӛз ӛлеңдерін салыстыра талдау ақын шығармашылығын 

тереңдей тҥсініп, қаламгердің адами болмысы, ақындық табиғаты туралы ой тҥюге жол ашады.  

Нәтижелер.Қазақ халқыныңанимистік (мифтік) танымын талдау, оның фольклор мен сӛз 

ӛнерінен алатын орны туралы ғылыми зерттеулердің кешегісі мен бҥгінгісін шола қарасақ, арнасы 

кең ізденістер мен іргелі жетістіктердің куәсі боламыз. Ҧлттық мифологияны зерттеу ісі Шоқан 

Уәлиханов еңбектерінен бастау алғаны белгілі. Одан кейінгі дәуірлерде М.Әуезов, 

Х.Досмҧхамедҧлы, С.Мҧқанов, Ә.Марғҧлан, Ә.Қоңыратбаев, Е.Тҧрсынов сынды ғалымдардың 

фольклор мен сӛз ӛнерінің тарихы мен теориясына арналған еңбектерінде анимизм мен кӛркемдік 

ойлау жҥйесінің сабақтастығы жанама тҥрде талқыланып келді. 

Академик С.Қасқабасов қазақ фольклорындағы миф жанрының табиғатын арнайы зерттеп, 

анимизмге анықтама береді. Ғалым Ай культіне қатысты миф сюжеттерін талдап, оларды рух-иелік 

мифтер тобына жатқызады. Қазақ мифтерінің (соның ішінде Ай, Кҥн, жҧлдыздарға байланысты 

ғарыштық мифтердің) ғылыми айналысқа енуіндегіШ.Ыбыраевтың басқаруымен қҧрастырылған 

―Қазақтың мифтік әңгімелеріˮ атты жинақтың ғылыми мәнін атап ӛтуге тиіспіз. С.Қондыбайдың 

―Арғы қазақ мифологиясыˮ атты 4 томдық кітабы ҧлттық мифологияның дамуындағы жаңа кезең 

болды. Бҧл еңбектердің барлығы анимизм табиғатын тҥсінуге, Ай культінің поэзиядағы Ай образы 

мен Ай сарынының тууына, бейнелеу қҧралдарының қалыптасуына байланысты ғылыми ой тҥюге 

негіз болады. Миф пен бейнелеу жҥйесінің, мифтің жекелеген қаламгерлер шығармашылығындағы 

кӛркемдік қызметін талдаған А.Жақсылықовтың, С.Негимовтің, Г.Пірәлиеваның, А.Мәуленовтің, 

Л.Мҧсалының, т.б. зерттеулерінің ғылыми мәні зор. Ӛзіміз сӛз етіп отырған ―Ай-тамғыˮ жыр 

жинағының авторы ақын, әрі ғалым Жанат Әскербекқызының ―Миф дҥниесі және кӛркемдік әлемˮ 

(2004), ―Даңғылˮ (2007), ―Кӛркемдік ӛрісˮ (2008), ―Мифтің поэтикадағы қызметіˮ (2010), ―Әдебиет 

әлемінде (ғылыми зерттеулер, 2012), ―Поэзия и мифˮ (2014), ―Миф. Мифология. Мифопоэтикаˮ 

(2016)атты ғылыми еңбектері мен мақалалары мифопоэтика теориясын қалыптастыруға негіз болды 

деп батыл айта аламыз. Жанат Әскербекқызының мифтанушы ретіндегі ғылыми пікірлері кӛркем 

шығармашылығында да айқын кӛрініс тауып отыратынын ерекше бӛліп айтқымыз келеді. 

Мифопоэтика саласындағы барлық зерттеулерді тізбелеу мақаланың мақсатына жатпайды. 

Сондықтан біз осы саладағы негізгі еңбектерді атап ӛтумен шектеліп, әңгіме ауанын Жанат 

Әскербекқызы поэзиясының зерттелуіне қарай бҧрайық. Қаламгер шығармашылығы хақында 

жекелеген мақалалар, рецензиялар қатары біршама. Ақын поэзиясын арнайы қарастырған магистрлік 

диссертациялар да бар. Бҥгінгі қазақ жырының тӛрінен орын алатын сыршыл суреткердің дара 

қолтаңбасы мен кӛркемдік әлемін тҥсінуде Ә.Кекілбай, Р.Нҧрғали, Б. Майтанов, Ж.Дәдебаев, 

Б.Жақып сынды әдебиет білгірлерінің пікірлері қҧнды.  

Мерзімді басылымдарда жарияланған Ж.Мәмбетов, Ж. Әубәкір, А. Қҧдайберген, С.Қасенов, 

Т.Қамзин, Б.Жанайхан, С. Ержанова т.б. сыншылар ақын лирикасындағы фольклорлық нақыш, 

мифтік-ертегілік сарындар мен образдарды қолдану шеберлігін талдап, оның қаламына тән 

бейнелілік пен психологизм, кӛне тҥркілік бастаулар жӛнінде әр қырынан сӛз етеді.Сӛз орайы 

келгенде, мақала авторының және шәкіртіміз С.Шамшикенованың қаламгер шығармашылығындағы 
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фольклорлық сюжеттер мен сарындарды талқылаған бірнеше мақаласы жарық кӛргенін айта кетейік. 

Дегенмен, суреткер сомдаған сырлы поэзияға қызығушылық ӛсіп келеді. Әсіресе, ақындық табиғатын 

танытатын ғарыштық сарын, Ай бейнесінің мифтік сана, анимистік танымменбайланысы, олардың 

авторлық интерпретациясы ҧлттық поэзияның кӛркемдік қуатын бағамдауға жанды материал болары 

сӛзсіз. 

Талқылау.Айды кие тҧту, тылсым сырын ҧғуға қҧштарлық, ӛнер тілінде бейнелеуге ҧмтылу 

адамзаттың мифологиялық ойлау жҥйесіне тән. Арғы қазақ мифологиясын зерттеген ғалым 

С.Қондыбай: ―Ай – палеолит, жалпы тас ғасырының адам танымының аса маңызды нысаны, ол 

ежелгі адамдардың мифтік комплексінде ҧзақ уақыт бойына ҥстемдік қҧрды. Бҧл – Ай культінің 

заманыˮ, - дейді [4, 20].Әлем халықтарының мифологиялық танымы кӛркемдік танымға ҧласқан 

дәуірлерде Ай культі поэтикалық ойлау жҥйесінен маңызды орын иеленгені белгілі. Мифтік сана 

бойынша адамзаттың аялы бесігі табиғат тірі, саналы рух тҥрінде қабылданды. Кӛне тҥркілер 

табиғатқа жекелей және жалпылай табынды, кие тҧтты. Ай – алғашқы адамның назарын ӛзіне 

мейлінше жиі аударып, дҥниенің жаратылуы мен ғарыш, адам мен ақиқат болмыс, табиғат 

қҧбылыстары хақындағы алғашқы пайымдауларының басты тақырыбы болған табиғат нысаны. 

Қазақтардың экологиялық танымынан алар орны ерекше ғарыш шырағы. Этнографиялық 

зерттеулерге сҥйенсек, кӛшпелілер Айға қарап ауа-райы қҧбылыстарын алдын-ала болжап, тәулік 

мезетін анықтайтын болған. Этнограф ғалым А.Сейдімбек: ―... аспандағы Ай мен Ҥркерді негізгі 

меже ете отырып тоғыс есебін жҥргізуі, тоғыс есебі бойынша ауа-райының қҧбылыстарын алдын-ала 

болжауы, яғни амалдарды біліп отыруы, міне мҧның бәрі тек қана уақыт есебін білу ҥшін емес, 

сонымен бірге кеңістік аясындағы табиғат қҧбылыстарының жай-жапсарын біліп отыру ҥшін де 

қажет болғанˮ, - деген маңызды дерек келтіреді [5, 155]. 

Қазақ халқының фольклорында Айға қатысты ―Ай қораланса арысыңды сайла, Кҥн қораланса 

кҥрегіңді сайлаˮ, ―Ай қырынан туса, айбалтаңды сайла, Ай шалқасынан туса, кҥрегіңді сайлаˮ, 

―Айдың тік туғаны халыққа жайлы, Шалқасынан туғаны ӛзіне жайлыˮ т.б. кӛптеген мақал-мәтелдер 

халықтың кҥнделікті тіршілік әрекеттерін жыл мезгілі, маусым мен уақыт мезетіне орай ҥйлестіруде 

Айдың қаншалықты маңызды болғанын дәлелдей тҥседі. Сондай-ақ, Айға байланысты бата-

тілектердің, ырым-тыйымдардың, мифтік сюжеттердің молынан ҧшырасуы далалық дҥниетаным мен 

тыныс-тіршіліктегі Ай культінің ҥстемдігіне ден қойдырады. Мәселен, ―Айды қолыңмен кӛрсетпеˮ, 

―Ай сәулесін бетіңе тҥсіртпеˮ, ―Ай толғанда желі тартпаˮ, ―Ай толғанда кӛшпеˮ, ―Ай толғанда қыз 

ҧзатпаˮ, ―Ай толғанда ҥй тікпеˮ деген сынды кӛптеген тыйымдар халықтың Айдың Адам тағдыры 

мен Табиғат қҧбылыстарына ықпал етуші тылсым энергетикалық кҥші, тіпті мистикалық ғарыштық 

қуаты туралы мифтік дҥниетанымымен сабақтасып жатқаны анық.  

Айды адами болмыс, мінез-әрекетке ие етіп бейнелеу мифтік әңгімелерден (ертегі, аңыз, хикаят 

т.б.) бастау алады. Ғарыштық мифтерде Ай – сҧлу қыз, Кҥн – оның әпкесі (кейде екеуі ерлі-зайыпты), 

жҧлдыздар (Ҥркер шоқжҧлдызы) – оның (олардың – Кҥн мен Айдың) балалары етіп суреттеледі. 

Айдың сҧлулығын қызғанған Кҥн оның бетін тырнап алып, Ай бетіндегі дақтар содан қалған деседі, 

осы оқиғадан соң Ай мен Кҥн аспан кӛгінде бір-бірімен ҧшыраспайтын болыпты-мыс. Қазақ 

фольклорында Ай мен Кҥн, Ай мен жҧлдыздар, Ай мен Шолпанға, Ҥркерге қатысты тҥрлі мифтік 

сюжеттер сақталған. Бҧл сюжеттердің барлығында Ай адамға тән мінез-қҧлық, әрекеттерімен 

тҧлғалана суреттеледі. Ғарыштық мифтер, Айға қатысты мифтік таным іздері ҧлттық лириканың 

бастауы қара ӛлеңдерде де сақталған. Халықтық лирикада Ҥркер шоқжҧлдызы – Айдың ҧлдары, ал 

Шолпан оның қызы ретінде жырға қосылады:  

―Үркер Айдың ұлдары, Шолпан – қызы, 

Қауыспенен қатады Сырдың мұзы. 

Жамалыңа қарасам жан жетпейді, 

Секілдісің бейне бір жер жұлдызыˮ. [6, 203] 

Ғарыш шырақтарының бірегей бейнесі – тӛл сӛз ӛнері мен әлем әдебиетінде кең тараған 

кӛркемдік қуаты мол, экспрессивтік мәнерлілігі айрықша поэтикалық образ. Мифолог-ғалым 

А.Н.Афанасьевтің пікіріне жҥгінсек, ―Кҥн, Ай, Жҧлдыз таза адамгершіліктің, рухани нҧрлылықтың 

символыˮ[7, 160]. Ал академик Әлкей Марғҧлан қазақ пен монғол халықтарына ортақ Ай, Жҧлдыз 

сынды символ сӛздердің ішкі мағынасын:―Ай – сұлулық, сана ишарасы болған; Жұлдыз – мереке, 

ойын-сауық, жастық белгісі болғанˮ, - дептарқатады [8, 19]. Бҧл символдар кейінгі дәуірлерде 

кӛркемдік ойлау жҥйесінде адам болмысы мен оның ішкі сырларын танытудың, поэзияда лирикалық 
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кейіпкердің сезім дҥниесіндегі қат-қабат қҧбылыстарды бейнелеп берудің кең ӛрісті амалына 

айналған.  

Еуропа әдебиетінде Айды поэтикалық ойдың қазығы ету антикалық әдебиеттің атасы Гомерден 

басталып, романтизм дәуірінде адам болмысының қат-қабат сырларын бейнелеп берудің, 

психологизм мен суреттіліктің басты қҧралына айналды. Адамның абсолютті еркіндігі, асқақ рухы 

менсҥйіспеншілігін жырлауда орталық персонаж ретінде бой кӛрсетті. Сӛзіміз дәлелді болу ҥшін әр 

тҥрлі жанрлардан бірнеше мысал келтіре кетейік. Антикалық неміс поэзиясының кӛрнекті ӛкілі Сафо 

(630 – 572/570 ж.ж. ӛмір сҥрген) лирикасында:  

Близ луны прекрасной тускнеют звезды,  

Покрывалом лик лучезарный кроют, 

Чтоб она одна всей земле светила 

Полною славой. 

Немесе: 

Уж месяц зашел;  

Плеяды Зашли...  

И настала полночь. 

И час миновал урочный... 

Одной мне уснуть на ложе![9, 196] (Вяч. Ивановтыңаудармасы)  

Шекспирдің ―Ромео и Джульеттаˮ трагедиясында–ғашықтардың тҥнгі бақтағы сырласу сәтінде 

Ромео Джульетта махаббатына Айды куә етеді: 

Мой друг, клянусь сияющей луной,  

Посеребрившей кончики деревьев... 

Джульетта:  

О, не клянись луною, в месяц раз  

Меняющейся, - это путь к изменам[10, 196] (Шекспир, (Б. Пастернактың аудармасы), - деген 

сӛздерімен Айды ӛшпес махаббаттың емес, баянсыздықтың бейнесі деп қабылдайтынын ҧқтырады. 

Неміс романтизмінің кӛрнекті ӛкілі Шелли «Эпипсихидион» поэмасында Айдың ғажайып 

сҧлулығын:  

Царица звезд, чиста и холодна,  

Твоя улыбка красит мир, Луна; 

Твой пламень мягок, хоть и ледяной, 

Меняясь, остаешься ты луной,-депжырлайды[11, 18]. 

Келтірілген мысалдар әлем әдебиетінде Ай бейнесінің барлық жанрларда қаншалықты ӛнімді 

қолданылғанын дәлелдейді. Романтикалық әдебиеттегі Ай образының кӛркемдік қызметі жайлы 

А.Сапелькиннің: ―У английских и немецких романтиков луна не только выражает состояние души, но 

и задает его. Вид луны, характер ее появления на небе, реакция, которую она вызывает, 

предопределяет настроение персонажа, образ его мыслей или действий, характер ситуации, а от этого 

– дальнейший ход повествования или даже развитие сюжета (если речь идет не о чистой 

лирике)ˮ[12,18],-дегенпікіріментолықкелісугеболады. 

Әлем әдебиеті мен ҧлттық сӛз ӛнерінде Ай мәңгіліктің (немесе тҧрақсыздықтың) сҧлулықтың, 

кіршіксіз рухани әлем мен сезім дҥниесінің, жан жҧмбақтарының ишарасы, жалған дҥниенің тірлігі 

мен тҥйткілдерінен ада рухани асқақтықтың, махаббаттың, мҧңның, рухани жалғыздықтың, 

даралықтың бейнесі ретінде кҥні бҥгінге дейін ӛнімді қолданылып келеді:  

Айналасын жер тұтқан  

Айды батпас демеңіз[13, 19]; 

Шашың – қара, денең – ақ бұлт, жүзің – Ай[14, 89]; 

Қайғылы Ай, мен де сенің қайғыңа ортақ[14, 111]; 

Ҽбден толып жарық Ай, 

Жоғарылап ҿрледі. 

Таласып жарға байқамай, 

Нұры кемін кҿрмеді.  

Жар киесі атқан соң, 

Секпіл түсті бетіне. 

Асылық айтып шатқан соң, 

Қаяу түсті шетіне[15, 208]; 
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Мен де жалғыз,  

Аспанда Ай да жалғыз[16,19]. 

Ай бейнесін айтылар поэтикалық ойдың қазығы ету мысалын әр ақынның шығармашылығынан 

табамыз десек қателеспеспіз. Біз ҧсынған мысалдарда қаламгерлердің стилдік даралығы, суреткерлік 

концепциясы мен ӛлең идеясына байланысты Ай бейнесінің әртҥрлі мәнімен ерекшелене 

суреттелгенін аңдаймыз. Бҧқарда Ай бейнесі ӛмір диалектикасының, ӛзгермеліліктің, Мағжанда 

сҧлулық пен тазалықтың, қайғының, Шәкәрімде махаббат мҧңының, Мҧқағалида жалғыздықтың 

символы ретінде ӛлең идеясын ашуға қызмет етіп тҧр. Шәкәрім ӛлеңінде Ай мен Кҥннің арасындағы 

араздық, Кҥннің Ай бетіне дақ салуы туралы мифтік сюжет дәлме-дәл қайталанып, бірақ жаңаша 

интерпретациялаған. Демек, бҧл мысалдарҧлттық поэзиямыздың дәстҥрінде Ай бейнесінің аса 

маңызды поэтикалық образ болғандығына кӛз жеткізеді.  

Менің үнім емес бұл – 

Айдың үні, 

Мендік ғұмыр емес бұл –  

Ай ғұмыры, 

Бергі беті – Жалғанның күлкісі де, 

Арғы беті – түнерген қайғы-мұңы...[3, 19]. 

Бҧл – Жанат Әскербекқызының ―Ай-тамғыˮ жинағына енген жақҧт жырлардың бірінен алынған 

ҥзінді. Келтірілген жыр жолдары әсершіл кӛңілдің әсіреқызыл сӛзге әуестігі болмаса керек. Біздіңше, 

аспан әлемінің патшайымы Ай ару мен аймаңдайлы ақын қыз болмысының егізделе суреттелуінің 

сәтті мысалдарының бірі. Сонымен бірге ақынның ақиқат болмысты поэтикалық тҧрғыдан қабылдау 

даралығы мен тӛл поэзиямыздың дәстҥр жалғастығы, қазіргі қазақ жырының эстетикалық биігін 

бағамдауға негіз болатын сӛз ӛнер туындыларының бірі.  

Айға тән тылсым сҧлулық, кҥміс нҧр, сырлы сипаттар ―Ай жалғыз да, жҧлдыз кӛпˮ, ―Ай нҧрынан 

ақшыл желек бҥркеніпˮ, ―Жарты Ай жатыр ойға шомып бір ауырˮ, ―Ай кӛзінен жҧлдыз тамшы 

сырғысаˮ, ―Ай кӛңілі қаяулыˮ, ―Қиық Ай кӛктен қиылып қарадыˮ, ―Айға қарап тҥнімен ақ қағазға 

тӛктім мҧңˮ, ―Ай жылады білдің бе, айнығаның бҧл сеніңˮ, ―Ішкі дҥнием – Ай тҧтылған тҥн-әлемˮ, 

―Сағынған Ай, жҧмбақ Ай, налыған Айˮ, ―Ақын жаны санамас Айды бӛтенˮ, ―Мен адаммын Айға 

айналған екенмінˮ, ―Аймалаған Айға қылып қҧлшылықˮ, ―Сен кҥнәһар салып кеткен Айға дақˮ 

(Ж.Әскербекқызы, 2014) секілді сан алуан сыр, сан қилы әсер тудыратын айшықты жолдар – адами 

сезім, әрекеттерді табиғатқа тели суреттеудің және адам жанының небір нәзік тҥкпірлеріне терең 

бойлаудың бірегей мысалдары. Осы ӛлеңдердегі Айдың толыққанды персонаж немесе айтылар 

ойдың қазығы сӛз-образ ретінде берілуі ойымызды дәйектей тҥседі. Ақын шығармашылығында 

Айдың және Тҥннің лирикалық персонаж дәрежесіне кӛтеріле суреттелуін талдау ҥшін ―Тҥнˮ атты 

ӛлеңін толық келтірейік. Ӛлең лирикалық кейіпкер – Тҥн және Айдың (лирикалық кейіпкер мен екі 

бӛлек лирикалық персонаждың) арасындағы сезімдер тартысына қҧрылады:  

Кербез жарық керілмей кері қайтсын,  

Айтар сырын Ай саған сеніп айтсын. 

Тереземнен кетеді сырт айналып 

Мені қайтсін... 

Аңсап жетер Ай сенің құшағыңды, 

Біледі ғой ынтыға құшарыңды. 

Назарыңды мен жаққа салмағаның  

Құса қылды. 

Саған адал Ай ғана, білем оны, 

Сенің тылсым құшағың – түнегені. 

Қызғаныштан қызарып бейшара күн 

Мың ҿледі. 

Тірлігінен пенденің түйерің кҿп, 

Кҿкірегіңде ғажап бір күй ҿрілмек. 

Талықсимын... басымды иығыңа  

Сүйегім кеп... 

... Аспан жұлдыз-кҿрпесін жайды жаңа, 

Жым-жырт ҽлем жұмбақтау жайды ұға ма. 

Сенің барқыт жанарың аймалайды 
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Айды ғана... 

Мҽңгіліктің ҿлшемі – ҿзің бе едің? 

Жұмбағыңа қанбайды кҿзім менің. 

Ҽппақ Аймен қауышар сҽттеріңде 

Кҿз ілмедім...[3, 64] 

Алты шумақтан тҧратын осы ӛлеңде ақын лирикалық кейіпкердің жан әлеміндегі сезім пернелері 

мен кӛңіл кҥй әуендерін Тҥн мен Айға кӛшіріп, кӛзге кӛрінбейтін, тек тҥйсікпен танылатын адами 

сырларды оқырманына суреткерлікпен жеткізе білген. Ӛлеңде Тҥн мен Ай толыққанды персонаж 

ретінде бой кӛрсетеді. Ӛлеңнің алғашқы шумағынан-ақ Ай адамиланып, керілу, сыр айту, сырт 

айналу, аңсау, тҥнеу т.б. тәрізді кербез сҧлуға (адамға) тән бҧла мінез бен сезімге ие персонаж етіп 

суреттеледі. Ай сипаты ―кербез жарықˮ, ―әппақ Айˮ тіркестері арқылы айқындала тҥскен. Тҥн 

махаббатына бӛленген Айдың ерке қылықтары мен кербез қимылдары жалғыздықтың уын ішіп, мҧң 

шәрбатын татқан, жанына демеу іздеген лирикалық кейіпкердің жан азабын тереңдете тҥседі. Тҥн 

Айға ғашық, назары Айға ғана тәуелді, соны ғана ыстық қҧшағына алуға, соған сенім артуға бейім. 

Ақынның поэтикалық тҥйсігі Тҥнді де адами болмыс иесі етіп бейнелейді. Тҥн Айдың сырын тыңдап, 

тек соны ыстық қҧшағына алып, барқыт жанарымен аймалайды. Біздіңше, Тҥн – бір жағы лирикалық 

кейіпкердің нәзік те, сыршыл сезім дҥниесінің ишарасы болса, екінші жағынан, мәңгіліктің, рухани 

нҧрлылықтың поэтикалық бейнесі. Ақынның: ―Ішкі дүнием – Ай тұтылған түн-ҽлемˮ деген 

лирикалық туындысында жасалған автометафора осы ойға тиянақ бола алады. Жанаттың лирикалық 

кейіпкері – ақылына емес, жҥректің ырқына, сезіміне бағынуға бейім, әсершіл жан, жер бетіндегі 

жалған тірліктің жаршысы емес, мәңгіліктің, рухани әлемнің, табиғилықтың жыршысы. 

―Талықсимын... басымды иығыңа / Сүйегім кеп...ˮ деген жолдар лирикалық қаһарман болмысының 

сезімге тәуелділігін дәл аңғартады. Тҥн – лирикалық кейіпкердің аңсары. Оның кӛңіл кҥйі мен ой-

сезімі толықтай Тҥнге ауған. Бірақ лирикалық кейіпкердің жан қалауы Тҥн тарапынан ескерусіз 

қалып, оның кҥйзелісін арттырады. ―Назарыңды мен жаққа салмағаның / Құса қылдыˮ деген жолдар 

мен оның Тҥнге деген қызғаныш сезімін білдіретін ―Қызғаныштан қызарып бейшара күн / Мың 

ҿледіˮ деп Кҥнді кейіптеу арқылы лирикалық қаһарманның сезім драмасы ҥстемелене тҥседі. 

Лирикалық кейіпкердің сезім кҥйі Кҥнге ауыстырылады. Келесі шумақта лирикалық кейіпкердің жан 

әлеміндегі қайшылық одан әрі ӛрістей тҥсіп: 

Мҽңгіліктің ҿлшемі – ҿзің бе едің? 

Жұмбағыңа қанбайды кҿзім менің. 

Ҽппақ Аймен қауышар сҽттеріңде 

Кҿз ілмедім... 

деген жолдармен тҥйінделіп, шарықтау шегіне жеткізіледі. Лирикалық кейіпкер ақылға 

бағынышты пенделік тірліктен гӛрі, азабы ауыр болса да сезім дҥниесімен бірлікті, рухани 

асқақтықтықалап алады. Екінші қырынан алғанда ақын танымындағы Тҥн – мәңгіліктің ӛлшемі. 

Жалғандық, пенделік емес, ғарыштық аядағы кҥрделі ҧғымдардың символы. Ӛлеңдегі лирикалық 

қаһарман болмысынан рухани ізгілікті шарқ ҧрып іздейтін ақынның ӛз болмысы, кҥллі әлемде тек 

қаламымен оңаша қалатын ғажайып сәттерді аңсауы танылғандай. Аталған ӛлеңге қатысты 

ойымызды тҥйіндесек, лирикалық шығарма – мәңгілік ақындық (адами) жалғыздық сарынындағы 

қазіргі эллегияның бірегей ҥлгісі. Адам жанының ең нәзік, ең қҧпия қабаттарына терең бойлай білген 

суреткерлік сҧңғылалықтың жанды мысалы. Ақын осы ӛлеңінде ата-бабаларымыздың табиғатты тірі 

рух иесі ретінде қабылдаған кӛне танымын ӛнерпаздықпен жалғастыра, жаңғырта келе ойды бейнелі, 

тҧспалды жеткізудің шебер ҥлгісін таныта білген.  

Жанат Әскербекқызының кӛңіл кҥй, махаббат лирикасында Ай образы басқа да кҥрделі 

сипаттарымен кӛзге тҥседі. Бірде Ай – сҧлу да мҧңды әйел бейнесінде, енді бірде ӛмірден озған 

ақындар рухының ғарыштағы мәңгілік мекені, тағы бірде ӛлеңдегі оқиғалар (сезімдер тартысы 

ӛрбитін) ӛтетін хронотоп қызметін атқарады.  

Сӛзімізге дәлел ретінде ақынның енді бір ӛлеңін алайық. Ӛлеңде бҥкіл ғаламда жанына жалғыз 

Ай ғана серік болған ақынның жалғыздық мҧңы ӛріледі. ―Періштедей сезім иесінің пенделіктен 

қажығанˮ жҥрегіне Ай медет береді. Ай сӛзін тыңдалық:  

Ақын жаны санамас  

Айды бҿтен, 

Мен болармын 

Мҽңгілік жайлы мекен. 
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Ажал деген – жан үшін 

бостандық па, 

Пенделерге тым ауыр... 

Қайғылы екен...  

Ақын жалғыз – Ай жалғыз. Ақын сыры – Айдың сыры, Ақын мҧңы – Ай мҧңына айналғандай: 

Шҽрбат мұңым – жанымның үні дедім, 

Күміс кесе мұң болып тұнып едім. 

Тоңазиды Ай боз сҽуле жүзін шайып, 

Кҿңіл күйі болмай тұр бүгін оның... 

Әсершіл қиялмен Ғарыш кеңістігін кезген лирикалық кейіпкердің жалғандағы жалғыз жҧбы – Ай 

ғана. Ақын лирикалық кейiпкердiң кӛңiлiндегi ӛзгерiстердi, аума-тӛкпе сезiмдердi ару Айдың 

кӛркiмен шарпыстыра отырып, Айға кӛшіреді, кейде табиғатты жандандырып, кейiптейдi. Аймен 

сырласады, Айға мҧң шағады: 

Жалаңаяқ жұлдыз кештім, жұбым – Ай,  

Маңдайымнан ғарыш желі ҿбеді. 

Ту сыртымда тұрған кҿздің сұғын-ай, 

Қабырғамды қақыратып сҿгеді... 

немесе: 

Жарты Ай жатыр ойға шомып бір ауыр, 

Кеудесіне жарым кҿңіл жаным бар. 

Тазарайын, тірліктегі күнҽ ауыр, 

Шолпан туар, ар жағында таңым бар...[3, 114]. 

Жанаттың ӛлеңдерiнде Айға қатысты эпитет, метафора, меңзеу, тҧспалдау және психологиялық 

егiздеу тәсiлдерінiң сан тҥрлi қыры бар. Ақын Айды бейнелеу барысында сҧлу қыз болмысын 

сипаттайтын эпитеттерді таңдап пайдаланады: періште Ай, жүзіне мұңтұнған Ай, керім Ай, 

тҽкаппар Ай т.б.Эпитеттер Айды жанды рух деп қабылдаған анимистік танымнан алшақтамайды. Ай 

дидарына адамның мiнез-қҧлқын, қуаныш-мҧңын ауыстыра бейнелейтін айқындаулар айтылар ойдың 

кҥрделеніп, шебер кейiптеулер жасауға ҧласады. Ал авторлық кейiптеулер лирикалық қаһарманның 

жан-дҥниесімен бірігіп, тҧтаса келе психологиялық егiздеулер туындатады. Ақынның ―Білмеймін 

Тҥннің кҥткенін кімдіˮ, ―Отауымның тҧсына кідірді тҥнˮ, ―Ішкі дҥнием – Ай тҧтылған тҥн-әлемˮ, 

―Тҥн – мҧхит, жҥзеді сезімімˮ т.б ӛлеңдерi осы пікірімізге дәлел бола алады.  

Біз қарастырған ӛлеңдерде ҥмiт, арман, мҧң,ӛкініш, сағынышсынды сезiмдер гаммасы Айға 

қатыстырылып, нәзiк ишаратпен, сырлы астармен жеткiзіледi: 

Алты құсқа айналған  

Алты қыздың зарын-ай! 

Қара жерден қайғы алған  

Жарым кҿңіл налыды Ай... (айқындау, кейіптеу); 

Тоңазиды Ай боз сҽуле жүзін шайып, 

Кҿңіл күйі болмай тұр бүгін оның (кейіптеу); 

Ай ыңырсып, соңғы ҽніндей тҿгер мұң (кейіптеу); 

Ай ұмсынды, маған жақын келем деп (кейіптеу); 

Жерде – Ҿзім, аспанда –Ай, 

Күрсіндірген кҿк түнді. 

Кҿзімізде жас қалмай, 

Жоқтап тұрмыз жоқ күнді (психологиялық егіздеу). 

Беймаза шақтарда сананы билеген ойлар мен кереғар сезімдерді кӛзбен кӛру мҥмкін емес, ол 

ақынның сезгір кӛңілі, нәзік тҥйсігімен сезіледі. Оны сӛзбен суреттеп беру ақынның ақынының 

қолынан келетін, ―қиуадан шауып, қисынын табаˮ айтуды қажет ететін сӛз зергеріне тән іс. Тҥннің 

сезім бейнесінде лирикалық кейіпкер жанымен егіз екеніне Жанат Әскербекқызының ―Тілін тістеп, 

ыңыранып шындығыˮ, ―Бір кебісімді тҥн алып қалдыˮ, ―Ай жатыр, жылжымайдыˮ, ―Ішкі дҥнием – 

Ай тҧтылған тҥн-әлемˮ, ―Жалғыз Жҧлдыз кӛгімненˮ, ―Кӛтеріп ап мҧң кӛзеніˮ т.б. ӛлеңдерін оқығанда 

кӛз жеткіземіз.  

―Ақынның жан сарайы, болмыс-бітімі, философиялық, эстетикалық кҿзқарасы, 

интеллектуалдық, психологиялық ерекшеліктері поээия тіліне айнымай кҿшедіˮ, - деген Серік 

Негимов тҧжырымы ойға оралады[17, 99].  
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Қорытынды. Сӛзімізді тҥйіндесек, Ж. Әскербекқызының ―Ай-тамғыˮ жинағы – Ай нҧрына 

оранған Ару-әйел жанының ең бір нәзік ҥндерінен сыр ҧғып, оқырманын жыр-бесігінде тербеген, 

қазақ поэзиясына тың серпін, жаңаша ізденіс әкелген рухани олжа, әрі бекзат ӛнердің бҥгінгі биігі 

мен кӛркемдік ӛресін танытар нағыз интеллектуалдық поэзия, ақындық мәдениеттің озық ҥлгісі.Оның 

ӛлеңдердегі ерекше мінез, тосын поэтикалық қҧбылыстар, болмысы бӛлек лирикалық кейіпкерлер 

мен персонаждар ақынның дара дҥниетанымы мен эстетикалық ойлау оқшаулығынан туған. Жанат 

ақынның ӛлеңдерінде ата-бабаларымыздың анимистік дҥниетанымы эстетикалық талғам таразысына 

тҥсіп, кейіпкердің ішкі әлемі һәм табиғат заңдылығын, ӛмірдің сан тарау сауалдарын асқан 

нәзіктікпен бейнелеудің, шынайы ӛнерпаздықтың, биік талғампаздықтың кӛркем кӛріністері ретінде 

танылады. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҚҦДАЛЫҚҚА ҚАТЫСТЫ ТҦРМЫС - САЛТ ЖЫРЛАРЫНЫҢ 

ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада қазақтың қҧдалық салтына қатысты тҧрмыс-салт ӛлеңдерінің этнографиялық 

табиғаты талданды. Адамзат баласының даму жолдарындағы отбасы мен некенің даму тарихына 

негізделген зерттеулер жҥргізілді. Қазақ қоғамындағы отбасын қҧрудың әлеуметтік, қоғамдық мәні 

ашылып, неке қҧруға қатысты салт-дәстҥрлердің пайда болуы мен даму сатыларына сәйкес, 

қҧдалықтың семантикасы жан-жақты, жҥйелі тҥрде ашылды. Ежелгі заманнан кҥні бҥгінге дейін 

жеткен қҧдалық рәсімдерінің халықтың тҧрмыс-тіршілігімен ӛзектес жатқан қырлары қарастырылды. 

Қазақтың қҧда тҥсу салтындағы «қан шығару арқылы» қҧдаласып серттесу, «қҧйрық-бауыр тарту» 

секілді кӛнеден келе жатқан рәсімдердің мәні ашылып, жаушы жіберу, жасау беру, қалыңмал тӛлеу, 

ӛлі-тірі беру, ҧрын келу сияқты әдет-жоралғылардың қҧдалықтағы орны мен орындалу тәртібі, 

мағынасы қарастырылды. Қҧдалыққа қатысты жасалатын әрбір ырымның танымдық, тағылымдық 

сипаты сараланды. Сонымен бірге бҧл дәстҥрлердің бҥгінгі заманғы жаңғыру, ӛзгеру жағдайларын 

салыстыру, талдау нәтиежесіндегі тҧжырымдар тҥйінделді.  

Тҥйін сӛздер: неке, экзогамдық неке, урбандалу, шеге шапан, жаушы, анттасу 
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Abstract 

This article analyzes the ethnographic nature of ritual songs associated with the marriage customs of the 

Kazakh people. Studies have been conducted based on the history of the development of family and marriage 

on the paths of human development. In the Kazakh society, the social and social significance of creating a 

family is revealed, in accordance with the stages of the emergence and development of customs and 

traditions associated with marriage, the semantics of matchmaking is comprehensively and systematically 

disclosed. The single aspects of matchmaking with the life of the people from ancient times to the present 

day have been considered. The values of such ancient customs in the marriage ceremony of the Kazakh 

people were revealed, such as swearing ―emitting blood‖, treating the liver with fat tail fat, the significance, 

meaning and place of such ceremonies as, for example, sending a messenger, giving a dowry, paying a 

ransom to a bride, giving a gift to the house were examined the bride, the bridegroom's first visit to the 

bride‘s house in Swatovst. The cognitive and educational nature of each sign associated with the 

matchmaking was analyzed. At the same time, conclusions are summarized as a result of analysis, 

comparison of the conditions of change and modernization of these traditions. 

Keywords: marriage, exogamous marriage, urbanization, shehe shapan, messenger, swear 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА КАЗАХСКИХ ОБРЯДОВЫХ ПЕСЕН,  

ОТНОСЯЩИХСЯ К СВАТОВСТВУ 

 

Аннотация 

В данной статье проанализирована этнографическая природа обрядовых песен, связанных с 

брачными обычаями казахского народа. Были проведены исследования, основанные на истории 

развития семьи и брака на путях развития человечества. В казахском обществе раскрыто социальное, 

общественное значение создания семьи, в соответствии с этапами возникновения и развития обычаев 

и традиций, связанных с бракосочетанием, всесторонне и систематически раскрыта семантика 

сватовства. Были рассмотрены единые аспекты сватовства с жизнью народа с древнейших времен до 

наших дней. Раскрывались значения таких древних обычаи в брачном обряде казахского народа как, 

давание клятвы «испуская кровь», угощение печенью с курдючным жиром, рассматривались 

значение, смысл и место таких обрядов как например, посылать гонца, давать приданое, уплачивать 

выкуп невесте, давать подарок в дом невесты, первое посещение женихом дома невесты в сватовсте. 

Анализировался познавательный и воспитательный характер каждой приметы связанного со 

сватовством. Вместе с тем, обобщены выводы в результате анализа, сопоставления условий 

изменения, современной модернизации этих традиций. 

Ключевые слова: брак, экзогамский брак, урбанизация, шеге шапан, гонец, клясться 

 

Кіріспе. Қазақ халқында ежелден бергі келе жатқан негізгі салт – «ҧлын ҧяға, қызын қияға 

қондыру» мақсаты болған. Ӛмірдің негізгі мәні – саналы ҧрпақ ӛсіру, ата-баба дәстҥрін жалғастыру 

деген қағида ҧстанған халқымыздың этнографиялық деректері мен фольклорлық мҧраларын жете 

зерделегенде, дҥниеге сәбидің келуінен бастап, оның жҧптасып ӛмір сҥруі мен ҧрпақ ӛсіруі, 

қоғамның, әлеуметтің белді мҥшесі болу жағдайларын жан-жақты, алдын ала ойластырғанына кӛз 

жеткіземіз. Қыз баланы 13 жасында «балиғатқа» толды деп есептесе, ал осы жастағы ҧл баланы 

«ержетті» деп есептеп, осы кезеңдердегі олардың табиғатындағы ерекшеліктерді байқап, жамандыққа 

ҧрынбай, оң жолда болуын отбасы мен қауым, ел болып қадағалаған. Бҧл мҧсылмандық шарттармен 

орайласып, халықтың ӛмір салтының негізгі заңдылықтары ретінде бертінге дейін ӛмір сҥрген. 

Жасӛспірім шағында ҥйлендірудің кейбір белгілері XIX ғасырға дейін сақталып келген. Әрине, бҧл 

салт-дәстҥрлердің ӛз заманындағы қоғамдық-әлеуметтікжағдайдарға байланысты қҧндылықтары 

жоғары болды. Алайда ӛмір ӛзгерісіне байланысты, қазақтың отбасылық ӛмір салты да тҥрленіске 

ҧшырап, жастардың некелесу жасы ҧзарды, қҧдалы-қҧдандалы болудың да мән-мағынасына 

ӛзгерістер енді. Алайда тҧрмыс-салт жырларының кӛне замандардан келе жатқан формасы мен 

қызметін айқындау ҥшін дәстҥрлі этнографиялық деректерді талдау – ғылымдағы аса маңызды 

мәселе. Қазақ халқының ежелденкҥні бҥгінге дейінгі ҥзілмей кележатқан қастерлі салттарының бірі– 

«жеті атаға толмай» қыз алыспау салты. Бҧл – қазіргі кезеңде ғылыми тҧрғыдан әлем ғалымдары 

тарапынан мойындалған, ізгілікке бағытталған дәстҥр. Яғни ҧлы ержеткен ата-ана алыстан қыз алу 

мақсатында ҧлына жар боларлық қалыңдықтың ауылына хабар-ошар іздетеді. Жеті атаға толмай қыз 

алыспаудың ең ҥлкен маңызы – аталастық, яғни бауырластық дәстҥрдің ҧзақ уақыт беріктігін 

сақтап,туыстықты нығайтады. Сондықтан да ӛзара туыс болып саналатын адамдардың ҧлы мен 

қызының кӛңіл қосуы осы мықты дәстҥрді аяққа таптағандық болып, қатты жазаланған. Ал жеті атаға 

толғаннан кейінгі «сҥйек жаңғырту» дәстҥрін жасап, қҧдаласудың жӛні бір басқа. Жалпы қазақтың 

қҧдалық салтында алдын ала ақылмен ойластырылған екі жастың болашағымен қатар, жалпы елдің 

әдебі мен ҧяты қатар ӛрілген.Енді ғана тілі шыға бастаған сәбидің ӛзінің Жеті атасының тарихын 

білуі мен оның заңдылықтарын сақтауы дала тіршілігінің ӛмір сҥру нормаларындағы аса маңызды 

фактордың бірі болған. Қҧдаласу– қазақта аса жауапты іс. Тіпті оның маңызын ӛзінің қызын беретін 

кҥйеу балаларынан да жоғары қойған. Сондықтан да халықта «Кҥйеу жҥз жылдық, қҧда мың 

жылдық» дейтін мақал қалыптасып, оның мәні кҥні бҥгінге дейін бағалы болып отыр. Кӛшпелі қазақ 

мәдениетіндегі қҧдалық алыс пен жақынның арасын жақындататын, бейтаныс адамдармен 

таныстырып, араластықты арттыратын да негізгі бір ӛмір сҥру формасы ретінде бағалы. Халықтың 
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«ҥйірі басқаны ноқта қосады, атасы басқаны неке қосады» және «ҧлыңды ҧрымға, қызыңды 

қырымға», «жер айырылса шым бітейді, ел айырылса қыз бітейді», «астың сәнін келтірген тҧз әулие, 

елдің сәтін келтірген қыз әулие» дейтін мәтелдері осыны айғақтаса керек.Яғни қазақтың қызының 

ана, жар ретіндегі парызы ғана емес, оның тіршіліктегі, ел аралық мәртебесі де бала жасынан 

ойластырылған. Алыс елдермен қҧдаласу арқылы елдің шет-шекарасының тыныштығы бекіп, 

кӛршілес ӛзге ру-тайпалармен ӛзара жылы қарым-қатынаста ӛмір сҥрудің бір кепілі ретінде қазақтың 

қҧдалық дәстҥрі ерекше рӛл атқарған.  

Әдістеме.Эксперимент: қазіргі заманғы қҧдаласу салтындағы фольклордың этнографиялық 

қызметін айқындау мақсатында арнайы дайындалған сауалнама арқылы жастар, жасы ҥлкен кісілер 

мен маман фольклортанушылар және маман емес адамдар арасында эксперимент жҥргізілді.  

Информанттардың жалпы саны – 50, олардың жартысына жуығы фольклорлық әндердің 

халықтық сарынын бала жасынан қҧлағына сіңірген.  

Информанттардың жас мӛлшері – 16 жас пен 70 жас аралығы.  

Эксперимент жҥргізілген уақыт: 2018-2019 жылдар аралығы.  

Эксперимент материалдары – қазіргі заманғы қҧдалық рәсімдері. 

Эксперимент мақсаты – қазіргі заманның қҧдаласу салттарын зерттей отырып, ондағы 

фольклордың этнографиялық мағынасы мен қызметін ажырату арқылы дәстҥрдің ӛткені мен жаңа 

заманғы ҧлттық сипатын айқындау. Сол арқылы тәуелсіздік тҧсындағы қазақ халқының тҧрмыс-

тіршілігіндегі дәстҥрдің, соның ішінде қҧдаласу рәсімдерінің қайта жаңғыруының сипаттарына кӛңіл 

бӛлу, жаһандану процесіндегі тҥрлі дәстҥрлер тоғысында халықтық дәстҥрлерді жаңғырту арқылы 

ҥйлену салтының ӛзіндік бояуын байытып, жаңа арнаға бет бҧру бағыттарының оң нәтиежелерін 

саралап, кемшіліктерін анықтау.  

Эксперимент тапсырмалары бірнеше бағытта жҥргізілді:  

1) ең алдымен, ҥйлену салтының тек қҧдалыққа қатысты ғҧрыптық-салттық рәсімдері таңдап 

алынып, ондағы ежелгі және жаңа қабаттарды айқындау мақсатында, енді қҧдаласып отырған екі 

жақтың адамдарына және ӛзге де информаторларға сауал беріп, бҥгінгі ҥйлену тойының 

этнографиялық сипатына барлау жасалды; 

2) қазақтың қҧдаласу рәсіміндегі жауапкершілігі мен тҥрлі таным-тҥсініктері қат-қабат 

қарастырылды. Бҧл тҧрғыдан бҧған дейінгі фольклордың этнографиялық сипатын, қарым-қатынасын 

зерделеген зерттеушілер пікірі басшылыққа алынды; 

3) жаңа заманғы қҧдалық рәсімдерінің функцияларын анықтап, ондағы тағылымдық-тәрбиелік 

мазмҧнның деңгейі сарапталды. 

Информанттарға берілген тапсырмада теориялық тҧжырымдарды ҧсына отырып, салттық 

әндердің я болмаса орындалатын салттардың халық арасындағы сақталуымен қазіргі жасалу 

ерекшеліктеріне мән берілді. Ең алдымен, «жаушы», «ӛлі-тірі», «қалыңмал», «жасау» ҧғымдарына 

қатысты информаторлардың ӛз нҧсқаларын, ой-пікірлерін жазып алу зерттеу ҧстанымдарына сәйкес 

жҥргізілді.  

Нәтижелер.Қазіргі заманғы қҧдаласу салтына қатысты рәсімдердің тҥбегейлі ӛзгерістері 

анықталды.Оның қоғамның тарихи ӛзгерісіне байланысты да және ӛзге халықтармен араласу 

аясындағы ауыс-тҥйіс формасын иеленгені байқалды. Әсіресе, кеңестік дәуірдегі 

орталықтандырылған жҥйенің ҧлттық қҧндылықтарды кӛмескілеу саясатының кесірінен қазақтың 

қҧдаласу салтының біршама ӛзгеріске ҧшырағаны, мән-мағынасы кӛмескіленгені байқалды. Сондай-

ақ тәуелсіздік жылдарындағы ҧлттық рухтың қайта ояну дәуірінде бҧрынғы салт-дәстҥрлерді, соның 

ішінде қҧдаласу салтын жаңғырту, жаңарту процестері кең кӛрініс тапқандығы анықталды. 

Осы уақытқа дейінгі кезеңде қазақ халқының қҧдалық салты жеке дара алып қарастырылмай, 

этнографиялық еңбектерде ғана ғылыми нысанға алынды. Алайда қазақ фольклортану ғылымының 

отбасылық салтқа қатысты мәселесін қарастырған ғалымдардың қай-қайсысы да қҧдалық мәселелері 

жайында мысалдар мен тҧжырымдар тҥйіндеген. Олай болатын себебі: ӛткен ғасырдың ортасында 

орыс фольклортану ғылымының ӛзінде фольклордың синкреттілік табиғатын терең тексеріп, оның 

этнографиялық сипатына жан-жақты мән беру мәселесі кӛтерілген болатын. Мысалы, фольклордың 

этнографиялық сипаттарын ҥш тҥрлі ауқымда қарастырған К.В.Чистовтың (1., 121) пікірі осы мәселе 

жӛніндегі алғашқы ғылыми тың тҧжырымдардың бірі болды. Ғалымның пікірінше, фольклордың 

архаикалық сатысында бҥкіл мәдениеттің ортақ тоғысуы басым болған.Яғни халықтың сӛзі мен 

әрекеті қабысып, кҥнделікті ӛмір тіршілігімен ажырағысыз болып, кӛркемдік сипатынан гӛрі 

қолданыстық мәні жоғары болған. Халықтың тҥрлі наным-сенімі, әні мен биі, музыкасы 
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біртҧтастықта тҥсініліп, бір бағытқа ғана қызмет еткен. Яғни бҧл кезең (2, 220)термині бойынша 

ғылымда «алғашқы қауымдық синкретизм» деп аталады. Ал уақыт ӛте келе фольклордың екітҥрлі 

бағытта – тәжірибелік әрі кӛркемдік қызмет атқаруы кӛрініс таба бастады. Яғни ғҧрып пен салттың 

сӛзі мен атқарылатын әректтері екіге жарылып, ӛз бағытындағы қызметтерін атқарады. Ал 

К.В.Чистовтың (1, 148)ажыратқан ҥшінші кезеңінде ӛнердің барлық сатылары мен тҥрлері қарқынды 

даму алып, олардың әрқайсысының ӛзіне ғана тән функциялары жіктеле бастайды. Мҧны ғылымда 

«урбандалу» дәуірі деп атайды. Бҧл тҧстағы қазақтың қандай кӛне мәдениеті де ӛзінің ізін мҥлде 

жоғалтпайды, негізін сақтап тҥрлене дамиды. Яғни салт-дәстҥрлеге қатысты осы аталған 

фольклордың этнографиялық байланыстарын диохрондық тҧрғыда қарастырған ғылыми тәжірибе 

негізгі бағыт болып саналады. Қазақтың тҧрмыс-салт жырларын этнографиялық байланыстармен 

тығыз бірлікте алғаш рет жҥйелі тҥрде зерттеген К.Матыжановтың «Қазақтың отбасы фолькоры» 

монографиясы осы бағытта жазылған. 

Талқылау. Қҧдалық жайында пікірлербірқатар фольклортанушылық еңбектерде 

тҧжырымдалған. Ғалым М.Ғабдуллин «Қазақ халқының ауыз әдебиеті» еңбегінде «айттыру» дәстҥрін 

3 тҥрге бӛлген. Олар: «Белқҧда» немесе «Ежеқабыл» бойынша ата-аналар балаларды дҥниеге келмей 

тҧрып атастырған. Екіншісі – «Бесік қҧда»: балаларды бесікте жатқанында-ақ атастырады. Ҥшіншісі 

– «Қарсы қҧда»: қызы, қарындасы бар кісілер бір-бірімен қҧда болуға серттеседі (3, 315).  

Адам баласының ержетіп, қоғамның белді мҥшесі болуының басты белгісі – оның ӛз алдына 

шаңырақ кӛтеріп, отау тігуі. Ол, ең алдымен, ҧлының ержетіп, қызының бойжетіп, ел қатарлы ҥй 

болуын аңсаған ата-ананың қуанышы болса; екіншіден, ӛмірдің тізгінін ӛз қолына алып, жҧрт 

қатарына қосылған жастардың орындалған мҧраты; ҥшіншіден, іргесін кеңейтіп, тың кҥш қосып, 

жаңа шаңырақпен толыққан рудың, тайпаның (дәстҥрлі қоғамда), халықтың, ҧлттың, қала берді 

барша қоғамның қуанышы,«Тойдың ӛзі, тҧтастай алғанда, ойын-сауықтық тҧрғыдағы кӛңілашар 

шара ғана емес, ол – ғасырлар бойына сандаған ҧрпақ санасының сарасынан ӛткен тарихи мәдени 

қҧндылық. Онда ислам дініне дейінгі кӛне наным-сенімдердің, дәстҥрлі дҥниетанымның нәрі сіңген, 

әлденеше қатпарлы рухани қҧндылықтар қоймасы бар. Сондықтан да той дегенді тек кӛңіл кӛтеру, 

ойын-сауық жасау, жастардың ҥйлену рәсімін атап ӛту ғана деп тҥсінуге болмайды. Әсіресе, дәстҥрлі 

қоғамда бҧл аса жоғары мәнге ие, сол дәуірдің бҥкіл дҥниетанымы мен дәстҥрлі әдет-ғҧрпына, салт-

санасына лайық қалыптасқан кҥрделі ғҧрыптық рәсімдер кешені болып табылады». 

«Адам ӛміріндегі ең қызықты да, қуанышты, ҧмытылмас белес – ол ҥйленіп, жеке отау тігуі. 

Ҧрпақтардың ҥлгілі семья қҧруы, сол жастардың ата-аналары мен адамдарының ғана тілегі емес, 

қоғамдық қажеттілік. Семья – мемлекеттің іргетасы. Қоғамдағы әр семьяның босағасы берік, мерейі 

ҥстем болмай, мемлекеттің де мықты болуы мҥмкін емес. Сондықтан «қоғамда қандай жағдайда жаңа 

ҥйленген жастар ӛнегелі отау бола алады?» деген сҧрақты шешу ҥшін, алдымен ӛз еліміздің семья 

тарихына шолу жасап, бҥгінгі кҥннің мақсат-мҥддесі тҧрғысынан қарау керек болады. 

Ҥйлену салтының ең алғашқы бастауында қҧда тҥсу мен соған қатысты келісімдер тҧрады. Соған 

байланысты одан кейінгі жиын-той мен атқарылатын салт-дәстҥр, рәсімдердің кешені белгілі бір 

қалыптасқан жҥйемен жҥріп отырады. Қҧдалық мәселесінде ежелден бергі халықтың әлеуметтік 

тҧрмыс жайындағы кӛзқарастары да сақталған. Жалпы қҧдалықтың қалыптасқан қағидалары бар 

десек те, болашақтағы қарым-қатынастардың тең дәрежеде болуын естен шығармаған халқымыз: 

«тең теңімен, тезек қабымен», «бай мен бай қҧда болса арасында жорға жҥреді, кедей мен кедей қҧда 

болса арасында дорба жҥреді, бай мен кедей қҧда болса арасында бір жорға зорға жҥреді», – деп 

тҧжырымдап, әр нәрсенің шама-шарқына қарай да қҧдалықты жоспарлаған. Жалпы этнографиялық 

еңбектерде қазақ қҧдалығының бірнеше тҥрі аталып, зерттелген. Тҧрмыс-салт жырларының мәнін 

жете тҥсіну ҥшін біз олардың әрқайсысының ӛзіне тән сипаттарын ажырата білуіміз қажет.  

Ең алдымен, «бел қҧда» болысудың мәні ӛзара жақын дос адамдардың болашақтағы 

балаларының да сондай байланыста болуын қалап, әлі дҥниеге келмеген сәбилердің ҧл мен қыз 

болып дҥниеге келсе қҧда боламыз деп сӛз байласуы арқылы бекітіледі. Ал егер екеуінен де бірыңғай 

ҧл яқыз туылса достықтарын ары қарай жалғастырып, ата мен баланың достығының әрі қарай 

жалғасуы «қарғыбау» деп аталатын рәсім арқылы аталып ӛтілген. 

Ал фольклорлық шығармаларда мол кӛрініс тапқан «бесік қҧданың» мағынасы: екі жақтың 

балалары бесікте жатқанда-ақ қҧдаласып, қалыңмал мӛлшерін бекітіп, оны жігіт жақтың біртіндеп 

тӛлеп отыруына негізделген. Қазақ тҧрмыс-тіршілігіндегі тағы бір қҧдалық тҥрі «қарсы қҧда» деп 

аталады.Бҧлай деп негізінен ӛзара қыз берісіп, қызалысқан қҧдаларды атаса, кей жағдайда, қыз 
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алатын жақ қыздың малын тҥгел тӛлей алмай қалған шағында ӛз жағынан бір қыз беру салытына 

қатысты да қолданылады.  

Әрине, қазіргі қазақ қоғамында бҧл аталған қҧдалық тҥрлерінің біразы салттан қалған деуге 

болады. Негізінен жастардың ӛзара сҥйіспеншілігі басты қызмет атқарып, олардың ата-аналары сол 

ниетке сәйкес, бҧрынғы қҧдалық дәстҥрдің жӛн-жоралғыларын жасасады.  

Қҧдалық рәсімдерін атқарудағы маңызды фольклорлық мәтіндердің арасында баталардың мәні 

зор. Себебі әрбір айтылған тілек пен болашақ отбасының іргетасы ізгі тілек пен жақысылық, ҥміт 

кҥтумен ӛрнектеледі. Әрбір ас ҥстіндегіатқарылатын тҥрлі рәсімдер тҧсындағы батаның ӛзіндік 

мақсаты мен қызметі бар. Осындай бата ҥлгілерінің бірі қазірде ел арасында сақталған. Мысалы, 

«қҧдалық той» алдындағы берілген батаның мәніне назар аударайық: 

«Қҧда берсең, жолдасыңдай болсын, 

Қҧдағи берсең, сырласыңдай болсын. 

Ата-баба жолынан кім ассын, 

Қҧдалық мың жылға ҧлассын. 

Екі жастың бақытын берсін» (6, 114). 

Дәстҥрлі қҧдалық рәсіміндегі «жаушының» рӛлі ӛте маңызды.Бҧл жайында Н.И.Гродеков былай 

деп жазады: «Жаушы қыз әкесінің ҥйінде қонақ болып отырып: «Сізде аққу бар екен, бізде сҧңқар 

бар екен» деп сӛзді астарлап, тҧспалдап бастайды. Ақыры екі жақ тҥсініскен соң жаушы ҥй иесінің 

қҧрметіне қарғыбау тағады. Ал, ҥй иесі оған я ат, я бір шапан жабады. Бҧл шапан – шеге шапан деп 

аталады. Бҧдан соң қыз әкесі кит киіп, сойыс жеп, қҧда тҥсіп кетсін деп бас қҧданың ӛзін шақырады» 

(4, 15).Сондықтан да оны таңдауға ҥлкен мән берілген. Ол сӛзгешешен, ел мен жердің тарихын терең 

білетін, ел дәстҥрінеқанық және келін тҥсіретін әулетпенетене таныс адам болуы керек. 

Халқымыздың ӛмір тҧрмысындағы қҧдалықтыңәрбір сәті мен оғанқатысты адамдардың ӛзінің 

сыртқы ішікі болмысынааса мән берілгендігін осы «жаушы» бейнесінен-ақ байқауғаболады. Мәселен, 

басқажҧртқақыз айтттыра келген жаушы астына ерекше тҧлпар мініп, салтанатты сипатта киінген, әрі 

шалбарының бір балағын етігінің ішіне салса, бір балағын сыртқа шығара салу арқылыӛзінің кім 

екенінен хабардар еткен. Тікелей кӛздеген қыз ҥйіне тҥсіп, қҧтты қонақ ретінде тӛрін иеленген. Ҥй 

иесі де оны қҧрметтеп малсойып, қонақасын беріп кӛңілін табуы тиіс болған. «Ас ішіліп болған соң 

ғана жаушы тҧспалды тҥрде ӛзінің негізгі мақсатынашық айтпай, дәстҥрлі сӛз орамдарымен, емеурін, 

тҧспал арқылы білдірген. Осы тҧста жиірек қолданылатыны: «…Сізде бір лашын, бізде бір сҧңқар 

бар. Сол лашынды сҧңқарыма ілдірейін деп едім» дейтін тіркестер. Егер қыздың әкесі жаушының 

сӛзін қабыл алып, оған дәстҥр бойынша «шеге шапан» жауып, тіпті кейде «шеге ат» деп аталатын ат 

мінгізіп, ризалықпен шығарып салған. Жаушының жігітаулына келіп, хабарын айтқанын атап ӛтіп, 

оған «бата аяқ» дейтін сый кәде жасайды. Ендігі жердежігіт жағында қарбалас басталып, қҧдалыққа 

бару жайында ақыл-кеңес жасалып, ондағы басқаратын адамдар ӛзінің әртҥрлі туыстық мәртебесіне 

сай таңдалып, әсіресе, бас «қҧданы» таңдауға ерекше мән беріледі. Жалпы қҧда тҥсу тойына 

дайындықта әрбір адамға, әсірес, «бас қҧдаға» ерекше мән беріліп, ел арасындағы беделді, ӛнерлі әрі 

шешен адам таңдалады. Ӛйткені оның міндетінде бҥкіл бірелдің намысын қорғау парызы тҧр. Келісім 

берген қыз ауылы дадәстҥрбойыншақҧдаларды «қҧдайдай кҥтіп»алып, шығарып салуға міндетті 

болған.Бҧл бас қосуда қҧдалар ӛзара танысып-білісіп, қалыңмал мӛлшері, той малы, ӛлі-тірі мен қыз 

жасауы және қыздың ҧзатылатын мерзімі жайында уағдаласып, серттеседі. Ертеректе жай сӛз 

байласып қана қойма, осы қҧдалықтарын мәңгіліқ бҧзбауға анттасып, басбармақтарынан қан 

шығарып, сол қанға қолдарын батырысып серттескен. Яғни жоғарыда аталған «қҧданың мың 

жылдығы»жайындағы тҥсінік осы салтпен тамырласып жатыр деуге болады. Қҧдалардың ішіндегі 

сойылатын малға бата берген қҧда «бауыздау» қҧда деп аталады. Осы қҧдалық барысында бекітілген 

әрбір салт-дәстҥр қыз ҧзату салты мен ҥйлену, келін тҥсіру салтының ӛн бойындағы іс-әрекеттер мен 

айтылатын сӛздерде кӛрініс тауып жатады. Ең алдымен, осы қҧдалық барысындағы бекітілген 

этнографиялық деректерге қысқаша тҧжырым жасап ӛтейік. 

Бҧл тҧрғыда жасалатын кәделер ӛте кӛп. Ең алдымен, қҧдалыққа келген жақтың мәртебесі мен 

даңқын асыратын, кҥйеудің беделін танытатын міндетті кәде «той малы»деп аталады. Оған жағдайы 

жоғары адамдар жылқы немесе бірнеше қой әкеледі. Сонымен қатар малмен бірге қымбат маталар 

мен киімдер жәнеәртҥрлі зергерлік бҧйымдар әкеледі. Осы әкелгендерімен қоса, ӛз жолдарына ақжол 

тілеп ауылдың ақсақалынан я болмаса, қыз әкесінен бата сҧрайды. 

Қыз ҧзатып, келін тҥсіру рәсімдеріне қатысты бата тҥрлері де ӛзіндік ӛрнегімен 

ерекшеленеді.Мысалы, «Қҧдалар келгенде беретін бата»ҥлгісі былайша: 
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«Кӛңілім енді серпілші, 

Қҧда, қҧдағи, қҧда бала қҧдашалар, 

Барлығы енді келсінші! 

Ақ дастархан, мол бата, 

Ақының енді берсінші. 

Жаңбырдай бата тілекті, 

Берейін кӛптеп кӛлемді. 

Қызығың қҧда ҧл мен қыз 

Жемісін теріп же енді. 

Жатпаңыз, сірә, бҧйығып, 

Байлық келсін қҧйылып. 

Ҥйіңізде той болсын, 

Несібеңіз бҧйырып. 

Балаға толсын маңайың, 

Тату болсын ағайын. 

Жҧмылып кӛзім кеткенше, 

Кәдеңізге жарайын. 

Алдымда жатқан ақ қағаз, 

Ӛшпесін отың қыс пен жаз. 

Ақ әділ кӛңілің қараймай, 

Алладан болсын ықылас. 

Ӛтсе де жылдар жаңғырып, 

Шаңырақта болсын сәнділік. 

Қыдыр дарып бақ қонып, 

Ҧрпаққа жетсін мәңгілік. 

Бата дарып бақ қонып, 

Берген батам қабыл болсын! 

Илләһи Әумин!» (7, 156) 

Батадан кейін барып, той малы сойылып, барлық жиналғандар одан ауыз тиіседі. Той малының 

семіз шығып, етінің дәмділігі арқылы болашақ кҥйеудің мәртебесі сынға тҥседі. Қҧдаласудағы ӛзара 

келісімнің ішінде «қалыңмалдың» мӛлшерін бекіту маңызды орын алады.  

Қазақ халқында келін тҥсіру салты ӛте жауапты шара ретінде қаралады. Сондықтан ақылдаса 

отырып, қазақтың салт-дәстҥрі бойынша «қыз кӛріп», «жар таңдайды». Қҧдалық рәсімдерін 

атқарудағы маңызды фольклорлық мәтіндердің арасында баталардың да мәні халық тҧрмысымен 

тікелей қабысып жатады. Себебі әрбір айтылған тілек пен болашақ отбасының іргетасы 

жақсылық,ізгі ҥміт кҥтумен ӛрнектеледі. Әрбір ас ҥстіндегі атқарылатын тҥрлі рәсімдер тҧсындағы 

батаның ӛзіндік мақсаты мен қызметі бар. Осындай бата ҥлгілерінің бірі қазірде ел арасында 

сақталған. Мысалы, «қҧдалық той» алдындағы берілген батаның мәніне назар аударайық:  

«Иә, жаратқан, ӛмір берсең, жайлы ғып бергін, 

Дәулет берсең сайлы ғып бергін. 

Әйел берсең, әдепті болсын, 

Алыс-жақынның кӛңілі толсын. 

Ҧл берсең, от болсын, 

Қыз берсең, соқ болсын. 

Келін берсең, келісті болсын. 

Келешегі ӛрісті болсын, 

Қҧда берсең, жолдасыңдай болсын, 

Қҧдағи берсең, сырласыңдай болсын. 

Ата-баба жолынан кім ассын, 

Қҧдалық мың жылға ҧлассын. 

Екі жастың бақытын берсін» (6, 145). 

Қҧдаласудағы ӛзара келісімнің ішінде «қалыңмалдың» мӛлшерін бекіту маңызды орын 

алады.Кеңестік дәуірдегі жоққа шығарылып, мағынасы мҥлде кӛмескіленген қҧдалық салтының 

маңызды бӛлігі осы қалыңмалға байланысты. Оның негізгі мәні отау қҧрып жатқан екі жастың 

болашақ ӛмірін қамтамасыз етуге бағытталған. Қазақтың ежелден келе жатқан салтында қҧдалардың 
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дәрежесі мен дәулетіне қарай, қалыңмалдың мӛлшері де ӛзгеріп отырған. Ҧзатылатын қыздың ата-

анасы да жасауды қалыңмалдың деңгейіне лайықты етіп дайындаған. Яғни бҧл – екі жақты алыс-

берістің бір формасы болса, негізгі қызметі жас отаудың іргесін бекіту мен болашақ ҧрпақтың қамы 

болған. Таптық теңсіздік тҧсындағы бҧл дәстҥрді ӛз мақсаттарына пайдалануға байланысты ӛрескел 

бҧрмалаушылықтар осы салттың ежелгі мәнін кӛмескілеген. Этнографиялық мәліметтер бойынша,би 

мен байлар, хан мен тӛрелер арасында қалыңмал ҥстіне «бес жақсы» деп аталатын бес тҥйеге қосып 

бір «жетім қыз (кҥң), «аяқ жақсы» деп беретін ҥш тҥйеге қоса бір «еркек жетім» (қҧл) бергендігі 

кейбір деректер арқылы белгілі. Қалыңмалдың «қырық жеті», «отыз жетінің бҥтіні», «отыз жеті», 

«отыз жетінің жартысы», «жақсылы отыз жеті», «жиырма жеті», «он жеті», «домалақ қалыңмал», 

«домалақ бата» сияқты тҥрлері болған. Мҧның сыртында той мал, сҥт ақы, кҥйеу апаратын ілу, ӛлі-

тірі апаратын, тағы басқа кӛптеген бағалы кәде, жоралар да болады»дейтін деректер келтірілген. 

Мәшһҥр Жҥсіптің дерегі бойынша,«ХІХ ғасырдың алғашқы ширегінде Кіші жҥзде Байсақал мен Орта 

жҥзде Сапақ қҧда болған. Сонда Байсақалдың қызының қалыңмалы бес жҥз жылқы болған. Ҥш жҥз 

жылқы қара малы, жҥз жылқы ҥйге кіргізер, жҥз жылқы той малына кеткен».Ежелгі қазақтың 

«қҧдалық салтындағы аса маңызды рәсімнің бірі – уағдаласқан қҧдалардың қолын қанға батырып 

анттасу салты. Оның негізгі мәні: «қанға – қан, жанға жан қосылды, енді біз ешуақытта айрылыс-

пайтын жандармыз». Л.Я.Штернберг кӛптеген халықтардағы осы рәсімді кеңінен зерттей отырып, 

адамның қаны мен шашы ӛмірдің негізгі элементі ретінде ҧғынылып, марқҧмның жанын қайта 

тірілтіп, қалпына келтіру ҥшін берілетін қҧрбандық ретінде жҧмсалғандығын айқындаған(8, 161). 

Кӛне тҥркілерде де тек жесір емес, марқҧмның бҥкіл жақын-жуығы шашын жҧлып, беті мен 

қҧлағын жаралағандығы жайлы тҥрлі деректерді ғалым Ә.Т.Тӛлеубаев келтіреді(9, 211). 

Ал онан кейінгі той-жиын ҥстінде орындалатын басты кәделердің бірі – кҥні бҥгінге дейін 

орындалатын қҧдаларға қҧйрық бауыр асату салты. Бҧл тҧрмыс-тіршілігі мал шаруашылығымен 

тығыз байланысты болған қазақтың тамақ ішу мәдениеті мен қонақ, қҧда кҧту салттарының 

этнографиялық ерекшеліктеірін кӛрсетеді. Халық танымындағы май– байлықтың, тоқтықтың, 

баршылықтың симолы ретінде ҧғынылған.Бауыр – ең жҧмсақ әрі дәмді ас қана емес, жақындық пен 

туыстықтың нышаны ретінде де тҥсінілген.  

 «Қҧда, қҧда деселік, 

Қҧйрық-бауыр жеселік. 

Қҧйрық-бауыр жемесек, 

Несіне қҧда деселік», –дейтін ӛлең жолдарын әндете жҥріп, әйелдердің қҧдаларға қҧйрық-май 

асатуының астарында ең аяулы ҧлттық тағамдарын тарту арқылы қҧлдасына жақсылық, ізгілік тілеу, 

бауырына тартып, тіршіліктегі болашақ қатынастарының беріктігіне меңзеген тілегі жатыр. Бҧл 

салттың қҧда-қҧдағи арасындағы татулықтың берік болуына септігі мол. Егер қандай да бір ӛзара 

келіспеушіліктер орын алып жататын жағдай болса, «қҧйрық-бауыр жеген қҧда емес пе едіңдер» деп 

татуластыратын болған. Этнографиялық мәліметтерге сҥйенсек, Оңтҥстік ӛңірлерде қҧдаларға 

қҧйрық бауыр тартылмас бҧрын, алдымен, отқа қақталған я болмаса асылған тӛс тартылады. Оның 

мақсаты «тӛскейде малымыз, тӛсекте басымыз қосылған туыстығымыз арта берсін дегенді білдіреді. 

Жалпы қазақтың қҧдалықтан басталып, қыз ҧзату, келін тҥсіру салттарына қатысты салттарында 

малдың кәделі мҥшелерін тартудың ӛзіндік орны мен тәртібі болған. Егер ол дәстҥр бҧзылса, 

халықтың дәстҥрлі қонақ кҧту, қҧда сыйлау этикетіне нҧқсан келеді деп танылған.  

Қазіргі заманғы қҧдалықта кейбір элементтері сақталған қҧдаларды сынаудың, «қҧда тартар», ҧн 

жағу, арқан керу, жаза белгілеу рәсімдері бҧрынғы заманда ӛте қатал болған. Дәстҥрлі қоғамдағы 

шашуға шашылатын қҧрт-ірімшіктердің ірілі-уақтысын араластыра отырып, қҧдаларға қарай шашуда 

қҧдалардың тӛзімі мен шыдамы сыналады. Мҧндай қызды алу ҥшін оның тапсырмаларын орындау 

дәстҥрі – қалыңмалдың ең ескі, алғашқы тҥрі ретінде фольклортануда дәлелденген. Ол жӛнінде С. 

Қасқабасов: «Қызды осылай сатып алу әдісі – ертегілердегі қыз әкесінің жігітке қиын шарттар қою 

мотивінің арғы тҥбірі, кӛне тӛркіні. Және жігіттің ол шарттарды еш сӛзге келмей орындайтыны да– 

сол дәстҥрдің кӛмескі сарқыншағы. Әлбетте, бҧл ӛте ескі дәстҥр және ол фольклорда сол қалпында 

емес, ӛзгерген тҥрде кӛрініс береді, себебі ол дәстҥрдің ӛзі ӛмірден ӛшкен. Сӛйтіп, болашақ кҥйеу 

баланың қалыңдықтың ҥйіне, руына атқарған істері енді ертегіде болашақ қайын атаның жігітке 

орындалуы ӛте қиын тапсырмаларына айналады, яғни бҧл жерде фольклорлық поэтика әсер етеді». 

«Басқа жҧрттың ӛкілі» – кҥйеу жақтың адамдарына кӛрмегенді кӛрсетіп, адам шыдамас қаделер 

жасаудың кӛптеген халықтарда кҥні бҥгінге дейін кездесетіндігіне Б.Уақатов тҧжырымдар 
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жасайды(10, 81). Ал Ы.Алтынсаринның (19, 114) келтірген деректерінде де осы кӛне салттың 

сарқыншағы сипатталады.  

Кҥндізгі ҧзату рәсімдері аяқталып, тҥн болған соң «қызқашар» кәдесі жасалады. Қалыңдық жағы 

қызды жасырып қояды. Жасырынған қалыңдықты кҥйеулер жағы іздеп, тауып алуға тиіс. Орынбор 

қазақтарындағы дәл осындай дәстҥрдің «кӛршілес башқҧрттарда» (11, 62) да бар екенін башқҧрт 

зерттеушілерінің еңбектерінен кӛруге болады. Кҥйеу жағы қалыңдықты тауып алған кезде, тартыс 

басталады. Бҧл тартыстағы қалыңдық жағының мақсаты – қалыңдықты қорғап, бермей қалу да, кҥйеу 

жақ топтың мақсаты – қалыңдықты тартып алу. Әдетте әрқашан кҥйеу жағы жеңеді. 

Той аяқталысымен жiгiт әкесi қалыңмалдың алғашқы бӛлiгiн бӛлiп бередi. Ӛлiтiрiлердiң сауап-

саулығы ҥшiн деп кҥйеу әкесi ӛлiтiрiсiне бiр мал қосады. Халық тҥсiнiгiнде «егер ӛлiтiрiсi берiлмесе, 

келiн ауру болып қалады» деген сенiм бар. Ӛлi-тiрiге артық бiр-екi мал (қой) қалыңмал ҥстiне қосып 

айдатады немесе кейiн кҥйеу ҧрын барғанда, қалыңмалды ӛздерi айдап барса, сондағы малдың iшiне 

қосып алып барады.Осы тҧста қазақтың қыз ҧзату тойында орындалатын ӛлі-тірі деген ғҧрпы еске 

тҥседі. Бҧл ғҧрыптың мән-мақсаты жӛнінде этнограф ғалымдар әртҥрлі пікірлер айтады. Мәселен,  

А.Жҥнісов былай деп жазады: «Ӛлтірі деген сӛз қосылып жазылғанымен мазмҧны − ӛлі, тірі дегенді 

білдіреді. Бҧл арадағы ӛлі мен тірінің мәні: алдыдағы қҧдалық баянды болуы ҥшін, екі жақ ӛлі мен 

тірінің алдында ант етеміз дегенді ҧғындырады. Кҥйеу жағы екі арадағы туыстықты тереңдете тҥсу 

мақсатында қҧдасының ауылына тҥрлі сыйсияпатымен арнаулы адамдар жібереді. «Ӛлтіріге 

әкелінген мал жоғарыдағы уәдеге бола атап сойылады. Бҧны қыз ҥйі соймайды. Бӛгде біреу алып 

сояды. Ӛйткені екі жақтың анты ҥшін таңда махшарда куә керек. Ӛлтірі тойы ӛтіп болған соң екі жақ 

бірін-бірі қҧда-қҧдағи дей беруге қақылы» (12,43). 

Ӛлi-тiрiге келген малды қҧдалық баянды болу ҥшiн екi жақ ӛлi мен тiрiнiң алдында ант-уәдесi 

ретiнде сояды да таратады. Болашақ келiн осы сыбағадан және қҧда кҥту тойындағы «қоржын сӛгер» 

дастарқаннан ауыз тимеуi шарт. Ӛйткенi келiн болып бармайынша, босаға аттамайынша ол ҥйдiң 

дәмiн тату – әбестiк. Осыған орай, халық арасында жаман айтпай жақсы жоқ, зәуде ғалам кӛлденең 

кедергiлер тап болып, дәм тартпай қалса, қарыздар болады деген ырым кездеседi. Ал Х. 

Арғынбаев:«...ӛлі-тірі берілмесе, келін ауырулы болуы мҥмкін»(13, 96.), – деп жазады.Біздің 

ойымызша, бҧл ғҧрыптың ең әуелгі мақсаты – осы қалыңдықтың ӛліп-тірілуіне қатысты 

дҥниетанымнан туындаса керек, соңғы ғалымның ӛлі-тірі берілмесе, келін ауырулы болады деген 

пікірі бҧл ғҧрыптың тікелей келінге қатысты екендігін аңғартады. Десек те бҧл мәселе алдағы 

уақытта әлі де егжей-тегжейлі дәлелдеуді қажет етеді. «Ӛлі-тірі ӛткен соң ӛлген кҥйеу жатпайды» 

дейтін халық мәтелінде айтылғандай, ол салт атқарылған соң, «қыз қашар» салты жасалады.  

Кей кездерде бҧл салт ӛткізілетін ҥйді «болыс ҥй» дейтін болған. Кҥйеудің қыз ауылына алғаш 

келуін «ҧрын келу» десе, қыздың атастырылған кҥйеуін кӛруін «қыз қашар» дейді. Бҧл «ҧрын тойы» 

жастардың ӛзара бас қосатын кӛңілді мерекелерінің бірі болған. Бҧл жиында, әсіресе, ауылдың жас 

жеңгелері белсенділік танытқан. Ӛйткені кҥйеуден алынатын «қол ҧстатар», «шаш сипатар», «қыз 

қҧшақтар», «арқа жатар», «кӛрпе қимылдатар»,тағы басқа да толып жатқан сый-кәделерді осы 

жеңгелердің ебін тауып алуы дәстҥрдің бір элементіне айналған.  

Кҥндіз тҥрлі ойын-сауықтар ӛткеріліп, кешкісін одан әрі тҥнде екі жас алғаш рет оңаша кездесіп, 

«ақ неке тҥнiн» ӛткiзедi. «Жеңгелер қалыңдық пен кҥйеуге арнап тӛсек салып, кӛрпе ҥстіне ақ 

шҥберек – «неке жаулық» тӛсеп, тілеуін тілеп, екі жасты жеке қалдырады. Қалыңдықтың қыз 

қасиетін жоғары ҧстап, заңды некеге дейін беті ашылмай, қҧтты орнына қонуы ӛз басы мен ата-

анасына зор абырой әперумен қатар, оның шын мәнінде бақытты болуының да кепіл» (17, 71) Бҧл 

ғҧрыптың қазақ халқында орындалуының мән-мақсаты жайында Ш.Керім былай деп жазады: «Кҥйеу 

баланың ресми қалыңдығымен кездесуге баруын «ҧрын бару», осыған орай ҧйымдастырылған той-

думан «ҧрын той» деп аталады. Тойдың мақсаты – бірін-бірі сағынған екі жасты оңаша кездестіру, 

еркін сырласып, махаббат жайлы сыр шертуге мҥмкіндік туғызады» (14,51). Негізінен ҧрын тойда 

орындалатын ырым-жоралғылардың негізгі мақсаты – («шаш сипар», «қол ҧстатар») екі жасты бір-

біріне жақындату. Бҧл – кӛптеген тҥркі халықтарына ортақ. Бҧл салтты тувалықтар «тыныш 

алғызары» деп атайды. Ол салт бойынша тувалықтар қалыңдық пен кҥйеу жігітті қатар отырғызып, 

қойдың піскен тілін екеуіне екі жақтан тістетіп, еріндерін жақындатады. Яғни бҧл салттың мән-

мақсаты – екі жасты бір-бірімен жақындастыру.  

Дҥниежҧзі халықтарының этнографиялық мәліметтері осы салттардың қай халықтың болса 

дәстҥрінде бар екенін аңғартады. Мҧнда, кӛріп отырғанымыздай, екі бӛлек адамды бір бҥтінге 

айналдыру сипаты басым. «Ҧрын тойы»– қыз ҧзату тойы мен ҥйлену тойының арасындағы шешуші 
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рәсім болып саналады.Егер ҧрын келген тойда қалыңдықтың ары таза болмай шықса, кҥйеудің 

жолдастары оның ерттеулі атының қарнын жарып, ер-тҧрманын шапқылап қиратады. Ондайда кҥйеу 

қалыңдықтан бас тартатын болса, қалыңмал тӛленіп қойғандықтан, кіші қызын беріп, кҥйеуді риза 

қылып қҧтылатын болған. Кӛп жағдайда келісілген қалыңмал мҥлдем тӛленбей немесе азайтылып 

тӛленетін жағдайлар арқылы қиын істің тҥйінін шешетін болған. Мҧндай сҥйекке таңба тҥсіретін 

оқиғалардан сақ болу ҥшін әрбір ата-ана жоғарыда аталғандай, бойжеткенін қҧтты орнына қондыруға 

тырысқан. Сондықтан «қызға қырық ҥйден тыйым, мың сан ҥйден сын» деп білген ата-бабаларымыз 

ҥйлену тойына ерекше мән беріп, бҧлжымас қағидалар арқылы атқарылатын берік ӛмір салтына 

айналдырған» (13, 58). 

Осы салтты ӛткерудегі кҥйеу кәделері мен ырымдары мынадай: ҧрын келу, есік ашар, ентікпе, 

балдыз кӛрімдік, кҥйеу табақ, сҥт ақы, жігіт тҥйе, атбайлар, босаға аттар, сәукеле байғазы, жеңгетай, 

шымылдық байлар, отау жабар, кереге кӛтерер, уық шаншар, тҥндік жабар, ҥзік жабар, туырлық 

жабар, мойын тастау, ілу, қыз қашар, шашу, қыз кӛтерер, арқа жатар, қалыңдық ойнау, қол ҧстатар, 

шаш сипатар, кӛрпе қимылдатар, ит ырылдатар, «кемпір ӛлді», бақан салар, кҥйеу аттандырар, т.б. 

Қалыңдығын алуға келген кҥйеу барлық жол, жоралғыларымен, яғни қҧдалық кәделерімен, 

ҥлкендерге арналған сый-сыяпатымен, той малымен келеді. Той басталды. Қыз ӛз ҥйінен аттанар 

алдында оның әкесі барлық қҧдаларға киіт кигізеді. Кҥйеу баласына да сыйлық береді. Бірақ ол 

«киіт» емес «қапқа салар» деп аталады. Ол – бағалы киім, қымбат ер-тоқым, жігіт жарақтары немесе 

мал болуы мҥмкін. Әрине, бҧл – қайын атаның дәулеті мен мырзалығына, абырой беделіне сай 

жасалатын жолды дәстҥр. 

Қорытынды.Қҧдалыққа қатысты дәстҥр-салттың қазіргі заманғы сипатына кӛңіл аудар,анда 

кӛбіне, этнографиялық тҧрғыдан дәстҥрдің сақталмайтынын атап ӛтуге болады. Оның себебі де 

белгілі. Қҧдаласудың дәстҥрлі атрибуттары пайда болған кезеңдегі қазақ тҧрмыс-тіршілігі қазіргі 

кезде мҥлде ӛзгерді. Сонымен қатар бҧл мәселенің табиғи-жағрафиялық, әлеуметтік-экономикалық 

себептерге, этномәдени қарым-қатынастарға байланысты әртҥрлі себептерін де атауға болады. Қазақ 

халқының жер аумағының оңтҥстік шет-шекарасында орналасқан аймағында исламдық ортаға, яғни 

Орта Азиялық мәдениетке жақындығынан ол ӛңірлердің салт-дәстҥріне исламның ықпалы молынан 

болды деуге болады. Бірақ исламның қағидалары қазақтың ежелгі қҧдалыққа қатысты қалыптасқан 

қҧндылықтарын мҥлде кеміткен жоқ, қайта жаңа мазмҧнмен байытты деуге болады. ХХ ғасырдағы 

тҥрлі саяси шектеулер мен халық мәдениетіне қойылған тосқауылдар және қолдан жасалған 

орталықтандырылған мәдениетке кҥштеп тарту саясаты дәстҥрлі қҧдалықтың негізгі мәнін кӛп 

тӛмендетті. Тәуелсіздік тҧсындағы соңғы жылдар ішінде қҧдалық рәсімі қайта жаңғырып, ҥйлену 

тойларына (ҧзату тойы да) бірнеше жҥздеген адамға дейін шақырылып, кафе, ресторандарда 

жеткізіліп, қолынан келгендерде, келмегендер де танымал әншілер жалдап, той ӛткізуді бәсекеге 

айналдыру белең алып келеді. Бҧрынғы жасау салтын мақсат ете отырып, ҧзатқан қызының жасауы 

ретінде тек жиһаз ғана емес, пәтер кілтін табыс ету, кӛлік мінгізу сияқты сый-сыяпаттар жасау да ӛріс 

алып келеді. Той– әрбір адамның ӛзінің ҧрпағына деген сҥйіспеншілігі мен парызының кӛрініс табар 

шаттық мерекесі. Оны қалай ӛткізіп, қандай тарту-таралғылар жасау – әрбір ата-ананың ӛз еркіндегі 

мәселе. Тойдың шығынын ет жақын туыстары бӛлісіп кӛтерісетін қазақ халқының дәстҥрі әлі де 

ӛміршеңдік танытып отыр. Қорыта келгенде айтарымыз: халықтың ежелгі тҧрмыс-тіршілігінен келе 

жатқан осындай ізгі дәстҥрлерді тереңдете дамыту қажет. Әсіресе, қҧда салтына қатысты рәсімдердің 

материалдық деңгейінен гӛрі, тәрбиелік-тағылымдық тҧсына ерекше мән берген жӛн. Ӛйткені ол 

болашақ ҧрпақ ӛсіп-ӛнетін жас отбасының негізгі іргетасы болады. Сондықтан да кез келген ҥйлену 

тойына қатысты атқарылатын салт-дәстҥрлер халықтық қағидаларға негізделген әдеп пен тәртіпті 

талап етеді.  
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TURKISH PERIOD IN LITERATURE OF KAZAKH DIASPORA 

 

Abstract 

Until Kazakhstan gained independence, Soviet ideology did not provide an opportunity to study the 

socio-economic, political and spiritual life of Kazakh people who are living abroad. Moreover, such 

scientific directions as diasporology, emigrantology did not receive proper development.  

The article "Turkish period in the literature of Kazakh diaspora" is the result of the latest research in 

Kazakh literary science. This article is about the memories of Kazakh people living in Turkey, their genre, 

artistic and ideological, style features, nostalgic motives inherent in the memories. The historical and 

cognitive nature of the memories is also examined. 

Later, Kazakh emigrants who were arrested during the Second World War and forced to stay abroad, 

frigntening of returning to the country because of the policy of the Soviet regime in their relation, joined 

them. One of them is the famous musician Alim Almat. The mentioned representatives of Kazakh emigrant 

intelligentsia had the opportunity to develop their work in Turkey. 

As a result, historical memories were written and published about H. Oraltay, H. Altai, A.Almat about 

the life of Kazakh diaspora abroad. The author devotes his research to the study of Turkish period of Kazakh 

diasporal literature. 

Keywords: literature, diaspora, genre, diasporology, novel, emigration, Kazakh diaspora, history, 

emigrant literature, Kazakh literature 
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ҚАЗАҚ ДИАСПОРАЛЫҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТҤРКИЯ КЕЗЕҢІ 

 

Аңдатпа 

Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін шет елдердегі қазақтар, олардың әлеуметтік-экономикалық, 

саяси-рухани ӛмірі туралы зерттеуге кеңестік идеология мҥмкіндік бермеді. Тіптен диаспорология, 

эмигрантология сияқты ғылым салалары да ӛз дәрежесінде зерттеу жҥргізе алмады. Тәуелсіздіктен 

кейін ғана қазақ ғалымдары шет елдердегі қазақтардың ӛмірі туралы зерттеуге мҥмкіншілік алды.  

«Қазақ диаспоралық әдебиетінің Тҥркия кезеңі» атты мақала да қазақ әдебиеттану ғылымындағы 

тың зерттеулердің нәтижесі. Аталған мақалада Тҥркия қазақтарының естеліктері, оның жанрлық, 

кӛркемдік-идеялық, стильдік ерекшеліктері, естеліктердегі «сағыныш сарыны» туралы сӛз болады. 

Естеліктердің тарихи-танымдық сипаты зерделенеді.  

Кейінірек олардың қатарын Екінші дҥниежҥзілік соғыста тҧтқынға тҥсіп, еліне қайтуға Кеңес 

саясатынан қорқып шетелдерде қалуға мәжбҥр болған қазақ эмигранттары толықтырды. Солардың 

бірі белгілі музыкант – Әлім Алмат болатын. Аталған қазақ эмигрант-зиялылары Тҥркия 

мемлекетінде ӛз шығармашылықтарын дамытты. Соның нәтижесінде Х.Оралтайдың, Х.Алтайдың, 

Ә.Алматтың шетелдердегі қазақ диаспорасының ӛмірі туралы тарихи естеліктері жазылып, жарыққа 

шықты.  

Автор ӛз зерттеуін қазақ диаспоралық әдебиетінің Тҥркия кезеңіне арнай отырып, осы кезең 

ӛкілдерінің шығармашылықтарын зерделейді.  

Тҥйін сӛздер: әдебиет, диаспора, жанр, диаспорология, роман, эмиграция, қазақ диаспорасы, 

тарих, эмигранттық әдебиет 
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ТУРЕЦКИЙ ПЕРИОД В ЛИТЕРАТУРЕ КАЗАХСКОЙ ДИАСПОРЫ 

 

Аннотация 

До обретения Казахстаном независимости советская идеология не предоставляла возможности 

для изучения социально-экономической, политико-духовной жизни казахов, проживающих за 

рубежом. Более того, не получили должного развития и такие научные направления, как 

диаспорология, эмигрантология.  

Статья «Турецкий период в литературе казахской диаспоры» является результатом новейших 

исследований в казахской литературоведческой науке. В данной статье речь идет о воспоминаниях 

казахов, проживающих в Турции, их жанровых, художественно-идейных, стилевых особенностях, о 

ностальгических мотивах, присущих воспоминаниям. Также исследуется историко-познавательный 

характер воспоминаний. 

Позднее их ряды пополнили казахские эмигранты, которые были арестованы в ходе Второй 

мировой войны и вынуждены остаться за рубежом, опасаясь вернуться в страну из-за политики 

Советской власти в их отношении. Один из них – известный музыкант Алим Алмат. Упомянутые 

представители казахской эмигрантской интеллигенции имели возможность развивать свое творчество 

в Турции. 

В результате были написаны и изданы исторические воспоминания Х. Оралтая, Х. Алтая, А. 

Алмата о жизни казахской диаспоры за рубежом.  

Автор посвящает свое исследование изучению Турецкого периода казахской диаспоральной 

литературы. 

Ключевые слова: литература, диаспора, жанр, диаспорология, роман, эмиграция, казахская 

диаспора, история, эмигрантская литература 
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1. Introduction. According to the researchers, Kazakh people began to settle in Turkey about 70 

years ago. The ancestors of today's Kazakh people of Turkey moved here in the second half of the 1930s 

from the Altai, Barkul, Sauan, Gaskol regions of East Turkestan. First they crossed through Hansa, Shynkai, 

crossed the deserts of the Himalayas and Taklamakan, and through India and Pakistan reached Turkey. Many 

of our compatriots died during the period of resettlement. About two thousand survived Kazakh people 

settled in Turkey. 

The Turkish government favored Kazakh immigrants. They were assisted so that they could live with 

dignity on the land of fraternal Turkey. 

Therefore, Turkish Kazakh people annually visit Menderes Mausoleum in Istanbul district of Topkapi, 

where they read Koran to express their gratitude to Turkish people. Menderes was one of those who 

sheltered the first Kazakh immigrants. 

In 1991, when Kazakhstan declared its independence, fraternal Turkey was the first to recognize our 

young state among other countries of the world. 

The fact that science is closely connected with the development of society and must meet its new needs 

is quite natural. Indeed, scientific novelty is the result of relevance, necessity. This applies not only to the 

technical, technological sphere, but also to the political, social, humanitarian sphere of science. 

After Kazakhstan gained independence, new tasks were set before the country's science. One of them is 

conducting research on the life and life of Kazakh people living abroad, on their traditions, literature and 

culture, ethnography, the reasons for the resettlement and its stages [1]. 

Currently, over 5 million Kazakh people live outside of Kazakhstan in 25 countries of the world. This is 

about third of the whole Kazakh people on the earth. 

In different countries of the world, Kazakh people have different political, economic, cultural and social 

status. 

Kazakh people as permanent population (residents) live in Russia, Turkey, China, Mongolia, 

Uzbekistan, Western Europe and some US states. 

2. Methodology. To the present day, we have not had the opportunity to explore the lives of our 

compatriots abroad. ―After all, until independence, the culture of foreign Kazakh people was not studied, 

moreover, in the system of social sciences there was no diasporology that would deal with the problems of 

our compatriots living far from the homeland‖ [2]. 

There are several reasons for this. The most important of them - during the period of the Soviet Union 

of the republics, which were included in its composition did not have the opportunity to independently 

defend their interests, to form their own ideology. In this regard, research work was subordinated to the 

"center". Such "chauvinistic" principles in relation to national science also influenced to the development of 

Kazakh science. 

After Kazakhstan gained independence, new horizons and new opportunities were opened for domestic 

science. The ―white spots‖ in national history were rethought, explored again, which allowed fresh look at 

many events of the past. In the system of social sciences, research has begun new direction - problems of 

Kazakh people abroad. 

In literature science, the latest topics, such as Kazakh foreign literature, Kazakh foreign folklore, 

diasporal literature, emigrant literature, have also become the object of research. 

We learned about the history, formation and development of Kazakh foreign literature, about its 

representatives, got acquainted with their work. At the same time, Kazakh literature of Turkey occupies 

special place, where about 30 thousand Kazakh people live. 

3. Result. The writer Khalifa Altai, known for his civic identity among the Turkish people, was born in 

1917 in Altai Territory of East Turkestan. His parents were quite authoritative, intelligent people at home. 

Together with Kazakh people, who opposed the pressure of the Chinese authorities in the 1930s, in 1941 he 

moved through Tibet to India. For more than ten years, Khalifa Altai lived in India and Pakistan, where he 

received his education. In 1951, in Pakistan, he created society of Kazakh immigrants under the name Sharki 

Turkestan, becoming his secretary. 

Having united around the society of Kazakh immigrants created by him, he did much to educate, 

educate Kazakh people of Pakistan, preserve the national language and religion. In 1953-1954, through this 

society, he organized the resettlement of Kazakh people of Pakistan to our relative Republic of Turkey. 

On arrival in Turkey, Khalifa Altai continued his educational activities and made a great contribution to 

the preservation and development of national history, literature and culture, native language among Kazakh 

people of Turkey. 
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As the result of such activities, positive attitude towards the Kazakh people who were engaged in trade 

was formed in Turkey, which contributed to improving their living conditions and getting an education. In 

1977, his first book, ―Family tree of Kazakh Turks‖ in Turkish, was published in Istanbul. 

Khalifa Altai is a specialist theologian who had deeply mastered the history and theory of Islam, 

polyglot who spoke several Eastern languages. 

Among his works, the work ―The Way of the Quran and the Requirements of Faith‖, which was 

published in Kazakh in 1980, is of the particular important works. He is also one of the first translator of the 

Quran Karim. 

In 1988, together with Dalelhan Zhanaltai in Istanbul, he published "Interpretation of the Quran of 

Karim in the Kazakh language." He also translated books into the Kazakh language such as ―Biography of 

the Prophet Muhammad Halaissalam‖, ―Selected Hadith‖, ―A Brief History of Islam‖. 

We can say the books of Khalifa Altai - :Gibadatul islam‖, ―The alphabet of quran and the conditions of 

faith‖, ―Sharia‖, ―Imanshart‖, ―Science‖ and others are the main contribution to Kazakh theology.  

The theme of the fate of Altai Kazakh people plays special role in the work of Khalifa Altai. In his 

memoirs - ―My Memoirs‖, ―From Fatherland to Anadola‖, ―People Relocated from Altai‖ - he tells about the 

fate of Altai Kazakh since the resettlement of their ancestors, about Kazakh batyrs who showed courage in 

overcoming the difficulties of resettlement, in fight against enslavement. 

 «My Memories» were published in 2014. In the Preface to his work, Khalifa Altai noted that, whenever 

possible, he tried to accurately indicate, along with the dates of events, the names of localities, the names of 

people [3. 6].  

What the author is talking about is one of the requirements for recollections, and at the same time its 

foundation. Khalifa Altai, who set himself this task, achieved his creative goal. The events, which are 

narrated in the memoirs, reflect the real picture of the resettlement of Kazakh people who suffered from 

Chinese repressions. 

It is impossible to read pages without excitement about the difficulties who had Kazakh people, who left 

the land of their ancestors, about the repressions that fell on their lot. Here is how it was said in the book of 

H.Altai memoirs «People resettled from Altai» ―Who knows what fate will curse us for, the local authorities 

again look at us. If only one would give us helping hand, he suggested what to do. Dungans forcibly take 

horses from Kazakh people, forced to relocate from their native places. They take by force selected horses 

and put their stamps. We have lost our swift horses ‖ [4. 27-28]. 

Khalifa Altai - a writer who knew several Turkish, Oriental languages, deeply studied the history and 

theory of religion. From his youth he lived in various countries. Despite some remoteness from Kazakh 

people-speaking environment, he did not use borrowed lexis in the narrative language. 

The fact that H. Altai expressed the events that fell to the lot of Kazakh people who migrated from East 

Turkestan was narrated in the form of memoirs, testified to the author's creative approach to the search for 

new genres. 

4. Discussion. In the book - the narrative "My Memoirs", which is discussed, and in the book of 

memoirs "The People Moved from Altai", the core event of the description is the same event. Such artistic 

searches were before in the history of literature. 

One of the features of the memoir genre is that the composition, reflecting real life, at the same time 

tells about our national history. These qualities of memories make them especially valuable for literary 

science. In this regard, it is necessary to note the historical significance of the memoirs of H. Altai [5]. 

This work can be regarded as an invaluable work in which the author without any embellishment tells 

about the difficulties of that time, about what he saw, about the nostalgia of our compatriots on the land of 

their fathers. And at the same time, it paints vivid pictures of the multi-layered history of our people. 

Speaking about Kazakh literature in Turkey, we should pay more attention to the work of Hassan 

Oraltai. He is the author of several journalistic, historical, research works written in Turkish, Kazakh, 

English, German and other languages. It can be said that his research work and journalistic work are 

―Kazakh Turkish of East Turkestan on the Way to Freedom‖ (Izmir, 1961), ―The Great Turkologist Magzhan 

Zhumabayuly‖ (Izmir, 1965), ―Main Problems in the History of East Turkestan‖ (Istanbul, 1975), ―The Fight 

against Communism‖ (Izmir, 1965) indicate the existence of Kazakh diasporal literature and science. 

Despite the fact that Kazakh science and history did not conduct research on Alash intelligentsia, he 

published research papers about ―Alash movement‖, ―Alash Orda‖ party, and Alash. 

Hassan Oraltay studied the activities of representatives of Alash movement on the way of national 

liberation - A. Bokeikhanov, A. Baitursynov, M. Tynyshbaev, M. Dulatov, Zh. Dosmukhamedov, H. 
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Dosmukhamedov, M. Shokai, M. Zhumabaev, R. Marsekov, T. Ryskulov, S. Asfendiyarov, N. Torekulov, O. 

Zhandosov, S. Kozhanov and others. 

Beginning from 1967, he worked at ―Azattyk‖ radio station in Munich, put a lot of effort in conveying 

truths to history, society, and time to Kazakh people around the world. Hassan Oraltai was one of the first to 

give fair assessment of the December events of 1986. 

Hassan Oraltay is the successor of the first Kazakh emigrant Mustafa Shokai. He was the son of Kalibek 

Hakim, who during the national revolution in Xinjiang mobilized Kazakh people of East Turkestan to the 

national liberation struggle. The name of his father is on the same row with the name of Ospan Batyr, one of 

the leaders of the national liberation movement of Turkish people in Xinjiang. 

In his book of memoirs, ―Elim-ailap otken omir (my motherland – passed life)‖, Hassan Oraltay writes 

about the life of foreign Kazakh people, taking as the basis of the narrative the events that he himself 

witnessed. In the selection of melodies and motifs "Elim-ai", known since the time of "Aktaban shybyryndy 

alkakl sulama", there is symbolic subtext. The book tells about the events and historical figures of the period 

of the 40s of the 20th century and the beginning of the 21st century. 

Academician R. Nurgali, analyzing the genre features of the book ―Elim-ailap Utken Umir (my 

motherland – passed life)‖ noted that this work ―of one of the prominent representatives of the foreign 

Kazakh diaspora, journalist, writer Hassan Oraltay can be called an autobiographical novel‖ [6]. 

The volume of the book (50 printed pages), and indeed, the narrative on the coverage of the time period 

corresponds to the genre of the novel. However, if we analyze the work from the point of view of the 

requirements for epic works of art (conflict, creation of images, imagination, etc.), then, as the author himself 

noted, this book belongs to the genre of memories. 

Being an experienced journalist, the author conducts his narrative in journalistic style, trying to 

truthfully and objectively describe the events and images of historical figures. 

The author in the Preface to the book of memoirs noted: ―Despite to the various obstacles, the book ― 

Elim-ailap onken omіr (my motherland – passed life)‖ reached readers of independent Kazakhstan. Eight 

hundred copies of the first edition are distributed in Kazakhstan. At the same pace, the book reached 

Mongolia and my native East Turkestan. The desire of some to prevent the distribution of the book in 

Kazakhstan, on the contrary, had the opposite effect and contributed to the advertising of the book. 

In publications in English, Russian and Kazakh, articles were criticized by those who said that ―import 

of book of memoirs of Khasan Oraltai was banned in Kazakhstan.‖ This also contributed to an increase in the 

number of people wishing to read the book and find out what is forbidden these days the author writes. The 

editor-in-chief of the weekly Azat newspaper Batyrkhan Darimbet (since 2002), who noticed this, began to 

publish excerpts from the book.‖ [7. 5]. 

After Kazakhstan gained independence, relationship was established with Kazakh people abroad. 

Researchers began to study the socio-economic, cultural and spiritual life of foreign Kazakh diaspora. For 

the first time in Almaty, meeting (kuryltai) of foreign Kazakh people was held, where our compatriots from 

several countries of the world were gathered. 

Banning of reading Hassan Oraltai works, is related with that time when he worked 40-years as a 

journalist and editor of Radio Liberty. After all, the problem has been resolved. Hasan Oraltay has been for 

several times in Kazakhstan and has taken his place among Kazakh intelligentsia. 

The memoirs provide numerous information about Kazakh life abroad, about the fate of the people who 

moved from East Turkestan. The author tells of the difficult days of trials, about difficult fate that fell our 

compatriots. The reader is especially touched by the nostalgia of immigrants in their native land, in the land 

of their ancestors, memories of the past, about unforgettable days in their native land. 

Many examples can be given related to Kazakh diasporal literature of Turkish period. 

For example, in Turkey, there have been published and made available to Kazakh people the world of 

art, journalistic works such authoritative, eminent personalities like Dalelhan Zhanaltay, Alim Almat and 

others. Alim Almat, being in prison, couldn‘t return home and lived in France, Germany. Then settled in 

Turkey.  

5. Conclusion. Foreign Kazakh literature is an integral part of the national art of the word. And we can 

say that Kazakh diasporal literature of Turkey, the representatives we named above, made a significant 

contribution to the development of the national art of the word. 
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ҚАЗАҚ ЕРТЕГІЛЕРІНДЕГІ МӘДЕНИ-ӘЛЕУМЕТТІК ОРТА 

 

Аңдатпа 

Ертегілер, бір халықтың ғана емес, адамзат баласының ӛсу, ӛркендеу жолын кӛрсететін тарихи 

жәдігерлік. Кез келген ертегіде жақсылық пен жамандық, бай мен кедей, туысқандық байланыстар 

мен отбасын, отанын қорғау сияқты мәселелер сӛз етіледі. Сонымен қатар, ертегілер халықтың 

әлеуметтік ӛмірін ашық сипаттайтын ерекше қасиетке ие. Бала кезімізден естіп ҥйреніп қалған 

бай/кедей, жақсы/жаман, білімді/білімсіз, патша/қҧл, ақылды/сараңнан басқа ертегілерден 

баласыздық зары, отағасын кҥткен ананың уайымы, баланың сана сезімін қалыптастырудың 

әлеуметтік ерекшелігі, ӛмір сҥрген географиялық орны мен табиғаттың кӛрінісі, бір сӛзбен айтқанда 

әлеуметтік ӛмірі кӛрініс табады. Мақалада осы аталған әлеуметтік ерекшеліктер сараланып, оларға 

ертегі мәтіндерінен мысалдар келтіріледі. Сонымен қатар мақалада ертегі айтушы/шығарушы және 

оның ӛміріндегі әлеуметтік мәселелері ертегіде қалай кӛрініс тапқандығы туралы айтылады. 

Мақалада Қазақ әдебиетіндегі Алдар кӛсе туралы бес ертегі, Алаша Ханның ертегідегі және 

хикаядағы образының географиялық ерекшелігі, баласы жоқ отбасының ―Ер Тӛстік‖ ертегісінен 

кӛрініс табуы, ―Кім кҥшті‖ ертегісінің кіріспе бӛліміндегі ертегіні айтушының әлеуметтік 

проблемалары мен бала тәрбиелеудің ӛзіндік ерекшелігі сӛз етіледі. 

Тҥйін сӛздер: ертегі, әлеуметтік орта, Ер Тӛстік, Алдар Кӛсе, Алаша хан, әлеуметтік код, 

фольклор 
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CULTURAL AND SOCIAL ENVIRONMENT OF KAZAKH TALES 

 

Abstract 

Tales are historical artifacts that show the growth and prosperity of not only one nation, but all of 

humanity. In any fairy tale there are such questions as good and evil, wealth and poverty, communication 

with relatives and the protection of the family and homeland. In addition, fairy tales have a special character 

that clearly describes the social life of people. Rich / poor, good / bad, educated / uneducated, king / slave, 

smart / mean. In addition, fairy tales reflect such social problems as infertility, mother‘s anxiety about family 

and children, social features of the child‘s consciousness structure, geographical features of social life, in 

short, a fairy tale reflects the social life of a certain people. The article analyzes social features and provides 
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examples from Kazakh tales. In addition, the article focuses on the storyteller of fairy tales, as he reflects his 

social problems in the fairy tale. The article examined five tales about Aldar Kos - as a hero-protector of the 

people i.e. social dreams of the people, geographical features of the image of Alash Khan - urban and 

nomadic type of khan, the problem of infertility in the fairy tale ―Yer Tostik‖. The narrator‘s social problems 

were analyzed based on the tale ―Who is Strong‖. 

Keywords: fairy tale, social environment, Yer Tostik, Aldar Kose, Alasha Han, social code, folklore 
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КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА КАЗАХСКИХ СКАЗОК 

 

Аннотация 

Сказки – это исторические артефакты, которые показывают рост и процветание не только одной 

нации, но и всего человечества. В сказках есть такие социальные проблемы как добро и зло, 

богатство и бедность, коммуникация с родственниками, защита семьи и родины. Кроме того, сказки 

имеют особый характер, который четко описывает общественную жизнь людей. Богатый / бедный, 

хороший / плохой, образованный / необразованный, царь / раб, умный / скупой, и.т.д. Помимо этого в 

сказках отражаются такие социальные проблемы как бесплодие, беспокойство матери о семье и 

детях, социальные особенности конструкции сознания ребенка, географическое особенности 

социальной жизни, одинм словом, сказка отражает социальную общественную жизнь определенного 

народа. В статье анализируются социальные особенности и приводятся примеры из казахских сказок. 

Кроме того, в статье особое внимание уделяется рассказчику сказок, как он отражает свои 

социальные проблемы в сказке. В статье были рассмотрены пять сказок об Алдар Косе – как о герое-

защитнике народа т.е. социальной мечты народа, географических особенностях образа Алаша Хана – 

городской и кочевой тип хана, проблема безплодия в сказке ―Ер Тостик‖. Социальных проблемы 

рассказчика были проанализированы на основании сказки «Кто силѐн». 

Ключевые слова: сказка, социальная среда, Ер Тостик, Алдар Косе, Алаша хан, социальный 

код, фольклор 

 

Кіріспе. Бала кезінен біз білетін ертегі – халық ауыз әдебиетінің кең таралған тҥрлерінің бірі. Әр 

халықтың ҧлттық рухын бейнелейтін ӛзіндік ертегілері бар. Әдетте олар наным-сенімдерді, ғҧрыпты, 

дәстҥрді, батырларды, дінін, ҧлттық тағамдарын, географиялық орналасуымен байланысты болған 

әлеуметтік қайшылықты бейнелейді.  

Ертегі алуан тҥрлі функцияларға ие болғандықтан кӛптеген ғылыми бағыттардың объектісі 

болып табылады. Сондықтан, бірі мәтіндік талдауға жҥгінсе, енді бірі семантика тҧрғысынан мән 

іздейді. Ертегілерд тіл зерттеушілері (тілші ғалымдар) кӛбіне әлеуметтік, когнитивтік, этно 

лингвистика бағыттарында материал ретінде қолданады. Яғни, ертегілердегі кездесетін зат атаулары, 

концептілер, кейіпкерлер диалогы, т.б.  

Әдебиеттану ғылымы болса, ертегінің сюжетінен бастап, кейіпкерлерінің мінезі, идеологиялық 

ҧстанымы, салт-дәстҥр, т.б. кеңестік кезден қалыптасқан конструкциялық жолменталдау жҥргізіп 

келеді. Соңғы жылдарда әдебиеттануғатәуелсіздіктің қосқан басты ҥлесі – ―Рухани жаңғыруға‖ 

негізделген ―Ҧлттық рух‖ тақырыбының фольклор тӛңірегінде қарастырыла бастауы. Бҧл тарих пен 

сәл кенжелеп тҧрған әдебиеттану ғылымына жаңа серпін берді. Жаңашыл зерттеулерге жол ашылды. 

Нәтижесінде, Қазақстандағы әдебиеттану ғылымы тәуелсіз тарих, мәдениеттану, этнография сияқты 

келелі білімдермен байланысқа тҥсіп, ӛзінің зерттеу аясын кеңейтті. Десек те, әдебиеттану 

ғылымының дамуы және ―Рухани жаңғыруы‖ ҥшін әлемдегі зерттеулерге зер салып, жаһандану 

ҥдерісінде ӛз фольклорлық туындыларымызды барынша қорғап, ―әдебиеттің кәрі әжесін‖ 

(Ғ.Мҥсірепов)зерттеу керекпіз. Бҥгінгі әдебиеттану ―Қоғамтану‖, ―Психология‖, ―Әлеуметтану‖, 

керек десеңіз ―Киномотография‖ салаларымен тығыз байланыста болуы тиіс.  

Қарастырылып отырған мақала, әдебиеттану ғылымының әлеуметтану ғылымымен байланысын 

бҧғанға дейін сақталып келген дәстҥр жалғастығын барынша сақтай отырып талдау жҥргізуді мақсат 

тҧтады. Талдаудың нысаны болып Қазақ фольклор қазынасының ең танымал және әмбебап (әрі 
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кҥрделі) тҥрі болған ертегілер алынды. Шын мәнінде, ертегі – фольклордың ең танымал әрі ғылыми 

тҧрғыда әмбебап тҥрінің бірі. Зигмунд Фрейд ертегі сюжеттерініңадам тҥсіндегі ерекшелігін тілге 

тиек етсе (Marchenstoffe in Traumen – 1913ж.), оның шәкірті К.Юнг ӛзінің аналитикалық 

психологиясында―ҧжымдық бейсаналық‖ (архетип) тҧрғысынан зерделейді. Дж. Кэмпбелл болса 

ертегі қаһармандарының жҥріп ӛткен жолынан, кездескен қиындықтарынан ҧқсастық іздейді (The 

Hero with a Thousand Faces – 1949ж.). В.Пропп орыс ертегілерінің ҧқсастықтарын жҥйелеп, ортақ 

сюжетіне сай топтау жҥргізеді (Морфология «волшебной» сказки – 1928ж.). Ертегілердің тағы бір 

зерттеу арнасын мифологиямен және бҥгінгі голивуд фильмдерімен байланысын кӛрсеткен еңбек 

Билл Мойерстың 1988 жылы жариялаған «Мифологияның кҥші» (Power of Myth – 1988ж.). Бҧл 

еңбекте Б.Мойерс Дж.Кэмпбелмен сҧхбаттаса отырып діндегі қасиетті кітаптардан голивуд 

фильмдеріне дейінгі мифтерді, ертегілерді саралап, заманауи голивуд фильмдерінің сюжеттермен 

салыстырады. Байқағанымыздай, ертегі біздің тҥсінігіміздегі «ауыздан-ауызға жеткен фольклор тҥрі» 

ғана емес, ғасырлар бойы қалыптасқан және ӛз бойына белгілі бір ҧлттың (бәлкім адамзаттың) 

ҽлеуметтік ҿмірін бойына жинақтаған тәрбие қҧралы, мифтердің бір бӛлігі, әрқашан жаңғырып 

отырған ата-бабаларымыздың арман-мҧраттары, ―Адам ҿмірінің кейбір кезеңдері, фобиялары, 

ҽуестіктері, кҿзқарастары, қолданған тіл қалыптары, мҽдени жҽне ҿмірлік тҽжірибелері‖[1;144] 

және ҧлттық әдебиетіміздің баға жетпес қазынасы.  
 

Әдістеме. Бҥгінгі кҥні ертегілерді әдебиеттану ғылымы тҧрғысынан талдаудың бірқатар әдіс-

тәсілі бар. ―Ҽр ҽдіс ҿз орнында жақсы‖ [2] қағидасын ескерсек, талдау тҧрғысынан Владимир Пропп 

ҧсынған салыстырмалы-типологиялық талдау әдісі бҥгінгі кҥні ӛз маңыздылығын жоғалтпай, 

әмбебапҥлгі ретінде қаралады. Ертегі сюжеті мен қаһармандардың образын қатар алып жҥрген бҧл 

талдау – ертегінің сипатын мейлінше толықтай ашады. В.Пропп ―Фольклорлық ертегілерде 

формаларды қарастыру жҽне жүйенің заңдылықтарын белгілеу органикалық түзілімдердің 

морфологиясымен бірдей‖[3;1]екенін аңғарып, тіл білімінде кеңінен танымал болған ―морфологиялық 

ҽдісті‖ оңтайлы деп есептейді.  

Фольклор қазынасына талдау жҥргізудің теориялық негіздерінің бірі – халық ертегілерінің 

мотивтерін талдау болып табылады. Мотивтер 1932 жылдан бастап жҥйелі индекстелді. Бҧл 

талдаудың тҥрін ғылыми айналымға енгізген - Стис Томпсон. Ол ―Халық ҽдебиетінің мотив-индексі‖ 

деген еңбегін жариялады; бҧл жҧмыс ертегілерді талдауға арналған кӛмекші әдебиет ретінде кәсіби 

фольклористің (халық білімшісінің) ең қҧнды қҧралдардың біріне айналды. Еуропа халықтарындағы 

ертегілердің мотивін Аране 1910 жылы жариялады. Томпсон, Араненің ізбасары ретінде бҧл тізімге 

Азия ертегілерін қосты. Сондықтан бҧл әдісті Аране-Томпсон әдісі деп те атайды. Мотив-индекс 

талдауы ертегілерді мотивіне қарай топтастыруды кӛздейді. Мысалы, хайуанаттардың ҿмірі 

бейнеленген ертегі мотивтері A1700-A1799 ретінде берілсе, ертегіде кездесетін қасиеті бар 

заттарD900-D1299 тҥрінде кӛрсетіледі. 

Мақалада ертегілерді әлеуметтік тҧрғыда талдау ҥшін олардың сюжеттік-композициялық 

ерекшеліктерін негізге алмағанымызды ескертеміз. Оған бірнеше себеп бар:  

1) Қазақ фольклорында орын алған ертегілер ғасырлар бойы жинақталған халық қазынасы, 

ҧлттық таным-тҥсініктің кӛрінісі болып табылады. Ғасырларды артта қалдырған бҧл фольклор 

тҥрінің пішіні барынша жинақталып, қысқарған. Кей тҥсініктер тек символдық тҥрге ие болып 

қалған. Символдарды талдау және олардың ҧлттық табиғатын ашу ӛз алдына бӛлек мақсат. Сӛзсіз, 

ертегідегі әлеуметтік тҧрмыс, халық ӛмірі, мәселелі жағдаяттар ғасырлар сҥзгісінен ӛтіп, ертегі 

мәтінінің және сюжетінің бір бӛлігі болып қалған. Сондықтан мақалада тек ертегі мәтініндегі 

халықтың әлеуметтік ӛмірін белгілейтін тҧстары алынды; 

2) Мақалада ертегілерді сюжеттік және композициялық тҧрғыда топтастыру кӛзделмеген. 

Себебі, ертегінің пішіндік (формалық) ерекшелігін талдау,тақырыбымыздан ауытқуға себеп болады. 

Пішін мәселесі – структуралық кӛзқарасты талап етеді. Біз семантикалық әдіске жҥгінеміз.  

3) Қазақ ертегілерінің біздегі структуралық талдауы (кіріспесі, оқиғаның дамуы, шиеленісуі...) 

барынша зерттеліп бітті. Ендігі мақсат – пәнаралық байланысты орнату арқылы ҧлттық 

ерекшелігімізді, дҥниетанымымызды тану, ҧмытылған дәстҥрді рухани жаңғырту. 

Мақаладағы ертегілерді талдау барысында бай/кедей, жақсы/жаман, білімді/білімсіз, патша/қҧл, 

ақылды/сараңнан басқа баласыздық зары, отағасын кҥткен ананың уайымы, баланың сана сезімін 

қалыптастырудың әлеуметтік ерекшелігі, халықтың ӛмір сҥрген географиялық орны мен 

табиғатының кӛрінісі, бір сӛзбен айтқанда әлеуметтік ӛмірі кӛрініс табатын мәтін негізгі материал 

ретінде алынды.  
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Нәтижелер және талқылау. Фольклордың ӛте қарапайым жанры болып табылатын ертегілер 

неліктен ғасырлар ағысында жоғалмай, қайта жанданып, ӛз ӛмірін жалғастыру ҥстінде? Ӛркениеттер 

жоғалып, ғылыми-техникалық революциялар кезегімен адам санасындағы қҧндылықтарды ӛзгертсе 

де, қазақ халқы ҥшін еңбекқор қасиеті қҧмырсқа образында, кӛсе (сақалы шықпаған еркек) сипаты 

алдауға икемді адам образында сақталды. Кҥйеу баласына тӛс етін тартқан қайын атасы мен ―Ер 

Тӛстік‖ ертегісінің бас қаһарманының дҥниеге келу ерекшелігінің арасында қандай да бір байланыс 

бар ма? Я да кӛп ертегілер неге ―Ерте, ерте, ертеде‖ деп басталатыны жайлы оқырман немесе ертегі 

айтушы ойлана ма? Бҧл сҧрақтардың жауабын ертегілерге әдеби тҧрғыда талдау жасау арқылы табуға 

болады.  

Ертегіні талдау ҥшін, оның функционалдық қызметін анықтап алғанымыз жӛн. Әуелде, бҧл 

фольклор тҥрі қолданыста кімге бағытталып айтылғанын (бағытталу объектісі) анықтап алуымыз 

керек. Қай мемлекетте болмасын, ертегілердің бағытталу объектісі – бала. Ертегі балаға әдетте 3-4 

жасынан бастап айтылады. Бҧл қарым-қатынаста субъект ретінде танылатын (баяндаушы) сол 

баланың анасы немесе әжесі. Атасының немесе әкесінің балаға ертегі айтып отырған сюжетін қазақ 

фольклорында кездестіру қиын. Ер адамдар фольклорда хикаялық дастандар (хикаялар) немесе 

батырлық дастандар айтады. Екі фольклор туындысының (ертегі, дастан) мақсаты әр-тҥрлі, 

кӛтерілетін әлеуметтік мәселелері де бір-біріне ҧқсамайды. Мысалы, ертегіде ешқашан нақты мезгіл, 

мекен, уақыт кӛрсетілмейді. Әдетте ―Ерте, ерте, ертеде...‖ деп басталып, соңы бақытты болған, отау 

қҧрған ҥйіне оралған, іздегенін тапқан, арманына жеткен адамдардың образын кӛреміз. Аталғандар – 

қоғамдағы ҽйел адамның арманы.Ҥйінде отырып баласын ҧйықтату барысында қҧрастырған қиялы, 

отағасын кҥтіп армандаған арманы, ҥй шаруашылығымен айналысу барысында айналадағы заттарды 

қатыстырғаны, керек десеңіз тҧрмыс қҧру арманының ӛзі ―соңында екеуі бақытты болыпты‖ немесе 

―қырық кҥн ойын, қырық кҥн тойын жасап‖ деген тіркестер арқылы кӛрініс тауып, ертегінің 

этимологиялық авторы әйел екенін кӛрсетеді. Сондықтан аң немесе балық аулау туралы ертегілерді 

кездестірмейміз. Хикая, дастандар болса нағыз ер адамның қиялы, әрекеті, дҥниетанымы.  

Сӛзіміз дәйекті болуы ҥшін гендірлік сипаты жоқ―Кім кҥшті‖ ертегісін талдап кӛрейік. Ертегінің 

басы: 

―Ерте, ерте, ертеде, 

Ешкі жүні бҿртеде. 

Қырғауылдың жүні қызыл екен, 

Құйрық жүні ұзын екен‖ [4;305], - деп басталады. Бірінші тармақта оқиғаның нақты қай жерде 

қалай болғандығы туралы ақпараттың жоқ екенін айтса, екінші тармақтағы «бӛрте» сӛзінің 

мағынасын ертегі мәтінінде ешім (баяншы) талдап, тҥсіндіріп жатпайды. Бӛрте сӛзі – біз білетін 

Шыңғыс ханның әйелі. Ал сӛздің мағынасы болса моңғол тілінде ―Borte-Fujin‖ ханым деген 

мағынаны береді. Демек, ешкінің жҥні ханымда – әйел адамда. Расында, біздің қазақи болмыста ер 

адам аңшылық, кәсіп жасаса, әйел адам ҥй шаруашылығына жауапты болған. Яғни, жҥн тҥткен, 

кӛрпе жасаған, киім тоқыған, бала қараған. Бҧл қазақ әже-аналарымыздың әлеуметтік ӛмірін, 

отбасындағы қызметін, айналысқан кәсібінің ертегідегі кӛрінісі болып табылады.  

―Қырғауылдың жүні қызыл екен,  

Құйрық жүні ұзын екен‖[4;305], - тармақтарында қырғауылды алудың себебі бекер емес. 

Мҧндағы тҥйін, ―қырғауылдың еркегінде ғана құйрық жүні ұзын болады‖[6;224]. Сонымен қатар, 

қырғауыл – береке-бірлік, тоқшылықтың да символы ретінде кӛрініс табады. Демек, анасы баласына 

ертегі айта отырып, оның әкесі (отағасы) жайында ақпарат беріп отыр. Ерекше мәнді ―қызыл‖ тҥске 

де беруіміз керек. Қазақ мақалында ―Қыздың кӛзі қызылда‖ деп бекер айтылмаған. Қызыл тҥс – 

сҧлулықтың әйел тҥсінігіндегі кӛрінісі. Бағамдап қарасақ, ертегінің тек қана алғашқы кіріспесінде 

(әмбебап қалып) халық ӛмірін, дәлірек айтар болсақ әйел адамның ӛмірі, тҥсінігі кӛрініс тапқан. 

Демек, ертегінің шығу тарихы әйел жаратылысымен тікелей байланысты. Ҽйелдер – фольклордағы 

ертегі жанрының бастапқы авторы. Кейіннен, ертегі айту белгілі бір қызмет ретінде қоғамдық 

сипат алып, «ертегішілер» деген ҧғым пайда болды. Осылай ертегі ӛз баяншысын әйел-еркек деп 

бӛліп жармай, бәріне бірдей ортақ фольклордың ең бай жанрына айналды.  

Ертегілерде халықтың әлеуметтік ӛмірі, ортасы, географиялық мекенге де байланысты болады. 

Мысалы, Алдар кӛсенің әрекет ету мекені кӛбіне қала ӛмірін сипаттайды. Бҧл сипат хандарды сынау, 

кекете отырып әділдік іздеумен кӛрініс табады. Халық және биліктің арасындағы текетірес те осы 

ертегілерден кӛрініс тапқан. ―Алдар кӛсе мен Алаша хан‖, ―Алдар кӛсе мен шайтан‖, ―Алдар кӛсе 

мен бай‖ т.б. ертегілерде ашынған, кедейленген халық және тойымсыз хан (билік) арасындағы 
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текетіресті кӛруге болады. Әдетте мҧндай ертегілерде әділеттілік жеңеді. Сондықтан Алдар Кӛсенің 

әрбір жеңісі – халық қиялының жеңісі. Осы тҧрғыда ―Алдар кӛсе мен Алаша хан‖ ертегісіндегі 

Алаша хан образы жиынтық (мҥмкін тарихи?) образ. Себебі, хикаядағыАлаша хан[5;96] мен 

ертегідегі Алаша хан бір адам емес. Хикаяда Алаша хан образында Шыңғыс хан сипатталады. 

Ертегіде болса, қатардағы хан. Хикаядағы Алаша хан мінезі бар, дана, оңы мен солын ажырата біледі. 

Ертегіде болса ол әйел мен еркекті ажырата алмайды. Берген қарызын адам капиталымен алатын хан. 

Хикаядағы хан мен ертегідегі ханның географиялық орналасу жері де әртҥрлі. Екеуінде де тау 

суреттелгенімен, хикаядағы хан кӛшпенді елдің ханы; ертегідегі хан болса пайызға ақша беретін 

қалалық мәдениетке жақын тип. Демек, ертегілерде орын алған әлеуметтік теңсіздік тікелей сол 

оқиғаның географиялық мекеніне байланысты.  

Бҧдан басқа қазақ ертегілерінде жиі кездесетін әлеуметтік мәселе – баласыздық зары. Кез-келген 

отбасының басты тірегі, жҥрегі – сәби. Қазақ мақалында ―Балалы ҥй – базар, баласыз ҥй – мазар‖ 

деген тіркестің ертегілердегі кӛрінісі кеңінен сипатталады. Мақаланың басында біз атап ӛткен 

ертегілердің авторы (әйелдер) ҥшін бала сҥйу – ҥлкен бақыт. ―Ер Тӛстік‖ ертегісінің бастапқы 

бӛлімінде ҧлдарынан айырылған шал мен кемпір қайғысы кӛрініс табады. Шал тӛс етін жеген соң 

дҥниеге кемпірі ҧл алып келеді. Қазақ халқы ӛз ертегілерімен әлеуметтік мәселелерін ортаға қойып 

қана қоймай, олардың шешілу жолын да айқын кӛрсетеді. Бҥгінгі кҥні әлі жалғасын тауып келе 

жатқан кҥйеу баласына тӛс етін ҧсыну сияқты дәстҥр де осы сипатты аңғартады.  

Сонымен қатар қазақ ертегілерінде халықтың фобияларын (қорқынышын) жиі кездестіреміз. 

Табиғат фобияларынан (кҥннің кҥркіреуі, найзағайдың жарқылы, ӛрт, т.б.) басқа әлеуметтік фобиялар 

(ауру; ӛлім;інісін,баласын,ағасын ҧрлап әкету т.б.) басым сипатқа ие. Олар ертегі сюжетінің 

қҧрамына еніп, орныққан. Сондықтан ―ҧйықтап қалған кезінде байлап алыпты‖, ―самрҧқ қҧс келіп 

ағасын алып кетіпті‖, ―жылан жҧмыртқаға қарай ӛрмелеп бара жатыр екен‖, т.б. тіркестер арқылы 

халық қорқынышы ертегі мәтінінен кӛрініс табады. 

Қорытынды. Ертегі – әлеуметтік сипатқа ие фольклор жанры. Яғни, бҧл тек әжесінің немересіне 

айтатын қиял-ғажап әңгімесі емес, бірқатар ғылым салаларына зерттеу объектісі бола алатын 

материал, тарихи және әлеуметтік ӛмірдің адам санасындағы кӛрінісі, халық мҧрасы. ―Әлемдік әдеби-

мәдени байланыстар негізінде жаңа дәстҥрді қалыптастырған, сӛйтіп жаңа заман ағымына сай 

жаңашылдықтың арақатынасын ҧрпақ, ҧлт әдебиетіне сай жырлау қазіргі кездегі әдебиетте ҧлттық 

руханиятымызды қҧрайтын қҧндылықтарға жаңаша кӛзқарас‖ [7;346] қалыптасқанымен, ―Рухани 

жаңғыру‖әдебиеттану ғылымындатек тарихи байланыс аспектісінде қарастырылып жатыр. 

Әдебиеттанудың бҥгінгі алар бағыты психоанализге негізделген (З.Фрейд, К.Юнг бойынша) 

талдаулар, жаңашыл классификациялар, тәуелсіз әдебиет биігінен қарай алатын, ҧлт болмысын, 

психологиясын, ділін тану және әлемдік әдебиеттану ғылымымен иық тіре алатын жағдайға жету 

мақсатындағы зерттеулерді талап етеді. Бағыт Ресей еңбектерінің ғана негізінде емес, тӛл 

әдебиеттануымыздың А.Байтҧрсынҧлы, З.Қабдолов негізін салған ізбен жҥре отырып, батыстық 

әдебиеттану еңбектеріне зер салуымызды қажет етеді. Осы орайда, мақалада кӛп айтыла бермейтін 

қазақ ертегілерінің әлеуметтік ерекшелігі басты тақырып етіп алынды.  
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ТҤРІК ТАРИХИ РОМАНЫНЫҢ ГЕНЕЗИСІ 

 

Аңдатпа 

Тҥріктің тарихи романының туу, қалыптасу және даму тарихы бар. Ол ӛзінің тарихи 

шындығымен тығыз байланысты дамыды.  

Алғашқы тарихи романдарға негіз болған прозалық ҥлгілер тҥріктің ортағасырлық классикалық 

прозасында кӛрініс тапса, кейін ол XIX ғасырда Танзимат әдеби кезеңінде европалық проза негізінде 

қалыптасып дами тҥсті. Сондықтан тҥріктің тарихи романының генезисі сол XIX ғасырдан емес, 

ортағасырлық Диван әдебиетінен және халық қиссаларынан негіз алды десек болады.  

XIX ғасыр әлемдік мәдениетке ҥлкен ӛзгерістер алып келуі себепті Анадолы тҥрік әдебиеті де 

бҧл ҥрдістен қалыс қалған емес. XIX ғасырдадағы тҥрік қоғамындағы ірі реформалар мәдени-әдеби 

аспектіні де қамтыды. Былайша айтқанда, ірі мәдени-әдеби жаңғыру ҥдерісін бастан кешті. Османдық 

социум алғаш рет Европалық ӛркениетпен жақындасты. Кейбір кезде ол ӛзінің Империялық мінезін 

кӛрсеткісі де келді. Дегенмен, бҧл теке-тіресте батыстық мәдениеттің элементтері тҥрік мәдениетіне 

ене бастады. 

Тҥріктің мәдени жаңғыруы негізінде әдеби ҥдерістер кҥрделі кезеңді бастан ӛткерді. Дей 

тҧрғанмен, тҥріктің тарихи романы осы кезеңде қылаң беріп, ол тҥрік қаламгерлерінің 

қызығушылығын оятты. Танзимат кезеңінде алғашқы тарихи романдар батыстық ҥлгідегі ережелерді 

қабылдады, алайда, тарихи шындық тек Осман Империясының шындығымен қабысып жатқан еді.  

Тҥйін сӛздер: Тҥрік прозасы, тарихи роман, классикалық тҥрік әдебиеті, ҧлттық бірегейлік, 

Танзимат әдебиеті, тарихи роман генезисі, Османдық социум 
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GENESIS OF TURKISH HISTORICAL NOVEL 

 

Аbstract 

The Turkish historical novel has a history of birth, formation and development. It developed closely 

related to its historical reality. 

If the prose patterns based on the first historical novels were reflected in the medieval classical prose of 

the Turks, then it was formed in the nineteenth century in the literary period of the Tanzimat on the basis of 

European prose. Therefore, the genesis of the historical novel of the Turks was based not only in the XIX 

century, but also in medieval Divan literature and folk tales. 

Due to the fact that the XIX century saw significant changes in world culture, Anatolian Turkish 

literature did not lag behind this process. Major reforms in the Ottoman society of the XIX century also 

covered cultural and literary aspects. In particular, they have undergone a major cultural and literary 

modernization. For the first time, the Ottoman society is approaching European civilization. In some cases, 

he even wanted to show his Imperial character. However, in this context, the elements of Western culture 

began to enter into the Turkish culture. 

Based on the cultural modernization of the Turks, literary processes went through a difficult period. But, 

despite the fact that the historical novel of the Turks in this period was particularly in demand, and therefore 

it aroused the interest of Turkish writers. In the literary period of the Tanzimat, the first historical novels 

adopted the rules of the Western model, but the historical truth was connected only with the reality of the 

Ottoman Empire. 

Keywords:Turkish prose, historical novel, classical Turkish literature, national identity, Tanzimat 

literature, Genesis of the historical novel, Ottoman society 
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ГЕНЕЗИС ТУРЕЦКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА 

 

Аннотация 

Турецкий исторический роман имеет историю рождения, становления и развития. Он развивался 

тесно связанными со своей исторической реальностью. 

Если прозаические образцы, основанные на первых исторических романах, нашли отражение в 

средневековой классической прозе турок, то затем он в XIX веке в литературном периоде Танзимата 

сформировался на основе европейской прозы. Поэтому генезис исторического романа турок получил 

основу не только XIX века, но и в средневековой Диванной литературе и в народных сказаниях. 

В связи с тем, что XIX веке произошли значительные изменения в мировой культуре, 

Анатолийская турецкая литература не отстала от этого процесса. Крупные реформы в Османской 

обществе XIX века охватили и культурно-литературные аспекты. В частности, пережили процесс 

крупной культурно-литературной модернизации. Османский социум впервые сближается с 

европейской цивилизацией. В некоторых случаях он даже хотел показать свой имперский характер. 

Тем не менее, в этом контексте элементы западной культуры стали входить в турецкую культуру. 

На основе культурной модернизации турок литературные процессы пережили сложный период. 

Но, несмотря на то, что исторический роман турок в этот период был особенно востребован, и 

поэтому он вызвал интерес у турецких писателей. В литературном периоде Танзимат первые 

исторические романы приняли правилы западной модели, однако историческая истина была связана 

только с реальностью Османской империи. 

Ключевые слова: Турецкая проза, исторический роман, классическая турецкая литература, 

национальная идентичноость, литература Танзимат, генезис исторического романа, Османский 

социум. 

 

Кіріспе.Тҥріктің тарихи романының шығу тегін қозғамас бҧрын тҥрік проза тарихынан сӛз ету 

қажет-ақ. Ӛйткені, тҥрік прозасының, соның ішінде тҥрік романының тарихын білмей тҧрып, 

жанрлық тҥрлерінен сӛз ету мҥмкін емес. 

Тҥрік прозасының тарихы ӛте бай. Тҥріктің алғашқы прозалық ҥлгілері сонау орта ғасырларда 

пайда болып, оның жанрлық спецификалары да айқындала тҥсті.  

Классикалық тҥрік әдебиеті, яки Диван әдебиеті (XIII-XIX ғғ.) деген атаумен белгілі әдеби кезең 

ӛзінің кӛркемдік дәрежесі, эстетикалық талғамы, тақырыптық-идеялық әралуандылығы тҧрғысынан 

ірі бір уақыт мӛлшерін қамтиды. Бҧл сол Осман Империясы дҥниеге келген кҥннен бастап (1299) 

қалыптасып, ХІХ ғасырдағы ірі реформалық бағдарлама болып табылатын – Танзиматқа дейін 

жалғасты. Ал Танзимат реформасы осман қоғамының сол кездегі жаңғыру идеясын кӛксеген 

бағдарлама еді. Бҧл османдықтардың батыспен бәсекеге тҥсуінің алғашқы кезеңі болатын. 

Диван әдебиеті, яки осман әдебиеті - Оғыз-Қыпшақ тобының Кіші Азияны бағындыру кезеңінің 

мәдени жемісі дер едік. Ол, әрине, екі ірі мәдени кеңістікпен тоғысуға мәжбҥр болды. Оның бірі – 

ғылым мен діннің тілі болған араб мәдениеті болса, екіншісі – шығыс әдебиетінің тілі болған парсы 

мәдениеті. Бҧл екі ірі мәдениеттен қашып қҧтылу еш мҥмкін емес-ті, керісінше, ол мәдениеттермен 

ықпалдасуға, алыс-беріске баруға мол мҥмкіндік туды. Кҥллі Шығыстық мәдениеттің ошағы болған 

араб-парсы мәдениеті кӛшпелі тҥркілерге де оң ықпалын тигізді. Бҧл әсіресе, осман тҥріктерінің 

жазба әдебиетінің қалыптасуына, қарыштай дамуына ӛзіндік ықпал етті. 

Араб-парсы әдебиеті арқасында осман тҥріктері ӛзінің әдеби тілі - осман тілінің қалыптасуына 

қол жеткізді. Оны мемлекеттік тіл дәрежесіне кӛтерді, сӛйтіп, Таяу Шығыста араб-парсы тілдерінің 

ықпалын бәсеңдетуге тырысты. Орта Азиядан ӛздерімен бірге ала барған Оғыз-Қыпшақ тілдерін 

араб-парсымен араластырып, жаңа тҧрпаттағы тілдің пайда болуына себепші болды. Осы тілде 

мәдениет жасауға бел буды және оны жҥзеге асырды да. 

Классикалық тҥрік әдебиеті - тҥркі және араб-парсы мәдениетінің ортақ қҧндылықтарын 

пайдаланып, жаңа әдеби мҧралар туғызды. Ол мҧраның иесі – Анадолы тҥріктері болды. Осман 

тілінің пайда болуымен османдықтардың жаңа географиялық кеңістікте ӛздерінің ҧлттық бірегейлігін 
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қалыптастыру жолындағы кҥресі басталып кетті деуге толық негіз бар. Ол оның тілінде, 

мәдениетінде, әдебиетінде, былайша айтқанда, кҥллі рухани қҧндылығында кӛрініс таба бастады. 

Айрықша, алдымен селжҧқтардың, содан соң османдықтардың Кіші Азияда тҥркілік руханиятты кең 

кӛлемде орнықтыруы олардың бірегейлігінің нақтылана тҥсуіне негіз болды.  

Әдістер. Мақаланың методолгиялық негізін тҥрік тіліндегі материалдар қҧрап отыр, сонымен 

қатар отандық деректерге де, орыс тіліндегі мәліметтерге де кӛңіл бӛлдік. Мақала жазу барысында 

оның ӛзектілігі, мақсаты ескеріліп, соған сай дереккӛздерді талдау, сараптау және қорытындылау 

жҥйесі бойынша жҧмыс жасалды.  

Тҥрік тіліндегі материалдар деуіміздің себебі – қазақ тіліндегі әдебиеттердің жеткіліксіздігі, тіпті 

жоқтығы мақаланы жазуға қолбайлау болды. Сондықтан тек тҥрік тіліндегі әдебиеттерді молынан 

пайдаландық, ӛйткені кӛтеріліп отырған мәселенің ӛзі тҥріктің тарихи романы болып отыр. 

Қарастырып отырған мақаланың сыр-сипатын, ӛзектілігін жан-жақты ашу ҥшін тҥрік 

ғалымдарының зерттеулері негізге алынды. Оларды мақала жазу барысында ғылыми талдаудан ӛткізу 

- зерттеудің басты міндеттерінің бірі болды. Олардың арасында айрықша тҥрік зерттеушілері Ахмет 

Кабаклының 5 томдық «Тҥрік әдебиеті» (1994), Жихан Окуюджу, Ахмет Картал және Фатих 

Кӛксалдың «Классикалық кезеңдегі осман прозасы» (2011), ҧжымдық монография «Кӛне тҥрік 

әдебиеті» (2011), Инжи Енгинҥннің «Жумхуриет кезеңіндегі тҥрік әдебиеті» (2010), ҧжымдық 

монография болып табылатын «Жаңа тҥрік әдебиеті. 1839-2000» (2007), Әлемдар Ялчынның «Саяси-

әлеуметтік ӛзгерістер тҧрғысынан Жумхуриет кезеңі. Қазіргі тҥрік романы 1946-2000» (2005), Хулуси 

Гечгелдің «Жумхуриет кезеңі тҥрік әдебиеті» (2011) атты шығармалары қҧрады. Сондай-ақ, отандық 

ғалымдар шығармашылығы да негізге алынды. «ХХ ғасыр әдебиетіндегі тәуелсіздік идеясының 

кӛркем шешімі» атты ҧжымдық монография (2011), Т.С.Сыдықовтың «Қазақ тарихи романы» (1996) 

еңбегі, Г.Е.Надированың «Становление и эволюция тунисского арабоязычного романа (ХХ век)» 

(2005) атты еңбегі, М.Р.Балтымованың «Ілияс Есенберлиннің тарихи романдары: шеберлік пен 

кӛркемдік» (2015) атты монографиясы, Ӛ.Әбдиманҧлының «ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ әдебиеті» 

(2010) атты еңбегі және тҥрік әдебиетін зерттеуші ресейлік ғалым Л.О.Алькаеваның «Из истории 

турецкого романа. 20-50 годы ХХ века» шығармасыпайдаланылды. 

Талқылаулар мен нәтижелер.Тҥріктің класикалық әдебиеті кезеңінде пайда болып, қарқынды 

дами тҥскен тҥрік прозасы ҥш тҥрге бӛлініп қарастырылды. Олар: әдеби проза, тарихи проза және 

дидактикалық проза(Kabaklı A. 1994:218-232). Кейде оныкӛркем проза (Süslü nesir), орта проза (Orta 

nesir) және қарапайым проза (Sade nesir) деп те атаған(Okuyucu C. vb.2011: 16). 

Диван әдебиетінде прозаны «инша» (inşa) деп атаса, прозаикті «мҥнши» (münşi), ал прозалық 

шығарманы «мҥншаат» деп атаған. Диван әдебиетінің соңғы жылдарында прозаны «несир» (nesir) 

немесе «менсур» (mensur) деп атай бастады. Ол ол ма, ХХ ғасырдың соңғы ширегінен бастап проза 

термин ретінде аз қолданыла бастады. Есесіне, прозаның орнын «дҥз йазы» (düz yazı) немесе «хикая 

және роман» (hikaye ve roman) термині алмастырды.Қазіргі таңда жазылып жатқан зерттеу еңбектері 

болсын, оқулықтар мен монографиялар болсын, барлығынан «хикайе ве роман» деген тарауларды 

байқауға болады. 

Сонымен классикалық тҥрік әдебиетінде кӛркемдік жағы басым, тҥрлі сӛз санаттарын қолданып, 

ҧзын сӛйлемдер арқылы қҧрылған шығарманы – кӛркем проза, ғылым-білім және тарихи 

тақырыптарға арналған прозалық шығарманы – орта проза және халыққа ҥгіт-насихат сипатында 

білім беруге бағытталған шығармаларды – қарапайым проза деп атады. Анадолы тҥрік әдебиетінде 

прозалық шығармалар XIV ғасырдан бастап қарқынды дамып келе жатыр деуге толық негіз бар. 

Диван әдебиетінде прозаның дамуы негізді оның ӛзіне тән жанрлары да қалыптасып ҥлгерді. 

Мысалы ҥшін тезкирелер, биографиялық шығармалар, тарихи шығармалар, сурнамалар, саяхатнама-

лар, саясатнамалар, діни-сопылық шығармалар, шерхтар мен лҧғаттар, ғылыми еңбектер – орта ғасыр 

Анадолы тҥрік әдебиетіндегі прозаның ҥлгілері болып табылады(Okuyucu C. vb.2011: 39-65).  

Бҧл жердегі тарихи шығармалардың, әрине, кейінгі тарихи романдардың кӛркем жанр ретінде 

қалыптасуына негіз болды деуге болады. Ондай шығармаларда белгілі бір тарихи уақиға 

суреттелгенмен әдеби-кӛркемдік стиль де қылаң береді. Тілі шҧрайлы болуымен қатар әдеби 

айшықтар да, метафоралар да, теңеулер де қолданыс тауып отырады.XVIII ғасырда ӛмір сҥрген 

тҥріктің белгілі қоғам қайраткері, дипломат әрі жазушы 28-Мехмет Челебидің «Саяхатнамасы» мен 

«Сафаратнамасы» прозалық шығарманың ҥздік ҥлгісі деуге болады. Сонымен қатар Вейси мен 

Наргисидің прозалық шығармалары, Синан Пашаның «Қҧдайға жалбарыну» (Tazarruname), 

Найманың «Найма тарихы», Катиб Челебидің «Кешф-уз Зҥнун» еңбегі, Қҧл Месуттың «Қалила мен 
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Димнасы», Мержимек Ахметтің «Қабҧснама»еңбегі орта ғасыр тҥрік прозасының негізін қалаған 

шығармалар деуге әбден болады. 

Классикалық тҥрік әдебиетінен соң тҥрік прозасының даму тенденциясының екінші кезеңі - 

Танзимат кезеңінде кӛрініс берді. Яғни, европалық ҥлгідегі алғашқы прозалық еңбектер XIX ғасырда 

қалыптаса бастады. Осман империясының Батыспен ықпалдасуы дәл осы тҧста басталды. Әрине, XIX 

ғасыр бҥкіл әлемде мәдени-әдеби тҧрғыдан ӛзгеше жаңғыруға себеп болдық дедік. Ол тек Осман 

Империясын қамтып қойған жоқ, сонымен жапсарлас, яки бағынышты араб-парсы әдебиетіне де ықпал 

етті. Дегенмен, батыстан енген проза бірден қарқынды дамып, жазылу техникасы сәтті басталды деуден 

аулақпыз. Бәсең дами отырып, батыстық ҥлгідегі прозаның ерекшеліктерін біртіндеп қабылдай 

бастады. Ол, әрине, әңгіме немесе романның композициялық қҧрылымы, стилистикасы, тақырыптық-

идеялық бағыты, образдық ерекшелігіндегі қателіктер дер едік. Оқиғалар желісінің ҥзіліп қалуы, сол 

араға қажетсіз дидактикалық мәтіндердің еніп кетуі – тҥрік прозасының тәй-тәйлап қалуына себеп 

болды. Бҧл кӛптеген халықтардың прозасында болып жатқан ҥдеріс дер едік. 

Арабтанушы-ғалым Г.Е.Нәдірова былай дейді: «XIX ғасырдағы араб әдебиеті, әсіресе араб 

прозасы стилистикалық тҧрғыдан әлсіз болды, сондықтан әлеуметтік мәселелерді қамтуға қауқары 

жетпеді, одан алшақ болды» деп, алғашқы батыстық прозаның араб әдебиетінде де бірден дамып 

кетпегендігіне меңзейді (Надирова Г.Е.2005: 14). Батыстан енген әдеби тҥрлер, әсіресе проза мен 

драматургия жаңаша қалыппен тҥрік әдебиетіне енді. Тҥріктің халық драматургиясының (Қарагӛз, 

меддах, орта ойыны) ӛзі батыстық драматургияға біраз уақыт қарсыласты. Ол - тҥрік халқының тӛл 

шығырмалары екендігін дәлелдеу ҥстіне дәлелдей тҥсті. Дегенмен, батыстық ҥлгідегі драмалық 

шығармалардың ӛзіндік жазылу ҥлгісі, қойылымдық қыры, декорациялық ерекшелігі бар екендігі 

байқалды. Тҥрік қаламгерлері батыстық (олар ҥшін батыс деген Франция болды) драматургияның 

қыр-сырын игере бастады. Мысалы ҥшін 1860 жылы «Тержҥман-ы ахваль» газетінде жарық кӛрген 

алғашқы драмалық шығарманың авторы Ибраһим Шинасидің «Ақынның ҥйленуі» (Şair 

Evlenmesi)трагикомедиясы тҥрік қоғамына ерекше әсер етті. «Шинасидің «Ақынның ҥйленуі» 

шығармасы, айрықша, қоғам қызыметіне берілген ӛнердің маңызды қҧжаты іспеттес. Онда кҥшті 

әлеуметтік сатираның нышаны байқалады» (Kabaklı A. 1994: 35). 

XIX ғасырда тҥрік романы алғашқыда бірнеше аударма романмен басталды. Алғашқы аударма 

романның авторы - Жҥсіп Кәміл Пашадеген жазушы. Ол француз қаламгері Фенелоннан «Телемактың 

бастан кешкендері» атты романды аударған (1862). Сол кездегі алдыңғы қатарлы тҥрік қаламгерлері 

роман жазуға машықтануды сынап кӛру ҥшін хикая айту дәстҥрін және осы дәстҥрдің мысалдарынан 

бастау алған еді. Батыс әдебиетін ӛзінің замандастарынан бҧрын игерген Шемседдин Сами жазылу 

техникасы тҧрғысынан әлсіздеу болса да «Талғат пен Фытнаттың махаббаты, 1872» (Taaşşuk-ı Talat ve 

Fıtnat) атты романында дәстҥрлі халық мәдениеті элементтерін қолдануы орынды еді. 

Батыстық проза негізінде роман жазуды кӛздеген Намык Кемальмен салыстырмалы тҥрде алып 

қарағанда Ахмет Митхат Ефенди (1844-1912) дәстҥрді жаңа формада жҥзеге асыруды таңдай отырып, 

халыққа арналған дидактикалық романдар мен әңгімелер жаза бастады. Олардың әсері ӛте кҥшті 

болды. Митхат Ефендидің жаңа проза стилін жандарына жақын тартқан Хҥсейін Рахми Гҥрпынар, 

Ахмет Расим және тҥріктің алғашқы әйел жазушысы Фатма Алийе сынды қаламгерлер оның жолын 

жалғастыра тҥсті. Тҥріктің әдебиеттанушы-ғалымы Инжи Енгинҥннің пікірінше Режеизаде Махмҧт 

Екрем мен Самипашазаде Сезаидің романтикалық, пре-реалистік және реалистерден әсерленген 

прозалық шығармалары «Сервет-и фҥнун» әдебиетінің негізін қалады. Ал Халит Зия Ушаклыгиль – 

шығарманың қҧрылымы мен стилін прозаның негізгі діңгегі деп есептеген романдары мен әңгімелері 

арқылы тҥрік прозасының «піріне» айналды (Enginün İ. 2010: 256).Кейінгі кездегі әдеби кезеңдерде, 

әсіресе, Жумхурийет әдеби кезеңінің қаламгерлері оның шығармаларын негізгі прозалық канон 

ретінде қабылдады. 

XIX ғасырда тҥрік әдебиетінде саяси-идеологиялық кӛзқарастар да сан-саққа жҥгіріп жатты. 

Ахмет Митхат Ефенди – Танзимат әдебиетінің ӛкілі ретінде паносманизм идеологиясын қолдады. 

Тҥрік тарихи романының негізін салушы, ӛз дәуірінің ең беделді қаламгері Намык Кемаль «Жезми» 

романы, ал Мизанжы Мҧрат «Тҧрпанда ма, Тҧрпа ма» (1892) шығармасы арқылы паносманизммен 

қатар панисламизм идеологиясын кӛтерді. Сӛйтіп, ІІ-Конституциялық монархия тҧсында 

пантҥркистік және пантуранистік романдар жазылды. Сол секілді Мҥфиде Ферит Тектің «Айтемір» 

(1918) романы да осы бағытта жазылған ең белгілі романдардың бірі. Халиде Эдип Адывардың 

«Жаңа Тҧран» (Yeni Turan, 1912) атты шығармасы - алғашқы саяси роман болып табылады. 
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Белгілі қаламгер Набизаде Назым (1862-1893) ӛзінің қысқа ӛмірінде қалам тартқан «Зехра» 

(1896) романы арқылы психологиялық романның негізін салса, «Қарабибик» (1890) шығармасымен 

алғаш рет ауыл мәселесін реалистік тҧрғыда суреттейді және ауыл романдары (Köy romanları) деген 

бағыттың бастаушысы болды (Kaplan M. 1976: 384-391). 

II-Конституциялық монархия кезеңінде әңгіме жанрында - Ӛмер Сейфеддин мен Рефик Халид 

Карай, роман жанрында - Халиде Эдип Адывар мен Якуб Кадри Қараосманоғлы жаңа қырларынан 

танылды. Тҥрік прозасына жаңа ҥннің қосылғандығынан хабар берген еді. Пантҥркизм ағымының 

кейде реалистік, ал кейде утопиялық кӛңіл-кҥйін Ака Гҥндҥз еңбектерінен байқауға болады.  

XIX ғасырдағы Танзимат әдебиетімен басталған Батыспен ықпалдасу ҥдерісінде тҥрік 

прозасының жаңа сипатта қалыптасуы және оның жаңа қырларын игеруде тҥрік қаламгерлерінің бар 

ыждахатымен еңбек етуі ӛз жемісін берді дей аламыз. Жаңа тҥрік прозасы XX ғасырдың алғашқы 

жартысында қарқынды дамыды. Ол «Ҧлттық әдебиет» кезеңінен аман-есен ӛтіп, «Жумхурийет» 

әдебиетіне ҧласты. XX ғасырдың басындағы ірі тҥрік жазушылары - Зия Кӛкалып, Решат Нури 

Гҥнтекин, Халиде Эдип, Якуб Кадри, Ӛмер Сейфеддин, Пеями Сафа ӛздерінің шығармашылығы 

арқылы тҥрік прозасының дамуына ӛз септіктерін тигізді. 

Міне, тҥрік прозасының қалыптасып дамуы осылайша Танзимат әдеби кезеңінен бастау алады. 

Басталып қана қоймай, оның ӛзіндік жанрлық сипаттары да қалыптасады. Романның жанрлық 

тҥрлерінің ішінде, әсіресе, тарихи романға деген кӛзқарас ӛзгеше болды. Неге десеңіз ҧлы 

Османдардың империялық мемлекеттен демократиялық сипаттағы елге айналу жолында Осман 

тҥріктері енді жаңа ҧлттық бірегейлік ізденістері жолына тҥсті деп пайымдаймыз. Сондықтан тарихи 

романдарға деген сҧраныс ӛзінен-ӛзі арта тҥсті. Тарихты қаузау арқылы ҧлттық қҧндылықтарды 

жаңғыртуды кӛздеген тҥрік қаламгерлері мҧның шешімді жолы тарихи роман екендігіне кӛз 

жеткізгендей. Бҧл тек Анадолы тҥріктеріне қатысты емес, барлық тҥркі халықтарының жаңашылдық 

ізденістеріне қатысты. Әдебиеттанушы-ғалым М.Балтымованың пікірінше тарихи тақырып бҥгінгі 

кҥні де әдебиет пен ӛнердегі басты мәселелердің бірі болып қалып отыр. Тарихи жанрда ең бастысы 

тарихи дәуірдің ӛмір шындығын кӛркемдік тҧрғыда ашу, уақыт бедерін жаңғырту, қоғамдық-тарихи 

факторлардың кӛркем әдебиеттегі ролі мен мәнін ашыпкӛрсету болып табылатыны белгілі. Ғасырлар 

бойы бедерленген рухани-мәдени тәжірибе роман секілді ірі эпикалық жанрдың, соның ішінде тарихи 

роман жанрының қалыптасуы мен дамуына негізгі себеп болды (Балтымова М. 2015: 3-4). 

Тҥріктің алғашқы тарихи романдары XIX ғасырда жазылды дедік. Оның негізін салған Ахмет 

МитхаТ Ефенди мен Намык Кемаль болды. Ахмет Митхат Ефенди «Янычарлар» (1871) романымен, 

ал Намык Кемаль «Жезми» (1881) романы арқылы тарихи романның бастамашылары болды. Ахмет 

Митхаттың «Янычарлар» романы оның «Летаиф-и ривайет» (Қалжың әңгімелер) атты жинағының 

ішіне енген. Трагедиялық тарихи роман деп есептелетін бҧл шығарма янычарлар институтының 

мәнін ашуға тырысады. Ол сол кезеңнің белгілі жылнамашысы Мҧстафа Нәжіп Ефендидің «Сәлімийе 

оқиғасы» (Vaka-ı Selimiyye) атты тарихи еңбегін кӛп пайдаланған екен. Романда янычар корпусының 

іріп-шіріген қоғамдық институтқа айналғандығы, ал янычарлардың ӛзі басбҧзар, мойынсҧнбайтын 

адамдар болып кеткендігі қатты сыналады. Дей тҧрғанмен, Ахмет Митхаттың бҧл тарихи романы 

біресе роман, енді бірде әңгіме болып кӛрсетіліп жҥр. 

Намык Кемальдың алғашқыда екі том болады деп жоспарлаған, алайда, бір томын ғана жарыққа 

шығарып ҥлгерген "Жезми" романы - тҥрік әдебиетіндегі тҧңғыш тарихи роман болып есептеледі. 

Оның сюжеті негізінен XVI ғасырдағы тҥрік-иран соғысынан алынған. Стамбҧлда басталған оқиға 

желісі әрмен қарай соғыс кезеңдерін басып ӛтіп Иран шекарасына, одан әрі Кавказға және Иран 

патшаларының сарайына жетеді. Романның шарықтау шегі осы кӛрсетілген соңғы мекенде жҥзеге 

асады. Романның бас қаһарманы Жезми - Стамбҧлдық жас сипахи (кавалерия жауынгері). Романның 

бас жағында кіріспе іспеттес XVI ғасырдағы жалпы жағдай және Жезми туралы әңгіме сӛз болады. 

Бҧл кіріспе бӛлімі оқиға сюжетімен еш байланыспайтындықтан оқиға композициясының басталуын 

тежеп, оқырманды жалықтыра тҥседі және романнан тыс бӛлім сияқты кӛрініс береді (Әбелдаев Ж. 

2019: 46). 

Қорытынды.Тҥріктің тарихи романы әсіресе XX ғасырда қарқынды дами тҥсті. 

Ультрапантҥркизмнің негізін салушы тҥрік қаламгері Хҥсейін Нихаль Атсыз және Абдуллаһ Зия 

Козаноғлының тарихи романдары ӛте тартымды болды. Х.Н.Атсыз ӛзінің тарихи романдарында кӛне 

тҥркі дәуіріне, яғни кӛктҥріктер кезеңіндегі уақиғаларға бет бҧрады. Оның «Кӛкбӛрілердің ӛлімі», 

«Кӛкбӛрілердің тірілуі» және «Кӛкжал» атты трилогиясы кӛне тҥркілердің даңқты кҥрестерін 

суреттейді. Сол арқылы кҥллі тҥркілердің рухани қорғаушысы миссиясын атқарады. Тҥркі 
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халықтарының бірде тарих сахынасына кӛтеріліп, енді бірде қайта қҧлдырап, ӛмір жолындағы 

кҥрестерінде еш тоқтатпай, ҧрпақ жалғастығы жолындағы жанкешті кҥрестерін бейнелеуде аянып 

қалмайды.  

Х.Н.Атсыз жалпы ӛмірде тҥркілер десе жанын беретін, тҥркілерді ҧлы халық деп ҧлықтап, сол 

ҥшін қапасқа да жатып шыққан жанкешті жазушы. Ол ӛз дәуірінің ең нағыз қандықызу ҧлтшылы 

атанған болаты.XX ғасырдың басында Тҥркияда болып жатқан идеологиялық қақтығыстар әсіресе 

тҥріктің буржуазиялық интеллигенциясын қалжыратып жіберді. Әрқайсысы әртарапқа тартып, 

болашақ тҥрік елінің басты ҧстанымдарын таңдаудан, адал жолынан шатастырып бітті. Тҥрік халқы 

ҧлттық бірегейлік идеясын кӛтерді. Біз кімбіз, қайдан келдік, қайда барамыз деген сҧрақтар жан-

жақтан қойылып жатты. Осы тҧста тҥрлі пікірлер айтылды. Дегенмен тҥрік халқы бірігуі керек еді. 

Олар ӛз жолын тапты. Тҥрік халқын біріктіретін бірден бір жол – ол тҥрікшілдік екендігі 

айқындалды. Ғҧлама ғалым Зия Кӛкалып – тҥрікшілдіктің негізін жасады. Х.Н. Атсыз жазған 

қаһармандық романдар қоғамда ӛз іздеушісін тапты. Ҧлттық бірегейлік ізденістері енді ҧлт-азаттық 

кӛтеріліске ҧласты. 

Х.Н.Атсыз суреттеген батырлық, ерлік, ӛрлік тақырыбы енді ҧлт-азаттық жолындағы жанқияр 

соғыспен сабақтасты. Бҧл турасында Л.О.Алькаева былай дейді: «20-шы жылдардың басындағы 

әдебиеттің ортақ тақырыбын кӛркем интерпретациялауда, яғни ҧлт-азаттық кҥресті суреттеуде тҥрлі 

ағымдағы жазушыларбір бағытта бас тҥйістірді.Бҧл жердегі басты пафос ҧлт-азаттық қозғалыс 

батырларының ерлігі мен батырлығын жырлау және шетелдік басқыншылар менОтанның ішкі 

жауларына жеккӛрушілік сезімін білдіру, бҧл дегеніңіз - сҧлтан билігі мен басқыншылардан бастап, 

тҥрік қоғамына антипатриоттық кӛңіл-кҥй тілейтін топтарға дейінгі аралықты қамтиды» (Алькаева Л. 

1975: 7-8). 

Қорыта келгенде тҥріктің тарихи романы ӛзінің қалыптасу және дамуының сара жолынан ӛтіп 

келеді. Орта ғасырлардан бастау алып, XIX ғасырда қалыптасқан, XX ғасырда жанрлық тҥр ретінде 

әдебиеттануда ӛз орнын алған тҥріктің тарихи романы жан-жақты дамып келеді. Тарихи роман 

зерттеулеріне тҥрік әдебиеттануында бірқыдыру ғылыми еңбектер арналып, оның генезисі 

анықталуда.  

Тҥрік халқы ӛз идеалын іздеу жолында сан қилы соғыстарды бастан ӛткеріп, бҥкіл ҧлттық 

болмысын жоғалтып алмау жолында рухани жаңғыруға бет тҥзеді. Ол тарихи романдарда кӛрініс 

тапты. Осы бір тҧста «менің идеалым – қазақ халқының тҧрмыс жағдайын, мәдениетін мҥмкін 

болғанша кӛтеру. Ал мҧның ӛзі оның игілікті дамуының алғышарты болғандықтан мен осы мҧратты 

қандай билік қамтамасыз ете алса, соған риза болмақпын», - деген Ахмет Байтҧрсынов бабамыздың 

сӛзін амалсыз еске аласың (2011: 54). 
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Abstract 

This article pays attention to the issue development of the genre of the short story in the American and 

British literature. The authors of the short stories overcame difficulties with the extensive search for ways to 

update the figurative and expressive means powered to their common basic paradigm shift.  

Analysis of the researching devoted to the theory and history of the genre of the short story inevitably 

was powered by common understanding blur definition of its genre associated with general laws taken place 

in the literary process of the XIX
th
 century.  

The high artistic level achieved the small prose in the England and its traits was fruitfully investigated 

by Russian and Western scholar and enlightened the experience manner of writers, therefore this genre 

should be considered as creative activity improved the unique technique, carried out in practice the 

experiments with a plot and themes finally successfully developed in their narrative prose. 

 Keywords: genre, short story, novelette, ethical aspect, metaphysical, idea, creative, artistic 

convention, embodiment, narrative, hierarchical relation, novelistic clue, epic, intertwining motif, concept, 

synonym, author manner, technique of writing 
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АМЕРИКА ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ФИЛОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ ҚЫСҚА ӘҢГІМЕ 

ЖАНРЫНЫҢ МӘСЕЛЕСІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақала америка және ағылшын әдебиетіндегі қысқа әңгіме жанрының даму мәселесіне 

арналған. Қысқа әңгімелердің авторлары баяндаушы қҧрылымның ерекшеліктерін толық кӛлемде 

жеткізе алатын кӛркем және мәнерлі қҧралдардың бейімделу тәсілдерін қарқынды іздестірумен 

байланысты елеулі қиындықтарды еңсерді. Зерттеудің талдауы қысқа әңгіме жанрының теориясы мен 

тарихын қамтиды, ол жанрлық қҧрылымның ерекшеліктерін жалпы тҥсінумен және олардың 19-шы 

ғасырдың әдеби ҥрдісінде орын алған әртҥрлілігімен байланысты. Англиядағы шағын прозаның 

жоғары кӛркемдігі және оның ӛзіндік ерекшелігі орыс және батысеуропалық әдебиетшілерімен терең 

зерттелді, олар әр автордың жеке мәнерін зерттеді және бҧл жанр кӛркем шығармашылықтың тҥрі 

ретінде қарастырылды, оның ішінде жазу техникасы, сюжеттері мен тақырыптары бар практикалық 

эксперименттер әрі қарай олардың кӛркем прозасында табысты дамыды. 

Тҥйін сӛздер: жанр, новелла, новелла, этикалық аспект, метафизика, идея, креатив, кӛркем 

шарттылық, әсер, баяндау, иерархиялық байланыс, романистік кеңес, эпос, ӛрілген мотив, концепт, 

синоним, авторлық мәнер, жазу техникасы 
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РАЗВИТИЕ ЖАНРА КОРОТКОГО РАССКАЗА В РАБОТАХ АМЕРИКАНСКИХ И 

БРИТАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме развития жанра короткого рассказа в американской и 

английской литературе. Авторы коротких рассказов преодолели значительные трудности связанные с 

интенсивным поиском способов адаптации художественных и выразительных средств способных 

передать в полном объѐме особенности повествовательной структуры. Анализ исследования 

включает теории и историю жанра короткого рассказа который был связан с общим пониманием 

особенности жанровой структуры и их разновидностями, которые имели место в литературном 

процессе 19-ого столетия. Высокий художественный достигнутый малой прозы в Англии и еѐ 

своеобразия были глубоко исследованы русскими и западно европейскими литературоведами 

которые изучали индивидуальную манеру каждого автора и этот жанр рассматривался как вид 

художественного творчества включающую технику письма и обнаруживающий практические 

эксперименты с сюжетами и темами которые в дальнейшем были с успехом развиты в их 

художественной прозе. 

Ключевые слова: жанр, новелла, новелла, этический аспект, метафизика, идея, креатив, 

художественная условность, эффект, повествование, иерархическая связь, романистическая 

подсказка, эпос, переплетающийся мотив, концепт, синоним, авторская манера, техника письм 

 

Introduction: The rapid development in the English artistic narrative in the XVIII century encouraged 

the producing the wide range of genres including a start story. However the breath of mind as inherent 

distinguish features the novels and realistic way of depiction [2] by D. Defoe, Fielding and other writers has 

not benefit by the genre of a small story, because its plot couldn‘t include a lot of level threads and layered 

composition structure.  

The process of extending of the mentioned genre has complicated by the fact, that the readers in the 

beginning of the XX
th
century considered the fiction as the way of interpretation of reality and accepted only 

the genre of novel with a solid volume.  

According this view the authors of short stories overcame difficulties with publication of their works. At 

the end of the XVIII
th
 century - beginning of the XIX

th
 century the English literature has characterized by the 

extensive means led to their common basic axiological paradigm shift.  

The philosophical and ethical of the artistic creativity postponed the approach to straight board depiction 

of reality or deried the achievements of the previous period. The English writes admitted the metaphysical 

idea as the basic for philosophy and aesthetic and limited its nature.  

The above said evaluation and approach urged them to accept the romantic perception of reality and to 

discover the new trends of interpretation and representation of Universal and human feeing existence. 

The writers modified and discarded the philosophical and aesthetic theories, which were shown for a 

long time before in acceptance in favor of a new hypothesis served to understanding the laws and boundaries 

of reality. 

The adverted trend was linked with the common historical changing process took place in social, 

political and religious structure of European society and in turn inspired over throwing the accepted concept 

with respect to value human background and the part of personality in evaluation of Universe and 

development of historical advances. 

Defined above process motivated the overall organization seemed deployment, creative implementation 

of the artistic tradition, romantic variety of function and unique author artistic convention and embodiment, 

which defined the features of English narrative of the second half of the XIX
th
 century.  

Many Western scholars connected the establishment of she short story attributed the emergence with 

science discovers in the middle of the XIX century. 

According to the authoritative researcher short fiction W. Allen, features of the first modern English 

story should be traced in the works of Sir Walter Scott [1,43]. 
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The Russian scholar J. Levidova attached to this view believing that the modern story has powered by 

tradition originated from the middle of the XIX century [2,57]. 

Analysis of papers devoted to the theory and history of the genre of story inevitably was powered by 

common understanding blur definition of its genre associated with general laws of the literary process of the 

XIX century taken place. [3], [4]. 

According these investigation researchers differently defined the stages of this process.  

Russian scholars O. Antsiferova believed that since the beginning of the XIX century the British writers 

took the first place in their creativity search for new means of artistic expression and other weighty artistic 

tasks [5].  

In the consequence of this search, mind approach the working out of the genre category was retreated 

into it‘s the background. E. Ponomareva, investigating the problem of genre, proposed that ―it should be 

analyzed like process associated with the permanent overcoming the established hierarchical relations with 

the wholegenre system, where any genre built model without the absolute and static character of its 

shades‖[6, 65]. 

Therefore, the very novelistic clue, underlying the genre of the story, based on the mobility and 

openness of the artistic experiments. 

According to the observation of the English literary historian X. Orell, the majority of English writers of 

the XIX
th
 century considered the genre of she story as she matter of peripheral interest.  

They paid attention to the artistic language and called all works of less than 12000 words as a ―small 

prose‖, ―brief narratives‖, ―short fiction‖ regardless of whether it has about the texts included by the plot 

about the real or imagined events.  

Therefore ―the difference‖ in terms such as ―tale‖, ―sketch‖, ―story‖, ―short story‖, ―novel the‖ and even 

―novel‖ meant for the writer in the XIX
th
century much more than for their forerunner in England in the 

XVIII-beginning of the XIX
th
century.  

Afire mentioned plurality indicated that up to the last decades of she XIX
th
century English writers used 

a genre a short story and tried to work a new version of the forms of the artistic narration.  

Only in the 1800 – years the short story has been defined a literary genre wish different features from a 

novel or an essay. 

Methods.In particular, one the first researchers of the American novel B. Matthews tried to give a 

detailed description of the genre ―short story‖. This concept appeared as a symbol of a literary genre only in 

the last decades of the XIXth century in communication wish development of a short narrative in American 

literature in the second half of XIXth century. 

In 1884, the literary newspaper ―London Saturday Review‖ published the article of B. Matthews ―The 

Philosophy of the short story‖. 

Defining the short story as a special literary genre, the scientist has put forward seven basic principles 

distinguished it from other genres: 

1) The original story; 

2) The story should be produce a single impression, and therefore it should be represented by only one 

character, one event, one feeling or series of feeling caused by this event; 

3) The story has should be characterized by brevity expressed has only in the presentation of events but 

in the author style; 

4) The vividnessof representation; 

5) The story has to tell of bright and interesting event, as reelected in the action; 

6) The plot of the story should unfold in a strict logical sequence; 

7) Most preferably the story with a fantastic plot however, currently there is no more or less stable and 

common accepted definition of genre. 

Modern literary scholars spoke directly about the ―neglect‖ of criticism to the genre of story the 

―immaturity‖ of its theory, which was largely due to the confusion in terminology in definition of small 

narrative forms. 

Discussion.The English literary criticism, dealing with a small genre, made efforts to set concepts and 

terminology such as ―story‖, ―short story‖, ―novelette‖ and meet difficulties to draw clear line between these 

definitions. 

In addition the scientists made attempts to investigate the problem of the relation of the story and the 

novel in the historical aspects related the development the novel prose genres took place in the works of 

Helm and other scholars [7]. 
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Russian literary critics defined the story and the novelette as two close but not identical genres, 

considering the story as ―Russian version‖ of a short narrative and the novelette as a foreign version of such 

kind narrative.  

Another view accepted the concept of opposition the novelette and the story as small narrative genres. 

In this regard, a well-known historian and literary scholar A. Mikhailov admitted in his article ―The 

novelette‖ that this kind of fiction was a special form of epic narration involved a number of structural 

features, opposed the short story [8]. 

Close structure of novelette expressed in the integration of all its formal and substantive elements in a 

single unit detached from reality wish its breadth and diversity, but concentrated and developed into a 

symbol of the integrity of its display.  

A.Mikhailov believed that the novelette being strictly organized the whole, provided a simple way, 

which was represented as a genre released the restriction of a novelette. 

According the approach the short story is possible to turn into a complex prose shape through internal 

complexity and intertwining motifs [8].  

In the Western literary criticism, essay, story still refers to similar with concept ―tale‖, ―short story‖.  

Indeed, it is not always possible to find out fundamental differences in the nature of a narrative story a 

short story and a novelette.  

Small and medium volume of prose is not weighty evidence to be characterized by a clear designation 

of the genre and therefore the concept of in short story ―and ―novelette‖ can be considered as synonyms. 

The English researcher Bennet took in this issue refusing the obligation to establish borders between 

these genres [9]. 

The developing of the genre short story in English Victorian period found but transformation of this 

genre in creativity by Dickens and enlightened the stylistic originality of individual author manner.  

The small prose of Thackeray in the first half of 1840-years revealed the synthetic nature of the story 

and its genre parody basic. 

The process of formation and developing the story genre in the works T. Handy took place as reflection 

of social and moral problems of a modern English society.  

The short story T. Handy as, for example, ―Dry Hand‖ represented the genre version of the Victorian 

novel. The general problem of developing and evaluation of genre of the short story in English prose was 

very important for understanding the overall process was observed in the literary and cultural life I England.  

Results.The high artistic level achieved by the small England prose gives an opportunity to analyses the 

experience manner of writers of the great Victorian period, therefore these stories should be considered as 

creative activity of the authors improved the technique of writing, carried out in practice the experiments 

with a plot and themes then more finally developed in their narrative prose [10]. 

Speaking about the place of meaning the genre of the short story in the fiction of the United States of 

America, the American scientists R. Scholes and R. Keller proposed in their book ―The Nature of Narrative‖ 

that investigation of literary genres was focused mainly on the novel with a solid volume‖. 

The story is much inferior in terms of the novel according its volume, therefore ―it is full on content, 

and each its linguistic unit is not just information point also is included in the complex system of contact and 

instant semantic, emotional estimates relations organized to transfer she main implicit sense of the author 

narrative .  

The Western researcher H. Bates admitted in his works ―The Modern Short Story‖, that genre of a story 

should be called as the most accurate and the most complicate prose genre for using in creative process and 

so it can be compared with the building the conduction from the matches. ―Such kind of construction maybe 

comes to a point‖ when adding only one match will be cause to distorting the whole its body‖ [11, 93]. 

The equilibration of all parts of the story, strict selective means of expression, depth of meaning, overall 

depiction of reality there are the main features of the genre of the story. 

The works by H. Bates should be represented a literary-theoretical studies on the analysis of composite 

imagery and narrative structure of the story genre, which was distinguished its own specific features in the 

American literature. 

The little volume of the story put writer in a strong position according the whole text and provided the 

potential reader clear orientation in the enfolding the plot and the content of the whole product.  

The American researcher P. Shurdess proposed that American fiction of the XIX
th
 century was 

characterized by the representation of events from different perspectives and different characters in the 

narrative, or, on the contrary, a complete lack of internal perspectives . 
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The process of transition from author speech to ―hero voice‖ took place not only in a shift of point of 

view, but also linguistic level of narrative has altered by represented considerable shift of the work structure. 

The desire of the contemporary authors to bring the story to real life forced the narrative to become 

simpler toward its stylistic and syntactical body. 

The point of view the author and his image always dominated the entire structure of the work, and all its 

development and tenor depended on the formation and demonstration the author intention, regardless of 

whether it had actually executed by the author or had taken place reassignment the speech from the author to 

other characters of the novel. The aspect point of view organized art space time structure, strategy, intention 

and the whole style of the story as the whole text, forming its imagery. 

The Western Studies actually enlighten the genre features narration and the overall development of the 

genre of travel and images of characters is American Literature.  

Сonclusion.In the center attention of researchers there were various representation and attempts to 

come to agreement according the problem ― the author-hero ― and system of poetics features and 

composition structure of the story as a special fiction genre. 

This problem was fruitfully investigated on the basic the short stories by M.Twain such as "The 

Innocets" and others [12].  

The growing interest in the creativity of American authors was discovered in Russia after translation 

and publication of his stories included "Frog of Calaveras Country of Steed" and others.  

The Russian readers gladly made acquaintance with two the famous book of American writer ―The 

Prince and the Pauper‖ and ―The Adventures of Tom Saner, an American bog‖.  

In this connection should be notedthe major literary studies on the works by Mark Twain and his role in 

the development of Russian literary edited by J. Zasursky.  

The twenty first century found out again the everlasting interest in the creative heritage of the American 

writer from a side of scholars and readers.  

According this issue should be mentioned study ―Creativity by Mark Twain and the national nature of 

American Literature discovered the system of genres in the works of writer and its relationship with 

American literary tradition.  

Also should be named a monograph by D. Pyanova devoted to evolution of the genre of travel‖ prose by 

M. Twain in the term of the interpretation this affair from point of view historical aspect [13], [14].  

It is worth to make acquaintance as well with the thesis of D. Shablikova investigated the evolution of 

the short story genre in the context theme ―travel‖ leading by a former literary tradition.  

Thus, the short stories American writers represented themselves the British fruitful experiments and 

trend to mobility to synthesis and ―the intellectual and extensive capacity building genre‖ [15], [16], [17].  
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НОМАДИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА В ПОВЕСТИ «БЕЛАЯ АРУАНА» С.САНБАЕВА 

 

Аннотация 

Мифы, сказки и легенды отсылают читателей прозы С. Санбаева в древние времена жизни 

Великой Степи, несмотря на то, что действие в художественных произведениях происходит в ХХ 

веке. Повесть Сатимжана Санбаева «Белая Аруана», ставшая визитной карточкой казахского 

прозаика, посвящена актуальной теме «человек и природа». Ведущими в исследуемой повести 

являются мотивы свободы, тоски по утраченному великому прошлому, неистребимый зов Родины. 

Формирование национального самосознания казахского народа происходит с опорой на историю, 

запечатленную в устном народном творчестве. Проблема «человек и природа» решается автором в 

плане возросшей ответственности жителей планеты Земля за окружающий мир. Повествователь 

усиливает мифологизм, психологический подтекст и трагедийность на фоне обычной бытовой 

фабулы. Неудачи Мырзагали, главного героя повести, воспринимаются как следствие постепенного 

упадка древней и великой культуры номадизма, космоса тенгрианства. Картина жизни степняков 

изображена через судьбу одной семьи. И это становится своеобразием стиля казахского прозаика. 

Одиночество индивида в кочевой культуре детерминировано природой, условиями жизни, 

бесконечностью и бескрайностью степного простора, в котором проблема «человек и пространство» 

актуальна и в ХХI веке. 

Ключевые слова: символ, кочевник, художественное пространство, мифопоэтика, 

нравственный выбор, новеллистика, билингвизм, автор 
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С.САНБАЕВТЫҢ «АҚ АРУАНА» ПОВЕСІНДЕГІ КӚШПЕЛІ ҒАЛАМ БЕЙНЕСІ 

 

Аңдатпа 

С.Санбаев прозасының аңыздары, ертегілер мен жырлары оқырмандарың аллюзия ретінде ежелгі 

ҧлы дала дәҥіріңе меңзейді. «Ақ аруана» повесі жазушысының айрықша белгісіне айналды, ол «адам 

мен табиғат» тақырыбына арналған. Шығарманың негізгі мотивтері - бостандық, ӛткен шақты аңсау, 

отаңға ҧмтылу. Қазақ халқының ҧлттық болмысы кӛбінесе фольклорға негізделіп қалыптасады. 

«Адам мен табиғат» проблемасың жазушы жер жҥзі тҧрғындарының әлем және қоршаулы орта 

алдындағы жауапкершілігін арттыру тҧрғысынан шешеді. Автор трагедияны қарапайым ҥй 

шаруашылығының аясында мифологизм, психологиялық астары арқылы кҥшейтеді. Сюжеттің бас 
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кейіпкері Мырзағалидың сәтсіздіктері ежелгі және ҧлы кӛшпенділер мәдениетінің, тәңіршіліктің 

біртіндеп қҧлдырауының салдары ретінде қабылданады. Жазушы даланың ӛмірі бір отбасының 

тағдыры арқылы бейнелейді. Осы кӛркемдік тәсіл жазушысының ерекшелігіне айналады. Кӛшпелілер 

мәдениетіндегі жеке адамның жалғыздығына, қоршаған орта, табиғат, ӛмір сҥру жағдайы мен дала 

шексіздігі себебші болып табылады, бҧл «адам мен ғарыш» проблемасы ХХІ ғасырда да ӛзекті. 

Тҥйін сӛздер: нышан, кӛшпенді, кӛркем кеңістік, мифопоэтика, ӛнегелілік таңдау, новеллистика, 

қостілдік, автор 
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NOMADIC  PICTURE  OF  THE  WORLD  IN  THE  NOVEL  OF  

S.SANBAEV  “WHITE  ARUANA” 

 

Abstract 

 Myths, tales and legends have been referencing readers of S. Sanjeev's prose to the ancient times of the 

Great Steppe, despite the fact that the action of fiction take place in the twentieth century. The story of 

Satimzhan Sanbaev «White Aruana», which has become the hallmark of the Kazakh writer's prose, is 

devoted to the urgent topic «man and nature». The motives of freedom, longing for the lost great past, the 

indestructible call of the Motherland are central to the story. Formation of the national identity of the Kazakh 

people is mainly based on works imprinted in oral folklore. The problem of ―man and nature‖ is solved by 

the author in terms of the increased responsibility of the inhabitants of the planet Earth for the world. The 

narrator reinforces mythology, psychological overtones, and tragedy against the background of an ordinary 

household plot. The life of the inhabitant of steppe has depicted in the fate of one family. This skill has 

become a peculiarity of the style of the Kazakh prose writer. The failures of the protagonist Myrzagali are 

perceived as a consequence of the gradual decline of the ancient and great culture of nomadism, the cosmos 

of Tenriism. The loneliness of the individual in nomadic culture is determined by nature, living conditions, 

infinity and boundless vastness of the steppe, in which the problem of «man and space» is relevant in the 

twenty-first century. 

Keywords: symbol, nomad, art space, mythopoetic, moral choice, novelistic, bilingualism, author 

 

Введение. Казахская литература в своем развитии опирается на национальные традиции, 

мифологию, мифопоэтику, этику и эстетику кочевья.  

Идея пути, ―одухотворившая художественное творчество кочевников, не может оказаться 

архаичной в век, когда так остро и многогранно стоит проблема выбора и перемен, новых бросков в 

пространство‖, – уверен М.М. Ауэзов [1, с. 209]. Контрапункт дороги – неотъемлемая часть 

художественного мира мастеров слова, в произведениях которых попытки осмысления новой 

действительности коррелируют с переломными моментами истории. Создавая повести и романы на 

русском языке, Р. Сейсенбаев, С. Cанбаев, Б. Момышулы, Б. Каирбеков, А. Ахетов, Б. Канапьянов, А. 

Жаксылыков, Д. Амантай стремятся раскрыть художественный мир и языковую картину мира через 

необычные для русской культуры архетипы и символы тенгрианского мира. В этом – своеобразие их 

творчества, его отличительная черта.  

Мы разделяем точку зрения на творчество писателей-билингвов литературного критика В. 

Бадикова, считавшего, что ―русскоязычные писатели – это не школа, а широкое литературное 

течение, которое возникло на границе и стыке двух культур и литератур. Это характерный факт 

жизнеспособности духовного евразийства Центральной Азии и России‖ [2, с. 280]. С. Санбаев учился 

в русской школе, воспитывался в семье педагога. И первая его повесть ―Белая аруана‖, которую мы 

исследуем как дебютный текст, создана на русском языке. Определенный литературоведческий 

интерес представляет манера его письма, речь автора-повествователя и персонажей. Автор ―мыслит 

по-русски, в то же время в образе его мышления присутствует нечто сугубо казахское. Такое явление, 

– приходит к выводу Т. Алимкулов, – присуще многим национальным писателям‖ [3, с. 8]. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=bilingualism&l1=1&l2=2
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Методика. Cистемный метод как междисциплинарное направление исследований, метод анализа 

художественного текста повести ―Белая аруана‖ С. Санбаева избраны ведущими в данной статье. 

Сравнительно-исторический метод, позволяющий проследить, как в дальнейшем творчестве 

казахского писателя развивались и получали художественное воплощение концепты памяти и 

Родины, становится также одним из основных методов в проведенном исследовании. Концепция 

типологической преемственности позволяет прийти к новым результатам и выводам, поскольку 

каждое произведение искусства остается открытым для предположительно бесконечного ряда 

возможных прочтений (У. Эко).  

Результаты. Казахские русскоязычные писатели рубежа ХХ-ХХI столетий, сохраняя колорит и 

своеобразие степного менталитета, кодировали драматические для народа темы в этнических 

символах и мифологических сюжетах своих художественных произведений, выстраивали 

своеобразные пространственно-временные координаты. Двадцатый век А. Жаксылыков 

характеризует как ―век столкновений идеологий, глубоких разломов и движения мифологических 

матриц‖ [4, с. 225]. Этнический код сохранился в казахской литературе благодаря богатому устному 

народному творчеству, казахскому фольклору и мифологии, что находит отражение в 

художественной ткани произведений. 

Любовь к родной земле, ее славному и трагическому, порой, прошлому, – лейтмотив всех 

художественных произведений С. Санбаева. Одна из повестей С. Санбаева увидела свет с 

символичным названием ―Когда жаждут мифа‖. Ее главный герой – старый табунщик Елен по пути к 

подножью Каратау оглядывает свой путь, вспоминая прошлое народа. Рассказывая биографию своих 

героев, писатель преломляет сквозь призму их сознания историю страны. 

Повесть С. Санбаева ―Белая аруана‖, которая вошла в антологию ста лучших рассказов мировой 

литературы о жизни животных, изданную в Лондоне, переведена на многие языки народов мира. В 

повести белая верблюдица постоянно ищет путь домой. Мощно звучит в архитектонике 

произведения зов родины, мотив притяжения родной земли. Для казахских писателей 

взаимоотношения человека и животного – особый аспект национальной культуры, ―древней 

языческой духовности, мировосприятия, когда человек (а кочевник в первую очередь) ощущает себя 

кентавром. Человек – Олень у О. Бокеева, Человек – верблюд у Д. Досжана, символически 

очеловеченный конь – Кулагер, Тулпар и т.д.‖ [2, с. 190]. 

Особое место в романах и повестях отводит автор мифологии. Три линии когда-то провел 

художник на скале. Они символизировали три дороги: дорогу войн, дорогу жизни и дорогу вечности. 

Линию – дорогу вечности он провел по камню, чья жизнь – вечность по сравнению с жизнью 

человека.  

В одном из своих эссе – ―Сокровенная жизнь казахского дома как культура‖ С. Санбаев 

размышляет об общечеловеческих ценностях, обязанных своим происхождением культуре: ―В их 

числе – родной язык, национальные традиции, привычный социальный уклад, присущее каждому 

народу своеобразное восприятие противоречий, существующих в его опыте или, лучше сказать, 

между традицией и новаторством‖ [5, с. 6]. 

Система образов кочевой культуры остается в памяти народа. Авторское повествование в 

повести С. Санбаева ―Когда жаждут мифа‖ неторопливо: ―Нижняя часть хребта Каратаучика темнела 

частыми узинами ущельев: старик знал, что такие же ущелья прорезали невидимые отсюда юго-

западные склоны. Он снова постоял, представляя себе древние шумные селения, укрывшиеся в 

теснинах, зеленые оазисы вдоль речек, абрикосовые, яблоневые и тутовые сады карлуков – одного из 

четырех племен, населявших некогда полуостров. Все это исчезло со времени нашествия монголов, 

потом хорезмийцев, было засыпано обвалами, занесено песком, и разве только он, Елен, найдет кое-

какие следы древней жизни магыстауских аулов‖ [6, с. 6]. 

Главный герой произведения свято верит в то, что на его земле есть все, необходимое человеку: 

древнее и молодое, суша и море, кумыс и родники, кони и машины, колхозы и забытые колодцы. 

В ―Белой аруане‖ речь идет о благородной и свободолюбивой верблюдице, которую растит 

главный герой повести – фронтовик Мырзагали, прошагавший фронтовыми дорогами (был 

переброшен и к японской границе), переживший измену жены. ―Он вернулся в сорок шестом, 

пролежав в госпитале после контузии: дочке шел пятый год, и она была вылитый отец‖ [7, с. 13]. И 

вновь возвращение к послевоенным дням: ―В тот год, когда он вернулся с войны, Макпал было пять 

лет, она знала лишь мать. Он не мог забрать ее от матери, не мог и оставить. Многие в Макате 
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осуждали его за то, что он остался с неверной женой, что не выгнал ее из дому или не ушел сам. Но 

никто из них не знал, что у него после ранения никогда больше не будет детей‖ [7, с. 15]. 

Мырзагали не удалось вернуть семейное счастье, хотя прожили они с Асимой до старости и дочь 

выдали замуж. Лучший бурильщик нефтепромысла Макат, выйдя на пенсию, привозит из Мангыстау 

белого верблюжонка, словно возвращаясь к этническим корням и своим национальным истокам. 

―Недаром же говорят, – напоминает ему сосед Шолак, с которым Мырзагали дружил, недолго, в 

молодости, – без скотины двор пуст, без детей дом пуст…‖ [7, с. 12]. 

Мырзагали растит верблюжонка, красивого, ухоженного, ―словно обсыпанного чистым, 

пушистым снежком‖ [7, с. 12], привязывается к нему. Гордой растет белая аруана, красивой, белой с 

ног до головы, с длинными ногами, длинной шеей и огромными, обрамленными густыми ресницами, 

черными глазами.  

Обсуждение. Литературоведы и литературные критики проводят параллели между творчеством 

С. Санбаева, Э. Хемингуэя и Ч. Айтматова. Так, В. Бадиков называет Сантьяго, главного героя 

рассказа ―Старик и море‖ Э. Хемингуэя символическим победителем, ―хотя он и не получает ничего 

(только скелет рыбы, обглоданной акулами). Мырзагали – кочевник, исконный скотовод, чабан, 

знающий ―душу‖ животного, почти позорно проигрывает, тщетно стараясь удержать верблюдицу в 

своем ауле. С. Санбаев изображает социально-психологическую трагедию более глубокую и 

неизбывную, нежели Хемингуэй‖ [8, с. 190]. Верблюжонок хочет вернуться на родину, к своей 

матери, на свою землю, также как Мырзагали, полукочевник ХХ века, хочет вернуться в свою 

прежнюю жизнь, где нет ни войны, ни ненависти. ―Архетип дома выступает в современной 

литературе Казахстана как важнейший‖ [9, с. 26]. Таким он был и для С. Санбаева. Вспомним 

название эссе, открывающего шестой том прижизненного собрания сочинений писателя – 

―Сокровенная жизнь казахского дома как культура‖. 

Верблюд для казаха – символ гармонии и объединяющего начала. Мифологически лошадь 

олицетворяет высший или верхний мир, корова – представительница нижнего мира или мира 

мертвых. Овца степного происхождения, а верблюд соединяет все эти миры в единое целое, образуя 

космос. Об отрыве человека от природы – ―Прощай, Гульсары!‖, ―Белый пароход‖, ―Пегий пес, 

бегущий краем моря‖, ―Плаха‖ Ч. Айтматова. Честный, душевный Мырзагали берет на душу грех, 

постоянно возвращая верблюдицу в Макат, на нефтепромысел, где проходит и его жизнь. ―У Ч. 

Айтматова ребенок уходит от людей, символически превращается в рыбу (―Белый пароход‖), – 

размышляет В. Бадиков. – У Санбаева плененное и ослепленное человеком животное символически 

тоже уходит от людей, кончая собственно самоубийством. Не слишком ли человеческий поступок 

для верблюдицы?‖ [8, с. 91]. 

Повесть С. Санбаева начинается так: «На седьмой день верблюжонок исчез» [7, с. 10]. Белого 

верблюжонка Мырзагали нашел на четвертый день поисков в одном из аулов близ Кульсары, верстах 

в ста с лишним от Маката. Особое очарование повести придает тот факт, что писатель пишет о своей 

Родине, где прошло его детство, а средняя школа носит имя его отца. Так прошлое переплетается с 

настоящим. С. Санбаев возвращался в родной Макат постоянно, при любой возможности. Любовь к 

родной земле претворилась в лаконичной формуле его творчества: ―Я научился носить Родину в 

сердце…‖. И верблюжонок направлялся в Мангыстау, на свою родину.  

Побег будет повторяться не раз, словно по кругу, и каждый раз на протяжении двух лет на новом 

уровне. А в трагическую, последнюю попытку, когда подросший верблюжонок пытался остановить 

белую аруану, завернуть назад, верблюдица стремительно уходила дальше, отбрасывая его в сторону. 

―Неизвестно, – размышляет автор-повествователь, – что помогало ей безошибочно выбирать дорогу. 

То ли долгими месяцами вязала она в памяти этот кратчайший, но опасный путь через солончаковые 

озера, то ли вел ее могучий инстинкт‖ [7, с. 28]. Именно ее образ, безудержный бег передает мотив 

внутренней свободы. Белая аруана, несмотря на невероятные испытания и потерю зрения по вине 

людей, стремится вырваться из чуждых ей оков и – вырывается ценой собственной жизни, оставляя 

сироту-верблюжонка на попечение Мырзагали.  

При внешнем благополучии главного героя повести (работа на нефтепромысле, жена и дочь) 

нефтяник не может быть счастлив, он скован условностями общества, ограничен оседлым образом 

жизни: ―Им овладели тяжелые мысли, что сложилась его жизнь не так, как надо бы. Он вспомнил, что 

бывали минуты, когда он пытался уйти из жизни. Пытался, но не смог. И никто, кроме старухи, 

которая прожила с ним эту долгую и скучную жизнь, не знал о его боли‖ [7, с. 16]. 
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Художественный хронотоп времени в повести цикличен и взаимосвязан с временами года. 

Именно так в дальнейшем будет названа автором новая трилогия – ―Времена года нашей жизни‖. 

Хронотоп пространства в «Белой аруане» соотносится со степным пейзажем, создавая номадическую 

картину мира, в которой человек еще в гармонии с природой. В мире кочевой архаики заключен 

―конкретный исторический опыт народа, его традиционное мировидение, этика и эстетика, его 

искусство. И на всем этом лежит печать постоянного движения, перемещений и рожденного ими 

своеобразного отношения к пространству и времени‖ [1, с. 208]. 

А о родине вдруг напоминает белой аруане сухой, звучный ветер, ветер страны причудливых 

гор, которую она помнит. ―У моря, у Меловых гор рождается такой ветер. Горы наполняются 

странными тихими звуками и как бы устремляются ввысь, выпрямляясь, вытягиваясь, и становятся 

еще неприступнее. Белый сухой туман заполняет ущелье… Заволакивает скалы. А звуки, словно 

разноцветные ручьи, делаются все сильнее, все необычнее, и эхо множит их. Тесно становится этой 

музыке меж светящихся скал, и она устремляется на север, в степи, и каждая скала все громче, 

мощнее вплетает свой голос в эту струю. Она течет, разливаясь по безбрежному простору, заставляя 

разноголосо петь желтые пески, вбирая в себя все запахи степи, накаляясь на такырах‖ [7, с. 26]. 

Художественное время повести охватывает двухлетний период в жизни главного героя. Меняются 

степные пейзажи. В картине гибели аруаны степное солнце не светит, не горит. ―Пылало солнце. Над 

степью, словно наводнение, плыл суховей, ровно и широко, выбирая последнюю влагу оврагов, 

сжигая травы‖ [7, с. 29]. 

Тенгрианство как религия и вера в вечное небо сохранилось в коллективном бессознательном 

казахов и нашло отражение в определенных образах и архетипах повести. На закате жизни 

Мырзагали использует последнюю возможность вернуться к своим корням: космосу тенгрианского 

мира, к благородству и чистоте белой аруаны, которая в своем неудержимом, стремительном и 

красивом беге ―повисла в воздухе, перебирая ногами. Беззвучно и легко, словно все еще продолжая 

бег, она исчезла в глубоком овраге‖ [7, с. 29]. В финале повести, переведенной более чем на тридцать 

языков народов мира, Мырзагали возвращается домой после гибели верблюдицы. Впереди, 

раскачиваясь на длинных прямых ногах и спотыкаясь, тонко и жалобно плача, ―еще не понимая, что 

навсегда потерял мать‖, шел верблюжонок. ―Он шел послушно перед конем, потому что впереди 

лежала его родина, лежал аул, где он родился и куда будет убегать отовсюду, как и мать, которая всю 

жизнь добиралась до Мангыстау‖ [7, с. 30]. 

Жанр первого произведения С. Санбаева определяют как поэма, лиро-эпический рассказ, 

грустная песня. Важно, что ―оптика рассказа резче, чем оптика романная, и сам по себе жанр малой 

прозы обнаженней, ближе к человеку‖ [10, с. 182]. Образ белой аруаны будет напоминать героям 

трилогии С. Санбаева ―Времена года нашей жизни‖ о Родине. Интересный факт в казахской 

литературе: повесть ―Белая аруана‖ включена в качестве Пролога в текст романа ―Еще одно лето‖. Об 

аруане, свободолюбивой, так и не прирученной человеком, напоминает и двугорбая светло-серая 

верблюдица. В романе ―Таких дождей здесь не бывало‖ образ белой аруаны, постоянно 

всплывающий в памяти действующих лиц, возвращает их к Родине, большой и малой, ибо душа 

человеческая ―живет в этой небольшой по объему книге с такой силой, что заставляет мир меняться и 

жить по ее высокому закону… Пастернаковский ―мохнатый лебедь каменного века‖ обрел для 

мирового читателя санбаевский образ свободы на фоне библейского пейзажа казахской земли. 

Аруана шагнула в вечность, став явлением мировой прозы‖ [11, с. 5]. 

Заключение. Значительное место в творчестве писателя занимала тема личности и истории. 

Автор утверждал неразрывное единство частной судьбы и судьбы человечества. С неизменной 

любовью вспоминал он своих родителей, прослеживал родословную: дед – известный бий 

Астраханской губернии, Макаш – правитель. Макаш Бекмохамедов слыл мудрым и справедливым 

степным правителем двух Приморских округов Астраханской губернии, всегда отстаивал интересы 

казахского народа, был личностью в России известной.  

Имена предков дают детям герои романа С. Санбаева «Весной нас зачарует голос», романа о 

войне в Афганистане, о судьбах казахских семей, откочевавших в 20-е годы ХХ века через 

мангыстауские степи в Туркмению и Афганистан. Имена предков помогают не забыть историю 

родного края, ибо история – это суть биографии народа. История родного края – Маката 

художественно воплощена в «Белой аруане», жанр которой мы определяем как повесть, 

свидетельствующую о жанрово-стилевой свободе ее автора. 
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О славном прошлом родного края повествует Елен, потому что ―песни, хранимые человеком, 

должны петься, иначе они разорвут сердце; легенды – доверяться людям, мудрость твоя постигаться 

другими‖ [6, с. 159]. История, художественно отраженная в мифах, легендах и преданиях, передается 

из поколение в поколение. Новеллистика С.Санбаева, отражающая этику и эстетику кочевья, играет 

решающую роль в формировании национального самосознания и национального кода и в ХХI веке. 
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ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ КӚРСЕТІЛІМДЕР АРҚЫЛЫ АУЫЗША 

БАЯНДАУ ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 

 

Аңдатпа 

Қазақстан Республикасындағы жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім жҥйесінде білім 

алушылардың қҧрамына академиялық оқу, академиялық жазу, академиялық сӛйлеу, академиялық 

сауаттылығын дамыту мәселесі ӛзекті болуда. 

Педагогика саласындағы докторанттар «Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» атты 

базалық пәнді оқып-ҥйренеді. Бҧл пән оларды дәрісханада кӛпшілік алдында сӛйлеуге баулиды. 

Сӛз сӛйлеу ҥшін білім алушы ғылыми баяндама жазып дайындайды. Ғылыми баяндама – 

зерттеушінің ӛзінің ғылыми ізденісінің, жобалауының, тәжірибесінің нәтижелерін баяндайтын 

кӛпшілік алдында сӛз сӛйлеуі.Сондықтан жоғары кәсіби біліктіліктің негізгі кӛрсеткіші ретінде 

ауызша сӛйлеудің қҧзыреттілігін жетілдіру негізгі меже болып табылады. 

Аталмыш пәннің мақсаты, қҧрылымы және мазмҧны оқытушыға алты бағыт бойынша 

дидактикалық кӛрсетілімдерді жасауға және дәрістер мен семинарларда пайдалануға мҥмкіндік 

тудырады. 

Соңғы онжылдықта бҧл кӛрсетілімдер докторанттардың педагогиканың философиялық және 

әдіснамалық негіздерін, педагогикалық зерттеудің әдіснамалық қҧралын терең пайымдауға және 

меңгеруге ықпал етті. 

Тҥйін сӛздер: педагогиканың философиясы, педагогиканың әдіснамасы, дидактикалық 

кӛрсетілім, докторант, ғылыми баяндама, ауызша баяндау қҧзыреттілігі 
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Abstract 

The academic literacy among students development problem, which includes academic reading, 

academic writing, and academic performance, becomes relevant in the Republic of Kazakhstan, in the system 

of higher and postgraduate education. 

PhD students in the field of pedagogy study the basic discipline "Pedagogy Philosophy and 

Methodology". This discipline is designed to educate them in public speaking to an audience with their 

search and experiment results throughout their studies. 

For a speech to the audience, students prepare a scientific report. Report (scientific), researcher public 

presentation, which is a summary of his scientific search results, design, experiment. The purpose, structure 

and content of the discipline allows the teacher to systematize didactic presentations in six areas and use 

them in lectures and seminars. Over the past ten years, these presentations have contributed to the deeper 
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understanding and assimilation by PhD students of the pedagogy philosophical and methodological 

foundations, and the pedagogical research methodological tools. 

Keywords: pedagogy philosophy, pedagogy methodology, didactic presentation, doctoral candidate, 

scientific report, oral presentation competence 
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РАЗВИТИЕ КОМПОТЕНЦИИ УСТНОЙ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ДЕМОНСТРАЦИЙДОКТОРАНТОВ 

 

Аннотация 

В Республике Казахстан в системе высшего и послевузовского образования становится 

актуальной проблема развития у обучающихся академической грамотности, включающая в себя 

академическое чтение, академическое письмо,академическое выступление. 

Докторанты специальности в области педагогики изучают базовую дисциплину «Философия и 

методология педагогики». Данная дисциплина призвана обучать их публичному выступлению перед 

аудиторией со своими результатами поиска и эксперимента на протяжении учебы.  

Для выступления перед аудиторией обучающиеся готовят научный доклад. Доклад (научный), 

публичное выступление исследователя, представляющее собой изложение результатов его научного 

поиска, проектирования, эксперимента. Цель, структура и содержание дисциплины позволяет 

преподавателю систематизировать дидактические презентации по шести направлениям и 

использовать на лекциях и семинарских занятиях.  

В течение последних десяти лет эти презентации содействовали глубокому осмыслению и 

усвоению докторантами философские и методологические основы педагогики, методологический 

инструментарий педагогического исследования. 

Ключевые слова: философия педагогики, методология педагогики, дидактическая презентация, 

докторант, научный доклад, компетентность устного изложения 
 
Кіріспе. Инновациялық технологиялардың дамуы және тӛртінші ӛнеркәсіптік революция 

коммуникацияның жазбаша формаларының басымдығынаалып келді. Бҧл бағыттағы халықаралық 

пәнаралық ізденістердің нәтижесінде XXI ғасырдабілім беру жҥйесінде академиялық сауаттылықты 

қалыптастыруға ерекше мән берілуде. Сол себепті, академиялық сауаттылық кӛптеген елдердің білім 

беру реформасының негізіне алынды. 

Академиялық дағдылар ғылыми (академиялық) ортада коммуникативтік, ақпараттық, танымдық, 

шығармашылық қызметті жҥзеге асыруға арналған. Олар ғылыми және ғылыми-кӛпшілік 

әдебиеттерді оқу, ӛзінің ғылыми мәтіндерін (ең алдымен мақалалар) жасау және ғылыми қызметтің 

нәтижелерін конференцияларда, семинарларда және басқа да ғылыми кездесулерде презентациялар-

кҿрсетілімдер тҥрінде ауызша ҧсыну ҥшін пайдаланады. Айталық, осы уақытқа дейін әлем 

университеттерінде білім алушыларға сӛйлеу іскерлігін дамытуда практикалық кӛмек кӛрсету 

бойынша жеке зертхана қҧрылмаған, тек кӛпшілік алдында сӛйлеу материалын жазбаша тҥрде 

дайындауға және білім алушыларға негізінен академиялық хат саласында кеңес беретін орталықтар 

қызмет кӛрсетуде[1].  

Қазақстан Республикасындағы жоғары оқу орындарында ҥздіксіз білім берудің докторантуралық 

сатысының ерекшелігі – білім беру үдерісі мазмұны мен технологиясының ғылыми-зерттеушілік 

сипаты мен басымдығы. Ең бастысы докторантураның болашақ маманның кәсіби іс-әрекеттік 

кӛзқарасының қалыптасуына ықпал етуінде. Еліміздегі қазіргі докторантура шетелдік тәжірибені 

енгізуді, яғни ҧйымдастырушылық, мазмҧндық, технологиялық, сондай-ақ дҥниеге кӛзқарастық 

(парадигмалық, әдіснамалық, тҧжырымдамалық) ӛзгерістерді талап етеді. Мҧндай жҧмыс білім беру 

ҥдерісіне қатысушылардың қҧндылық әлемін, кәсіби және білімдік ҥйреншікті дағдыларын қайта 

қарастыруға әкеледі.  

Докторантуралық білім берудің басты міндеті – білім алушылардың кәсіби ойлауын, кәсіби іс-

әрекетіне кӛзқарасын ғылыми ізденіс қҧндылығын қалыптастыру. Мҧны іске асырудың тиімді тетігі – 
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білім алушылар мен оқытушылардың ғылыми-зерттеу әрекетін ҥйлесімді біріктіріп ҧйымдастыру. 

Бҧндай жҧмысты отандық және шетелдік педагогикадағы жинақталған теориялық жетістіктерге 

сҥйеніп жҥргізген абзал.  

Әдістеме. Жоғары кәсіби білім беру аясында отандық білім беру тәжірибесіне сәйкес 

магистранттардың зерттеудің әдіснамасын меңгеру мәселелері А.А. Булатбаеваның, А.Қ. 

Мыңбаеваның, А.С. Мизимбаеваның [2; 3; 4] ғылыми еңбектерінде кеңінен зерделенген. Ал 

докторанттарға академиялық білім беру және оларды диссертация дайындауға ҥйрету тәжірибесі 

сараланып, тҧжырымдала қойған жоқ. Диссертацияларға қойылатын талаптар бҧрынғы жҥйедегі 

докторлық диссертацияға қойылатын талаптардан да асып тҥсетін тҧстары да аз емес, оның ҥстіне ҥш 

жылда шетел тілін ғылыми тіл деңгейінде қолдану -кҥрделі ҥдеріс. Осындай жайттарға байланысты 

болашақ педагогтың әдіснамалық мәдениетін оның кәсіби-педагогикалық мәдениетінің қҧрамдас 

бӛлігі ретінде жаңа сатыға шығарылуы қажет. Ғылыми әдебиеттерде педагогтың әдіснамалық 

мәдениеті кеңінен қарастырылған. Е.В. Бережнова, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. 

Краевский, И.А. Колесниковалардың еңбектерінде мҧғалімнің әдіснамалық мәдениетін қалыптастыру 

зерттеу пәні ретінде алынды. 

Докторанттарға базалық және таңдау пәндерінен дәріс оқылады, семинарлар, ӛзіндік жҧмыстар 

ӛткізіледі. Докторантураға тҥскендердің деңгейі магистратурадағы әдіснамалық білімдерді, 

біліктерді, дағдыларды терең меңгергендігін аңғартпады, демек бҧл тҧста докторантурадағы 

әдіснамалық білім ӛткенді еске тҥсірумен шектелмей, білім алушыларға тҧжырымдамалық деңгейде 

берілгені пайдалы. Сондықтан республикамызда «Педагогиканың философиясы жҽне ҽдіснамасы» 

атты пәнді енгізді. Себебі XX ғ.соңы мен XXI ғ. басында ғалымдар тағы да педагогика ғылымы мен 

практикасының даму ҥдерісін талдауда әдіснамалық мәселелерді жаңаша қайта қарастыруда. 

«Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» пәні – жаңа пән. Бҧл салада оқу әдебиеті кӛп емес.  

Ғылымның философиясы мен әдіснамасы, сондай-ақ педагогиканың философиясы мен 

әдіснамасының мазмҧнын қҧрылымдау мен жобалау мәселелері зерттелуде. Білім беру кеңістігінде 

Әл-Фараби, С.И. Гессен, Т.Кун, В.С. Степин, Г.И. Рузавин, В.П. Кохановский, В.М. Розин, О.Г. 

Прикот, И. Лакатос, Ж.М. Әбділдин, К.Х. Рахматуллин, Т.Х. Ғабитов, А.Р. Масалимова секілді 

философтардың еңбектері мен «100 кітап» бағдарламасы бойынша фиолософия саласынан қазақ 

тіліне аударылған әлемдік озық шығармалардағы жетістіктер педагогиканың философиясы мен 

әдіснамасын негіздеуге кеңінен қоланылуда[5; 6; 7]. 

Педагогикалық ғылымтану аясында Г.П. Щедровицкий, М.А. Данилов, Н.И. Болдырев, Ф.Ф. 

Королев, М.Н. Скаткин, В.С. Шубинский, Л.И. Новикова, Я. Скалкова, Б.С. Гершунский, Я.С. 

Турбовской, В.В. Краевский, В.И. Журавлев, Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, В.М.Полонский, 

Н.Д. Никандров, И.А. Липский, Н.В. Бордовская, В. И. Гинецинский, Г.Б. Корнетов, Л.В. Мардахаев, 

М.А. Лукацкий, М.В. Богуславский, А.В. Коржуев, Н.Д. Хмель, К.Ж. Қожахметова, А.Қ. Қҧсайынов, 

А.А. Булатбаева, А.Қ. Мыңбаева, Ш.М-Х. Арсалиев және басқа да әдіснамашы ғалымдардың іргелі 

монографиялары, оқулықтары, оқу қҧралдары, мазмҧнды мақалалар жинақтары, бҥкіл кеңестік және 

бҥкіл ресейлік әдіснамалық семинарлар материалдары, ғылыми есептер мен мазмҧнды мақалалар 

жинақтары зерттеушілер арасында кеңінен танымал. Бҧл оқу басылымдарында педагогикалық 

ғылымтану саласындағы жинақталған ғылыми білім деп тҧжырымдалған. 

Нәтижелер.Философия педагогика ғылымын дҥниетанымдық деңгейде де талдайды. Зерттеудің 

бҧл саласы педагогика ғылымының философиясы, білім беру философиясы, дидактика философиясы, 

тҽрбие философиясыдеп аталады. Педагогикадағы пайда болған жаңа әдіснамалық бағдарлар 

ғылыми танылған соң, педагогтардың танымдық және тәжірибелік қызметінің логикасына әсер етеді, 

яғни әзір қайта қарауға жатпайтын шҥбәсіз білімге айналады. Екінші мыңжылдықтың соңындағы 

оқиғалар тап қазір осындай сәт туғанын кӛрсетеді  

Жоғары кәсіби білім беру аясында оқу теориялық білім берумен қатар білім алушылардың 

сӛйлеу тілінің сапасын арттыруға кӛңіл бӛлінуі тиіс. Бҧл міндет кешенді жҥргізілген жҧмыстар 

арқылы іске асады. Сондықтан ауызша сӛйлеу тілін дамыту бағыттары кешенді жҧмыстар бойынша 

жҥргізілуі қажет. Ондай жҧмыстар іскерлік ойындар, ойталқы, ойбӛліс, шығармашылық т.б. 

тапсырмалар кешенді тҥрде орындалса нәтижелі болады. Осындай жҧмыстар білім алушының ӛзінің 

сӛйлеген сӛзіне мән беріп, сӛзінің мазмҧндылығы, баяндауының жҥйелілігі, мәнерлілігі, сӛздік 

қорының байлығы, бейнелі сӛздерді пайдалануы секілді шеберліктерді игеруіне ықпал етеді. Сӛйтіп, 

білім алушы тілдік қатынас кезінде тілдік қҧралдарды таңдап, жҥйелі сӛйлеуге тӛселеді. Олардың 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

484 

жеке тҧлға ретіндегі мәдениеті, ой-ӛрісі, дҥниетанымы, әдеби тілде сауатты сӛйлей білуі – болашақта 

жақсы маман болуының кепілі [8,38].  

Әлемдік озық жоғары оқу орындары білім алушылардың академиялық сауаттылығына, яғни 

академиялық оқу, академиялық жазу жҽне академиялық сҿйлеу сауаттылығын меңгеруіне басымдық 

беріп отыр. Бҧлардың ішінде докторанттар ҥшін маңыздысы ауызша баяндау қабілеті, себебі олардың 

докторлық диссертацияны жазып дайындау барысында зерттеу тақырыбының кӛкейкестілігін негіздеу, 

зерттеуінің нәтижелерін ғылыми тілде тҥсіндіру, ғылым әдіснамасы жайлы пікір сайыстарға қатысу, ӛз 

зерттеуі туралы форумдарда сӛйлеу, диссертацияны қорғау сияқты міндетті жҧмыс тҥрлері оның оқу, 

жазу сауаттылығынан бӛлек академиялық сӛйлеу қҧзыреттілігін талап етеді. Осы жайтты ескере 

отырып, докторантқа ӛз ойын жазбаша және ауызша жеткізуге ҥйрететін «Педагогиканың 

философиясы және әдіснамасы» пәніне ҥлкен жауапкершілік жҥктеліп отыр. 

Қазіргі уақытта «Педагогиканың философиясы жҽне ҽдіснамасы» пҽні педагогика саласында 

докторанттар даярлауда маңызды орын алып отыр. Сондықтан докторанттарға оқытылатын 

«Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» пәнін оқытудың тәжірибесі негізінде олардың 

ауызша баяндау қҧзыреттілігін дидактикалық кӛрсетілімдер арқылы дамыту мҥмкіндіктерін 

қарастырдық. Докторанттар магистратура бағдарламсы бойынша аталмыш қҧзыреттілікті дағдылар 

деңгейінде игеріп келеді. Дегенмен, ғылыми тілде ауызша баяндау барысында біршама қиындықтарға 

кезігетіні анық, ӛйткені жазбаша даярланған мәтін ауызша баяндағанда кейбір маңызды 

пайымдауларды тҥсіндіруге жеткіліксіз болатын тҧстары байқалады. Негізінен ауызша баяндауда 

дидактикалық кӛрсетілімдер айтылатын ойларды нақты жеткізуге кӛмектеседі. Бҧл тҧжырымдар 

дәлелді болу ҥшін аталмыш пәннің мазмҧнына сай дидактикалық кӛрсетілімдер жҥйесін ҧсынып, 

ғылыми жҧмыс нәтижелерін баяндау қҧзыреттілігіне ерекше мән беріледі [9; 10]. 

Бҧл пән докторанттардың педагогика ғылымы әдіснамасын ғылымның философиясы мен 

әдіснамасына негіздей отырып меңгертуге бағдарланған. Болашақ маманның педагогиканың 

философиясын және әдіснамасын меңгеруі оған педагогиканың философиялық негіздерін және оның 

әдіснамасын жақсы бағдарлай алуға, ғылыми-педагогикалық зерттеу ҧйымдастыруға және жҥргізуге 

мҥмкіндік береді.  

«Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» пәнін оқытудың мазмҧнын, мақсаты және 

міндеттерін нақтылау қажет. «Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» пәнінің мазмҧны 

ғылым философиясы және әдіснамасы, педагогиканың философиясы және әдіснамасы, 

педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі саласындағы іргелі теориялық білім мен 

тәжірибенің озық ҥлгілерін қамтиды. Ғылымның соңғы жетістіктеріне сҥйенсек, педагогиканың 

философиясы дегеніміз – педагогиканы зерттеуге қажет философиялық заңдардың, тҧғырлардың, 

принциптердің, категориялардың, әдістердің, философиялық білімдердің (логика, этика, эстетика 

және т.б.) инновациялық (қайта қҧрушылық) әлеуетін қолдану жҥйесін қҧрайтын педагогикалық 

ғылымтану саласы [10;11]. 

Бҥгінгі кҥніпедагогиканың ҽдіснамасы:педагогика ғылымындағы зерттеу әрекетінің бағыттарын, 

мақсатын және қҧрылымын, сондай-ақ жаңа білім алудың ҧстанымдары мен әдістерін анықтайтын 

жалпы гносеологиялық нҧсқаулар жҥйесі; педагогикалық зерттеу ҥдерісі және оны қамтамасыз ететін 

әдістері зерттеу пәні болып табылатын педагогиканың әдіснамасы аясындағы арнайы пән; ғылыми 

әдістер туралы теориялық ілім; әдіс, педагогикалық зерттеудің негізін қҧрайтын жалпы ҧстанымдар, 

қағидалар мен әдістер жҥйесі; жаңа педагогикалық білімге қол жеткізетін тәсілдер туралы білімдер 

жҥйесі; қайсыбір теория немесе зерттеу бағдарламасын қабылдайтын немесе жоққа шығаратын 

ережелер деп тҥсінеді. 

«Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» пәнін оқытудың мақсаты– докторанттардың 

ғылым философиясы және әдіснамасы, педагогиканың философиясы және әдіснамасы, 

педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі саласындағы жҥйелі қҧзыреттіліктерін 

қалыптастыру, демек әдіснамалық қҧзыреттіліктерін дамыту. 

«Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» пәнін оқытудың міндеттері - докторанттарды 

ғылымның философиясы және әдіснамасымен, педагогиканың философиясы және әдіснамасының 

теориялық қағидалары туралы білімдерін жҥйелеу; докторанттардың педагогикалық зерттеудегі 

әдіснамалық бағдарлар туралы білімдерін тереңдету; докторанттарды педагогикалық зерттеудің 

ғылыми, ҧғымдық, ӛлшемдік аппаратын қҧруға дағдыландыру; педагогика саласындағы ғылыми-

зерттеулерді және білім беру жҥйесіндегі жобаларды сараптамадан ӛткізу біліктілігін қалыптастыру 

[10; 11; 12]. 
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«Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» пәнінің осы міндеттерін іске асыру ҥшін 

әдебиеттегі ғылыми білімдерді модельдеу саласында біршама жинақталған қорды жҥйелеп, олардың 

тәжірибесін басшылыққа алдық 

Бҧл педагогикалық білімдердің кӛрсетілу бағыттары базалық пәннен оқу пәнін қҧрылымдауға, 

кҥрделі ғылыми білімді қабылдауды жеңілдетуге,оны жылдам есте сақтауға және пайымдауға 

мҥмкіндік жасайды. Әдіснамалық білімді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етудің сипаттамасына 

негіздей отырып, «Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» пәнінің мазмҧнын докторанттарға 

тҥсінікті болу ҥшін дидактикалық кҿрсетілімдерді былайша топтастырдық: 

1. Ғылым философиясының, педагогиканың философиялық жҽне ҽдіснамалық негіздерін, 

дидактиканың, психологияның теориялық негіздерін, пҽнаралық байланыстарды құрылымдаған 

сызбалар мен суреттер («Заманауи ғылымның сипаттамасы», «Ғылыми революцияның мәні, типтері 

және даму кезеңдері», «Педагогикалық парадигма және оның сипаттамасы», «Ғылымның даму 

кезеңдері және әдіснама типтері», «Ғылым дамуының тҧжырымдамалары», «Педагогиканы ғылыми 

пән ретінде ғылымтанушылық талдау», «Педагогиканың философиялық негіздері», «Педагогиканың 

дидактикалық негіздері», ««Педагогиканың дидактикалық негіздері», «Ғылымның жалпыпәндік 

моделі») [9; 10; 11]. 

2. Педагогиканың философиясы мен ҽдіснамасының мҽнін, құрылымын, мазмұнын ашып 

кҿрсететін сызбалар мен суреттер («Педагогиканың философиясы мен әдіснамасының оқу пәні 

ретіндегі қҧрылымы», «Диалектиканың заңдары, категориялары, ҧстанымдары, тҧғырлары, әдістері 

және олардың педагогика әдіснамасына трансформациялануы», «Педагогикалық теорияның қҧрылымы, 

қызметтері және матрицасы», «Педагогикалық танымның әдіснамасы мен әдістеріне арналған ғылыми 

семинарлар», «Педагогика әдіснамасының мағыналық алаңы», «Педагогика ғылымының әдіснамалық 

бағдарлары», «Педагогикалық инноватиканың мағыналық алаңы», «Дидактикалық теориялар мен 

тҧжырымдамалар», «Педагогика әдіснамасының моделі») [9; 10; 12; 13]. 

3. Педагогикадағы ҽдіснамалық білімнің мазмұнын баяндайтын сызбалар мен суреттер 

(«Педагогика әдіснамасы ҧғымының оқулықтарда тҥсіндірілуі», «Педагогика әдіснамасының даму 

кезеңдері», «Педагогикадағы әдіснамалық білімнің мәні», «Педагогикалық және мәдениеттанымдық 

қҧбылыстар мен ҥдерістерді зерттеудің әдіснамалық тҧғырларының қоры», «Педагогикадағы 

әдіснамалық тҧғырлар», «Педагогикадағы әдіснамалық ҧстанымдар») [ 9;10;11]. 

4. Ғылыми-педагогикалық таным ҽдіснамасын нақтылайтын сызбалар мен суреттер 

(«Педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негіздерінің қҧрамы», «Педагогикалық зерттеудегі 

әдіснамалық талдау деңгейлерінің қызметтері», «Педагогикалық зерттеу әдіснамасының моделі», 

«Әдіснамалық рефлексияның мазмҧны», «Әдіснамалық мәселелер жіктемеесі», «Ғылыми-

педагогикалық зерттеу нәтижелерінің жіктемесі» «Ғылыми-педагогикалық зерттеу нәтижелері 

сапасын бағалаудың ӛлшемдері мен кӛрсеткіштері») [5-9]. 

5. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің ҽдіснамасы мен ҽдістеріне арналған сызбалар мен 

суреттер («Әдіснамалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістері», «Тарихи-педагогикалық зерттеудің 

әдіснамасы мен әдістері», «Салыстырмалы-педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістері», 

«Дидактикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістері», «Әлеуметтік-педагогикалық зерттеудің 

әдіснамасы мен әдістері», «Этнопедагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістері», «Тәрбие 

мәселесін зерттеудің әдіснамасы мен әдістері», «Тәрбие мәселесін зерттеудің әдіснамалық 

тҧғырлыры», «Кәсіптік педагогика мәселесін зерттеудің әдіснамасы мен әдістері») [10; 11]. 

6. Педагогтің зерттеушілік мҽдениетінің тұжырымдамалық жҽне қолданбалы негіздерін 

сипаттайтынсызбалар мен суреттер («Педагогтің зерттеушілік мәдениетінің қҧрылымы», 

«Педагогтің зерттеушілік мәдениетінің моделі», «Педагогтің зерттеушілік мәдениеті типтерінің 

сипаттамасы», «Педагогтің зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру ҥдерісінің теориялық моделі», 

«Педагогтің зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру тҧжырымдамалары», «Зерттеушінің ғылыми 

мектептегі әрекетінің қҧрылымы») [ 10; 11; 12;13]. 

Дидактикалық кӛрсетілімдер оқулықтар мен оқу қҧралдарында берілген және бҧл оқу 

басылымдарының кӛпшілігі авторлық қҧқыққа ие [6]. Сондай-ақ, «Педагогикалық инноватиканың 

мағыналық алаңы», «Дидактикалық теориялар мен тҧжырымдамалар» атты кӛрсетілімдерге арнайы 

авторлық куәлік берілді. 

«Педагогиканың философиясы мен ҽдіснамасы» пҽнін оқыту жүйесіне: докторанттарды 

әдіснамалық ойлауға баулу, зертеудің логикасын анықтау және оны жҥргізуге ҥйрету, оларда ғылыми 

жҧмысты ҧйымдастыру мен басқару, білім беру саласында стратегия мен тактика жасай алу, 
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сараптама бере алу қҧзыреттіліктерін қалыптастыру енеді. Осы жҥйені қамтамасыз ететін білім 

алушылардың танымдық, кәсіби, ӛмірлік, менталдық тәжірибесіне сәйкес технологияларды кеңінен 

қолданылуда. Олардың ішінде оқытудың базалық техникасына база назар аударылды, сол себепті 

докторанттарға берілетін білімдер жҥйесін академиялық сауаттылықтың құраушысы зерттеу 

нҽтижелерін ауызша баяндау құзыреттілігін дамытуға бағытталған дидактикалық 

кҿрсетілімдерді пайдалану таңдалынды.  

Бҧл жҥйенің жетекші идеясы – педагогиканың философиясы мен әдіснамасының 

докторанттардың ғылыми-зерттеушілік әлеуетінің іргетасы. Ауызша баяндау қҧзыреттілігі – 

аталмыш әлеуеттің басты қҧраушысы. Дидактикалық кӛрсетілімдер - ауызша баяндау қҧзыреттілігін 

дамытудың тиімді қҧралы. Бҧларға қойылатын талаптар ғылымда зерделенген. Сол талаптарды 

басшылыққа ала отырып, елуге жуық кӛрсетілімдер пайдаланылды. Кӛрсетілімдер білім 

алушылардың педагогика философиясы мен әдіснамасы туралы білімдерін нақтылайды, зерттеу 

барысында оларды пайдалану тетіктерін оңайлатады, семинардағы жауаптарын толыққанды етуге 

ықпал жасайды, ӛзіндік жҧмыстың мағынасын тҥсініп орындауына кӛмектеседі, пән емтиханына 

дайындалған кезде бағдарлық қызмет аиқарады.  

Пәннен дәріс, семинар, ӛзіндік жҧмыс барысында докторанттар ғылыми баяндама жасауға 

ҥйретіледі. Ғылыми баяндама – зерттеушінің ӛзінің ғылыми ізденісінің, жобалауының, тәжірибесінің 

нәтижелерін мазмҧнын баяндайтын кӛпшілік алдында сӛз сӛйлеуі. Докторант сол баяндаманы жазып 

дайындау ҥшін педагогикалық зерттеудің әдіснамасынан алған білімін іске асыра алған деңгейін 

кӛрсетеді.  

Қорытынды. Докторанттар педагогиканың ғылыми жҥйе ретіндегі қҧрылымын, педагогика 

әдіснамасының даму тарихы мен кезеңдерін, педагогика әдіснамасының ҧғымдық-тҥсініктік жҥйесін, 

педагогикадағы әдіснамалық бағдарлар, тҧғырлар және ҧстанымдарды теориялық деңгейде 

меңгереді. Сондай-ақ, олар зерттеудің бағытын, мәселесін және тақырыбын анықтай алу, 

педагогиканың әдіснамасы тҧрғысынан зерттеу тақырыбының кӛкейкестілігін негіздей алу, 

әдіснамалық тҧғырлардың мҥмкіндіктерін ӛз зерттеуінің пәніне кӛшіре алуы, пайдалануы, ӛз 

зерттеуінің нәтижелерін рәсімдеу және жариялау, ғылым әдіснамасы туралы пікір сайыстарға қатысу, 

ғалымдардың ғылыми-зерттеушілік бағдарламаларына, авторлық білім беру бағдарламаларына 

сараптама жҥргізе білу, педагогикалық зерттеулер және білім беру ҧйымдары жобаларына 

сараптамалық баға бере алу қабілетін дамытады. 
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ЕТІСТІКТІҢ ШАҚТАРЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада ана тілін оқыту мәселесі сӛз болады. Қазақ тілін оқытудың нәтижелі болуына әсер 

ететін негізгі факторлар айқындалған. Олардың бірі мҧғалімнің дайындығы болса, екіншісі сабақтың 

мақсатына, меңгертуге ҧсынылатын білім мазмҧнының ерекшелігіне орай оқушылардың іс-әрекетін 

тиімді ҥйлестіру болып табылады. Сонымен қатар мақалада білім мазмҧнына, оқушылардың білімі 

мен дағдысына сәйкестендірілген оқыту әдістерін анықтаудың маңыздылығы айтылады. Сондықтан 

"жаңа білімді ескі білімге байлап берудің" тиімді болатыны кӛрсетілген. Мақалада грамматикалық 

білімдерді меңгерту, оның ішінде етістіктің шақтарын оқыту мәселесі сӛз болады. Етістік 

морфологияның ең кҥрделі аспектілерінің бірі. Етістіктің шақтарын меңгертудің заманауи әдістері 

кӛрсетілген. Анықталған әдістер тілдік ережелердің оқушының бойында білім қоры ретінде 

жинақталып қалмай, танымын кеңейтуге және әлеуметтенуіне ықпал ететіндігі дәйектелген. Ол 

оқушының ӛзін қоршаған ортамен тіл табысуының тетігіне айналмақ. 

Тҥйін сӛздер: етістік, етістіктің шақтары, етістікті оқыту әдістері, сӛйлесім әрекеті 
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TEACHING METHODS OF VERB TENSES 

 

Abstract 

The article considers the problem of teaching the native language. The main factors affecting the 

effectiveness of teaching the Kazakh language are identified. One of them is teacher training, and the second 

is the effective coordination of students' activities depending on the purpose of the lesson, especially the 

content of knowledge offered for teaching. The article also emphasizes the importance of identifying 

teaching methods that are consistent with the content of students' knowledge and skills. Thus, the authors of 

the article argue that "new knowledge must be associated with old knowledge." And also the article discusses 

the assimilation of grammatical knowledge, including the study of tenses of the verb. The verb is one of the 

most complex aspects of morphology. The article shows the modern methods of teaching the tenses of the 

verb. The revealed methods show that the accumulated language rules are not only knowledge, but also 

contribute to the development of cognitive abilities.  

Keywords: verb, tenses of the verb, methods of teaching the verb, conversational activity 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ ВРЕМЕН ГЛАГОЛА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема преподавания родного языка. Определены основные 

факторы, влияющие на эффективность обучения казахскому языку. Одним из них является 

подготовка учителя, а вторым, является эффективная координация деятельности учащихся в 

зависимости от цели урока, особенности содержания знаний, предлагаемых для обучения. В статье 

также подчеркивается важность выявления методов обучения, которые соответстуют содержанию 

знаний и умений учащихся. Таким образом, авторы статьи доказывают, что" новые знания должны 

быть связаны со старыми знаниями". А также в статье рассматривается усвоение грамматических 

знаний, в том числе изучения времен глагола. Глагол является одним из самых сложных аспектов 

морфологии. В статье показаны современные методы обучения времен глагол. Выявленные методы 

показывают, что накопленные языковые правила являются не только знанием, но и способствуют 

развитию когнитивных способности и социализации учащихся. 

Ключевые слова: глагол, времена глагола, методы обучения глаголу, разговорная деятельность 

 

Кіріспе."Ҧлт болашағы – білімді ҧрпақ қолында". Кез-келген мемлекеттің болашағы ӛскелең 

ҧрпақтың тәрбиесі мен білім деңгейіне байланысты ӛлшенбек. Ӛскелең ҧрпақты мемлекетшіл етіп 

тәрбиелеу ӛнегелі отбасы мен ҧлағатты ҧстаздардың еншісінде. Баланың мектепте алған білімі мен 

білігі жетістікке жетер жолдың қайнар бастауы болмақ. Олай болса, мектептегі әрбір пәннің 

мазмҧнын жалаң біліммен шектемей, ӛмірмен байланыстыра ҧсынған абзал.  

Қазіргі таңдағы білім беру ҥрдісіне қойылып отырған талап – ӛзіндік ой-тҧжырымы бар, 

логикалық ойлау қабілеті дамыған, ӛз кӛзқарасы мен пікірін ашық айта алатын, ақпараттар ағымынан 

қажетін іріктеп ала білетін, қоғамдық ортаға икемді, ӛз жолын дҧрыс таңдай алатын жас ҧрпақ 

тәрбиелеу. Ендеше бҧл міндетті жҥзеге асыруда барлық оқу пәндерінің қосар ҥлесі аз болмауға тиіс. 

Әсіресе, адам дҥниетанымының кілті, ойлаудың формасы, қарым-қатынастың ең басты қҧралы ана 

тілі болғандықтан, мектеп пәндерінің ішінде қазақ тілінің атқарар қызметі ерекше болмақ. Сондықтан 

жаңа кезеңнің талабына сай "білім берудің негізгі сатысында қазақ тілін оқытудың мақсаты – ана 

тілінің қоғамдық әлеуметтік мәнін тҥсінген, тілдің қызметін жҥйелі меңгерген, коммуникативтік 

ойлау қабілеті, қарым-қатынас жасау біліктілігі дамыған дара тҧлға даярлауға мҥмкіндік туғызу" [1] 

деп алға қойылды. Бҧл кез-келген грамматикалық ереже тек білім қоры қалпында қалмай, баланың 

ӛмірлік танымының, қоршаған ортамен тіл табысуының негізгі тетігіне айналуы қажет екендігін 

кӛрсетеді. Тіл арқылы баланың логикалық ой жҥйесін дамытудың жолдарын белгілеудің маңызын 

айқындайды. Тілдің ғылыми негізін меңгерту оның қоғамдық-әлеуметтік мәнімен, рухани 

қҧндылығымен астаса ӛрілгенде ғана жас ҧрпақ бойында пәнге деген шынайы қҧрмет сезімін 

тәрбиелеуге болатыны бағамдалған. Сабақ ҥрдісінде ана тілінің даралық ерекшеліктеріне кӛз жеткізу 

барысында ғана оқушының ана тілінен эстетикалық талғамын қалыптастыруға жол ашылмақ. Тілдің 

адам болмысымен байланысы, санаға қатыстылығы туралы тҧжырымдардың білім жҥйесінен орын 

алуы – коммуникативтік біліктілікті қалыптастырудың тетігі. Оқу бағдарламасында осы тҥйіндеулер 

қазақ тілін оқытудың тҧғырнамалық негізі етіп алынған. Әрі олар білім берудің барлық сатысында, 

ана тілінің салаларын оқыту кезінде ескерілуге тиіс. Бҧл морфологияны, соның ішінде етістік 

тарауына тиесілі етістіктің шақтарын оқыту кезінде қатаң ескеріледі.  

Сабақтың сапасын арттыру, оқушыға сол тақырыпты ҧғынып сараптай алатындай қылып тиімді 

әдіс тәсілдер ҧсыну – мҧғалімнің міндеті.  

Негізгі бӛлім. Сабақтың дҧрыс ӛтуіне, нәтижелі болуына әсер ететін бірнеше фактор бар. 

Олардың барлығы мҧғалім сабақтың мазмҧнына сай оқушылардың іс-әрекетін қаншалықты ҥйлестіре 

алуына қарай ӛзіндік тиісті мәнге ие болады. Ал, сыныптағы балалардың білімі мен дағдысына 

сәйкестендірілмеген оқыту формалары жасанды жҧмыс тҥрінен аса алмайтыны анық. Сондықтан 

жаңа нәрселер жат болып қабылданбас ҥшін, әр жаңаның бойында осыған дейін қолданылып келген 

әдіс-тәсілдердің белгілі бір элементтері орын алуын ескеру қажет. Ҧлт қайраткері Мағжан Жҧмабаев 
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айтқандай, "Балаға білім бергенде, жақыннан алысқа, таныстан жатқа кӛшіп, жаңа білімді ескі білімге 

байлап беру керек". Әдетте, орта сыныптарда оқушылардың пәнге қызығушылығын тудырудың бір 

тәсілі ретінде грамматикалық ойындарды ҧйымдастыру жиі аталып жҥр. Дегенмен, ендігі жерде ойын 

тҥрлерінің ой қалыптастыруға бейімделе жҥргізілгені тиімді. Ребустар мен сӛзжҧмбақ тҥзу, 

морфологиялық ҧғымдардан ҥздіксіз сӛзтізбек жасату, қызықты диаграммалар жасату, кестелер мен 

арнайы картотекалар жасату т.б. сыныптағы жҧмыстарда оқушының жарысуы мен ой тҧжырымын 

беруі қатар қамтылады. Бҧл жҧмыстар оқушылардың ӛзіндік әрекеттеріне негізделе орындалады.  

Әдістеме. Етістік туралы ҧғым баланың санасына 3-4 сыныптан бастап пайда болады. Одан кейін 

етістік және оның жасалу жолдары, категориялары, шақ категориясы туралы ҧғымдар 6-7 

сыныптарда анық әрі нақты тҥрде беріледі. Бҧл сыныптарда етістіктің берілу мақсаты – оқушыларға 

іс-қимылдың қай сәтте болғандығы туралы мәліметпен толықтыру мен оның қазақ тілінде алар орны 

мен рӛлін айқындау. Бҧдан келіп етістіктің шақ категориясы мен оның басқа да категорияларының 

ӛзара байланысы мен ерекшеліктерін таныту арқылы тілдік нормаларды ҧғындыру, етістіктің 

шақтарының тіл біліміндегі алар орнын айқындап оқушылардың етістік туралы дҥниетанымын 

кеңейту, етістіктің шақтарының басқа категориялардан айырмашылығын айқындау, етістіктің 

шақтарының ӛмірде дҧрыс пайдалана алатынына кӛз жеткізу және т.б. осы секілді етістіктің 

шақтарын оқытудың міндеттері туындайды.  

Етістіктің шақтарын оқыту барысында мҧғалім оқушылардың сабаққа тыңғылықты тҥрде 

дайындалуын, білім мазмҧнын меңгертуге арналған тапсырмалардың тақырыпқа сай қҧрастырылуын, 

қолданылатын әдіс тәсілдердің сабақтың мақсаты мен қҧрылымына сәйкес келуін назардан тыс 

қалдырмағаны абзал.  

Етістік – қазақ тілі грамматикасының кҥрделі саласы. Сондықтан етістіктің шақтарын ӛткен 

кезде оқушылардың сабақта атқаратын жҧмыстарын алдын ала жоспарлау, оқушылардың 

ерекшеліктері мен білім деңгейлеріне сәйкес сабақтың жҥру барысын ойластыру, ҥлгерімі нашар 

және белсенділігі тӛмен оқушыларды сабаққа тарту, қызығушылығын ояту, танымын арттыру 

мақсатына ерекше мән беріледі. 

Сабақтың бағдарлау-мотивациялық, операциялық-орындаушылық, рефлексиялық-бағалау 

кезеңдеріне ерекше мән беріледі. Етістіктің шақтарын оқытуда осы ҥш кезеңге бӛліп қарастыратын 

болсақ: 

Бірінші кезеңде оқушыға білім деңгейлерін теңестіру мақсатында етістіктің шақтарына 

байланысты негізгі сҧрақтар және кілт сҧрақтар да қойылады. Сонымен қатар мҧғалім проблемалық, 

ситуациялық сҧрақтар арқылы оқушыларға іс-қимылмен қалай жасар едің деп қимылдың ӛту 

барысын сҧрайды. Ондағы қимылдардың қай кезеңде болғандығын сҧрау арқылы шақтарды 

айқындайды. 

Екінші кезеңде тҥсіндіру, шешім қабылдау, саралау әдістері арқылы неліктен ондай шақтарды 

пайдаланғанын тҥсіндіріп болашақта да оқушы ӛз ҧстанымын, кӛзқарасын қорғай алатындай, шешім 

қабылдайтындай азамат немесе азаматша болуға ҥйретеді. 

Ҥшінші кезеңде оқушы ӛз-ӛзіне немесе сыныптастарының жауаптарына қарап ӛзін және 

ӛзгелердің іс-қимылына баға беру арқылы болашақта да нақтылықты, ӛзгелердің іс-қимылдарын 

бағалау арқылы тәжірибе жинауды, шешім қабылдауды, ӛз мҥмкіндіктерін білу арқылы ӛзін-ӛзі 

басқаруды, іс-әрекетінің нақтылығы арқылы бағытын, мақсат-міндеттерін айқындауды, болашаққа 

жоспар жасауды, ӛз қателерін кӛріп дер кезінде тҥзетуді, ӛзгенің қатесін айту арқылы ӛзгені тҥзетуді 

ҥйренеді. Мҧғалімнің бҧл жердегі бҧл жердегі басты қызметі - оқушыларға ӛзін-ӛзі бағалауды ҥйрету.  

Сонымен қатар "Мен бҥгінгі сабақта не істедім?" - деген сауалды қою арқылы да бала болашақта 

"Мен не істей аламын?", "Осыған дейін не ҥйрендім?", "Қазір не ҥйренуім керек?" деген сауалдар 

арқылы-ақ оқушыны етістіктің шақтарының атқаратын қызметін айқындай алуға баулиды. Соңында 

алған білімдерінен нәтиже шығару мақсатында ҥйге шығармашылық тапсырма беру арқылы 

оқушының ойлау қабілетін дамыта отырып іс-қимылдардың қалай жҥзеге асыратыны туралы сҧрап 

нәтижеге бағыттауға болады. 

Тәжірибе. "Қазақ тілін оқытудың негізгі мақсаттарының бірі – тілді оқушылардың қарым-

қатынас қҧралы ретінде дҧрыс қолдану дағдысын қалыптастыру. Мҧндай мақсатқа жету ҥшін 

оқушылардың тілдік дағдысын дамыту аса маңызды. Ал тілдік дағдысы грамматикалық бірліктерді 

бір-бірімен байланыстыра алуына және оны сӛйлем, мәтін қҧрауда дҧрыс қолдана алуына 

байланысты. Олай болса, сӛйлесім әрекетінің тҥрлері мен грамматикалық дағдылардан тыс тілдік 

дағды қалыптаспайды. Оқушыларға етістіктің шақтарын меңгерту сӛйлесім әрекетінің тҥрлерімен 
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сабақтастыра дайындалған тапсырмалармен қатар жҥргізілгенде тиімді боламақ. Оқушыға ӛзінің 

сӛйлеу мақсатына сай етістіктің шағын таңдауға мҥмкіндік беретін тапсырмалар ҧйымдастырылады 

[2, 83]. Мысалы, 5-сыныптың "Бос уақыт" тақырыбында айтылым әрекетін дамытуға бағытталған 

тапсырмаға етістіктің шақтары туралы білімдер негіз болды. Оқушыға "Ӛзіңнің бос уақытыңды қалай 

ӛткіздің? Қалай ӛткізіп жатырсың? Қалай ӛткізесің?" деген сҧрақтарға жауап алу арқылы етістіктің 

ӛткен шақ, осы шақ, келер шақ формаларын "бос уақытты ӛткізу" тақырыбында сӛйлеумен бірлікте 

меңгертіп, оқушы санасында бейнеленгенде жҥзеге асады. Осылайша, оқушы санасында етістіктің 

шақтарының функционалдық қызметі туралы жҥйелі білімдер қалыптасады. "Айтылым – адамдар 

арасындағы тілдік қатынасты жҥзеге асыратын сӛйлесім әрекетінің тҥрі, адамның ӛз ойын жарыққа 

шығару процесі" [3, 317] болғандықтан, ойын тҥрінде ҧйымдастырылған тапсырмаларды меңгертуде 

қолайлы. "Мен – саған, сен – маған" ойынында оқушылар бір-біріне етістіктің шақтарына байланыты 

сҧрақ дайындап, жауап береді. Ал тілдесім әрекетін дамытуға арналған "Сайыс тҥрінде оқыта ҥйрету 

ойыны" арқылы етістіктің шақтарына байланысты берілген тапсырмаларды жылдам әрі дҧрыс 

орындап жарысады. Тыңдалым талдау, жинақтау, салыстыру, нақтылау және т.б. кҥрделі логикалық 

әрекеттерді қамтитын болғандықтан, бір тапсырмада бір ғана логикалық әрекетті қамту кӛзделеді. 

Мысалы, етістіктің шақтары туралы тыңдау мәтіні беріліп, оқушылар тыңдаған мәтіні бойынша 

етістікті тірек-сызбалар арқылы тҥсіндіреді.  

Етістіктің шақтарын қорытындылау кезеңінде оқушылардың қиялын дамытатын "Арман 

қобдишасы" тапсырмасы ҧсынылады. Тапсырманы орындар алдында "Арман қобдишасы" атты 

қорапша дайындайды. Қобдишаға оқушы алға қойған мақсатын, арманын жазып салады. Одан кейін 

мақсатына жету ҥшін жасаған іс-әрекеттерін жазып салып отырады. Оқушылар ӛздерінің жасаған іс-

әрекеттерін ӛткен шақта, осы шақта, келер шақта баяндап (сӛйлем қҧрастырып), олардың жасалу 

жолын, ерекшеліктерін, ойды жеткізудегі қатысымдық мәнін ҧғынады. Оқушылар ӛз армандарын 

қиялымен ҧштастыру арқылы мақсат қойып, оған жетуге талпынады. Ӛткен шақ пен осы шақта 

жасаған әрекеттерін тҥйіндеп, келер шаққа жоспар қҧруды ҥйренеді. Нәтижесінде оқушылар шақ 

тҥрлерін ажыратады, ненің дҧрыс ненің бҧрыс екенін бағамдау арқылы ӛткенін саралайды, қазіргі 

жағдайына қарап болашағына бағдар жасауға дағдыланады. Аталған әдіс оқушылардың ойлау 

қабілетін белсенділендіру арқылы тілдік дағдысымен қатар іс-әрекеттерінің де жҥзеге асуына 

мҥмкіндік тудырады.  

Қорытынды. Етістіктің шақтарын меңгерту барысында басты назар аударатын нәрсе: мҧғалім ӛз 

тарапынан "Не ҥйреттім?", "Не ҥйретіп жатырмын?", "Не ҥйретуге тиіспін?" деген сауалдарды 

саралай отырып, оқушыға да "Мен не ҥйрендім?", "Мен не ҥйреніп жатырмын?", "Мен не ҥйренуім 

керек?" деген сауалдарды ҧсынып, етістік шақтарын оқушының ӛз әрекеті арқылы меңгертуге 

басымдылық бергені абзал. Ана тілін оқытуда мҧғалімнің ізденімпаздығы, қиялының шексіздігі 

оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін таңдауға жол ашып, оқушының тілдік дағдыларының дамуына 

ықпал ететіні сӛзсіз.  
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СӘКЕН ЖҤНІСОВТІҢ «ӚТКЕН КҤНДЕР БЕЛГІСІ» ПОВЕСІН ТАЛДАУДА 

КУБИЗМ ӘДІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада Сәкен Жҥнісовтің «Ӛткен кҥндер белгісі» повесіндегі соғыс кезіңі, қазақ ауылының 

тҧрмыс-тіршілігі, қарапайым жандардың қаракеттері бейнеленген. Повесте қазақ баласының 

дҥниетанымын, ой-ӛрісін, психологиясындағы қазақы нанымды жеткізеді. Жазушы кейіпкерлері 

тағдыр-тауқыметіне қарамастан, тӛзімділік пен қайсарлық танытады. Автор олардың жан-

дҥниесіндегі ӛзгерістерді психолгиялық тҧрғыдан дәлелдеуге ҧмтылғандығы туралы сӛз болады. 

Мақаланың ӛзектілігі кубизм әдісі арқылы шығарманың композициялық қҧрылысын талдау. Бҧл әдіс 

шығарманың мазмҧнын талдай отырып, негізгі тақырыбы мен идеясын тану, студенттерді 

адамгершілікке тәрбиелеу жолдарын ашу, олардың ӛзіндік кӛзқарастарын қалыптастырға 

бағытталады. Шығарманың композициялық қҧрылысын талдауда, ӛзара әңгімелесу, пікірлесу әдісін 

қолданғанда дҧрыс. Атап айтқандай, бҧл әдістер студенттердің ӛзара ара қатынастарын нығайтуға, ӛз 

беттерінше шығарманы талдауға, ӛз ойларын еркін жеткізуге, шығармадағы кейіпкерлердің 

ерекшеліктерін анықтауға кӛмектеседі.  

Тҥйін сӛздер: кӛркем шығарма, шығарманы талдау, әдіс-тәсіл, кубизм, композиция 
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ТHE EFFECTIVE METHODS OF CUBISM IN ANALYZING OF THE STORY OF SAKEN 

JUNUSOV «A SIGN OF PASSED DEYS»  

 

Abstract 

The article is discussed the life of a Kazakh village during the war years and the actions of ordinary 

people in the story of Saken Zhunusov «Otken kunder belgisi». The story conveys the worldview, thoughts, 

Kazakh beliefs in the psychology of the Kazakh child. The characters of the writer show patience and 

perseverance, despite the difficulties. The author seeks to psychologically substantiate changes in the soul of 

his heroes. The relevance of the article is an analysis of the compositional structure of a work by the cubism 

method. This method is aimed at analyzing the content of the work, identifying the main topics and ideas, 

identifying ways to educate students about morality, and forming their own views. Also when analyzing the 

compositional structure of a work, you can use the method of dialogue, discourse. In particular, these 

methods help to strengthen relations between students, independently analyze work, freely express their 

thoughts, identify the characteristics of the characters in the work. 

Keywords: artwork, analysis of the work, methods, cubism, composition 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА КУБИЗМ В АНАЛИЗЕ ПОВЕСТИ САКЕНА ЖУНУСОВА " 

ӚТКЕН КҤНДЕР БЕЛГІСІ " 

 

Аннотация 

В статье рассматривается жизнь казахского села в период военных лет, действия простых людей 

в повести Сакена Жунусова «Ӛткен кҥндер белгісі». В повести передает мировоззрение, мысли, 

казахские верования в психологии казахского ребенка. Персонажи писателя проявляют терпение и 

настойчивость, несмотря на трудности. Автор стремится психологически обосновать изменения в 

душе своих героев. Актуальность статьи анализ композиционной структуры произведения методом 

кубизма. Данный метод направлен на анализ содержания работы, выявление основной темы и идеи, 

выявление способов воспитания у студентов нравственности, формирование собственных взглядов. А 

также при анализе композиционной структуры произведения можно использовать метод диалога, 

дискурса. В частности, эти методы помогают укрепить отношения между студентами, 

самостоятельно анализировать работу, свободно выражать свои мысли, выявлять характеристики 

персонажей в работе. 

Ключевые слова: художественное произведение, анализ произведения, методы, кубизм, 

композиция 

 

Кіріспе. Әдебиет сабағындағы ең басты жҧмыстардың біріне студенттердің кӛркем туындыны 

қабылдауы, одан әсер алуы, кӛркем туындыны бҥкіл бітім-болмысымен тҥсіне білулері жатады. Яғни, 

оқытушы осы мақсатпен ізденуі керек, осы мақсатта оны жҥзеге асырудың ең тиімді деген әдіс-

тәсілдерін сҧрыптай отырып, пайдалануы керек. Кӛркемдеп оқу әдісі әдебиетті оқытуда ҥлкен рӛл 

атқарады. Ол стденттің кӛркем шығарманы қабылдау белсенділігін, әсерлі сезімін дамытуда ӛте 

тиімді болып келеді. Бҧл әдістің негізгі тәсілдері оқытушының мәнерлеп оқуы, кӛркем сӛз 

шеберлерінің оқуы, кҥйтабақты, ҥнтаспаны тыңдауы т.с.с. болып табылады. Оқытушының мәтінді әрі 

мәнерлей, әрі тҥсінік бере оқуы, оқушыларды осы жҧмысқа баулуы, мәтінге жуық әңгімелету, жоспар 

жасау, негізгі оқиғаларға ат қойғызу, жинақтау т.б. шығармашылық жҧмыстар да осы әдістің негізгі 

тәсілдері. Сондай-ақ кӛркем мәтінді оқу барысында иллюстрация, суреттер пайдалану (қабілетіне 

қарай ӛнерін шығару), сценарий жасату, оқыған шығармаларға, кӛркем суреттер бойынша пікір 

айтқыза білу және т.б. тиімді тәсіл ретінде студенттердің оқу еңбегін ҧйымдастыру тҥрлеріне де 

жатады. Студент осы жҧмыстың басы-қасында, оны ойластырушы да, орындаушы, орындатушы да 

болып қызмет атқарады. 

Әдістеме.Академик Ю. Н. Бабанский ӛзінің «Оқу-тәрбие процесін оптималдандыру» деген 

еңбегінде әдістерді мынадай ҥлкен ҥш топқа жинақтайды. 

1. Студенттердің оқу-таным қызметін ҧйымдастыру әдістері. 

2. Студенттердің оқу-таным қызметін кӛтермелеу әдістері. 

3. Оқу-таным қызметінің тиімділігін бақылау әдістері [1]. 

Әр топ бірнеше оқыту әдістерінен тҧрады. Мысалы, бір топтағы оқыту әдістеріне: сӛздік (әңгіме, 

лекция, пікірлесу), кӛрнекілік (иллюстрация, портрет, суреттеу, мҥсіндер), практикалық (поэтикалық 

талдау, кӛркем мәтінмен жҧмыстар, әдістер жатады. Сондай-ақ, репродуктивтік, эвристикалық 

әдістерді де осы топқа жатқызуға болады. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, әр топтағы әдістемелердің 

ӛз мҥмкіндігі, ерекшелігі болады. Сол ерекшеліктерді Сәкен Жҥнісовтің «Ӛткен кҥндер белгісі» 

повесін студенттерге оқытуда қолдануын қарастырамыз. Шығарманың композициялық қҧрылысын 

талдауда, ӛзара әңгімелесу, пікірлесу әдісін қолданған дҧрыс. Атап айтқандай, бҧл әдістер 

студенттердің ӛзара ара қатынастарын нығайтуға, ӛз беттерінше шығарманы талдауға, ӛз ойларын 

еркін жеткізуге, шығармадағы кейіпкерлердің ерекшеліктерін анықтауға кӛмектеседі.  
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Шығарманың композициялық қҧрылысы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа сабақты ӛрбітуге немесе шығарманы талдау барысында кубизм тәсілін қолдаған тиімді. 

Студенттердің кӛзқарасы мен ӛз пікірін қорғау шеберлігі есепке алынады. 

Нәтижелер. 1. Суреттеңіз: повестке сатылай кешенді талдау жасау: 

Шығарманың аты: «Ӛткен кҥндер белгісі» повесі 

Шығарманың авторы: С. Жҥнісов 

Шығарманың тақырыбы: Балалықпен ерте қоштасып, мерзімінен ерте есейіп еңбекке араласқан 

бала мен соғыс ӛртіне шарпылған замандастарының ӛмірі шынайы суреттеледі. 

Идеясы: Ҧлттық сипаттағы кейіпкер кіл жақсы мінезден қҧралмайды. Әр ҧлттың ішінде жақсы 

адам да, нашар адам да болатындай ҧлттық кейіпкердің жағымдысы да, жағымсызы да болатындығын 

кӛрсету.  

Жанры: проза (повесть)  

2. Салыстырыңыз: Шығармадағы ӛзіне ҧнаған кейіпкерді, оған қарама-қарсы немесе жағымсыз 

кейіпкермен салыстырады. (Болтай мен әжесін салыстыруға болады). 

3. Зерттеңіз: Шығармада шешендік сӛздердің, мақал-мәтелдердің, нақыл сӛздердің қолданылу 

мәнін тҥсіндіріңіз. 

4. Қолданыңыз: Повестен ҥзінді алып, рӛлдік ойын, кӛрініс даярлаңыз. 

5. Елестетіңіз: Егер сіз сол шығарманың кейіпкерлерінің бірісіз, сіздің әрекетіңіз. 

6. Қарсы шығыңыз: Повесте автормен келіспейтін оқиғалар мен идеяларға қарсы шығыңыз, ӛз 

пікіріңізді қорғаңыз. «Мен осы повесті оқып отырғанда ӛзім сол кезді кӛзіммен кӛріп тҧрғандай 

сезімде боламын. Кӛп шығармаларды оқып жҥрсем де, мҧндай шығарма маған әлі кездескен жоқ. 

Бірақ бҧл шығарманың соңын оқығым келмейді. Осындай керемет шығарманы автор неге сонша 

аянышты етіп сомдағанын тҥсіне алмадым» дегендей жауап айтуға болады.  

 «Ӛткен кҥндер белгісі» повесі балалықпен ерте қоштасып, мерзімінен ерте есейіп еңбекке 

араласқан бала мен соғыс ӛртіне шарпылған замандастарының мҧңдылау, романтикалық тіршілік-

әрекетін, оларға жаны аши қарайтын аналық мейірді шынайы суреттей білумен ӛзіне тартады. 

Повесте автор баланың дҥниетанымын, ой-ӛрісін, психологиясындағы қазақы нанымды жеткізеді. 

Соғыс кезіндегі қазақ ауылының тҧрмысын суреттеу арқылы ауылдың қарапайым жандардың 

қаракеттерін бедерлі бейнелейді. Жазушы кейіпкерлері тағдыр-тауқыметіне қарамастан, тӛзімділік 

пен қайсарлық танытады. Автор олардың жан-дҥниесіндегі ӛзгерістерді психолгиялық тҧрғыдан 

дәлелдеуге ҧмтылады.  

Осы шығармалардан жазушының сатылап ӛсу (эволюциясы) деңгейі айқын аңғарылады. Олар 

адамды ҥлкен мақсатқа жетелеген рухани кҥшті жинақтап суреттей алуымен бағаланады [2,577б].  

Ҧлттық мінез туралы айтқанда, қазақ халқының мінезіне тән рухани әрі адамгершілік 

қҧндылықтарды жоғары бағалау ерекшелігін айту керек. Ондай қҧндылықтарға ақ кӛңілділік, 

адалдық, батырлық, ҥлкенді қҧрмет тҧту, намыс т.б. асыл қасиеттерді жатқызуға болады. Әрбір адам 

ҥшін бҧл қасиеттер ерекше жоғары бағаланады. "Ӛткен кҥндер белгісі" повесінің бас кейіпкері 

атынан сӛйлеп тҧрған автор қазақ ҧлтына тән ҧялшақтық мінезді, ҥлкеннің алдында суырылып 

сӛйлеуді ерсі кӛретін қазақи тәрбие кӛрген бала мінезін былайша береді: 

Сюжеттің 

басталуы 

Сюжеттік 

байланыс 

Шиеленісуі 

Шарықтау 

шегі 

Шығарманың 

шешімі 

Шығармадағы 

кейіпкерлер 

Әдеби 

теориялық ҧғымдар 
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- Ӛй, қайырлы болсын айтсайшы ағайға, -деп кҥңк етті. Бірақ мен сондайдан қатты ҧялатын ем. 

Ҥндеместен отыра бердім. Расында да кішкентай балаға жараспайды екен. 

Әкемнің бір досы осы ҧялшақтығымды сезіп қалғандай: 

- Ыдырыстың баласы қайда? Жаңа тҧр еді ғой,- деп мені іздей бастағаны бар емес пе. Бетім ду 

ете қалды [3,15б]. Осындай қазақтың жақсыны ырым етіп те тҥрлі отырыс қылып жататыны тағы бар. 

Қазақта жас бала туғанынан бастап-ақ, жеті жасқа дейін тҥрлі салт-жоралғылар жасалатыны шығарма 

басында да айтылып ӛтіледі. 

Талқылау. Біздің ел ӛте сауықшыл ел. 

Дҥниеге шыр етіп нәресте келсе де, жеті жасар бала тҧңғыш рет мектеп есігін ашса да, тіпті біреу 

жаңа киім кисе де, не керек, қымс еткеннің бәрін сылтау етіп, ҥлкен адамдар тайлы-таяғына дейін 

жиналып думандатып жатушы еді. 

Бірақ соғыстың алғашқы жылдары жҧрт сауық дегенді мҥлде ҧмытты. Кҥнде ауылдағы жастарды 

– ел азаматтарын әскерге алып жатады. Біреу жалғызынан, біреу туысынан, енді бірі әкесінен 

айырылып артта қалған қатын-қалаш ботадай боздап қоштасатын. Кейбір жасықтау жігіттер де 

оларға қосылып, кӛздерінің жасын тӛгіп-тӛгіп, егіліп кете барады. Енді ойлап тҧрсаң, жігіттердің 

сонысы тіпті ҧят екен-ау!» [3,6б]. 

Сҧм соғыс халықтың тыныш ҧйқысын бҧзып, қара жамылдырып кетті. Шығарманың аты айтып 

тҧрғандай «Ӛткен кҥндердің белгісі» соғыс кезіндегі бар жайды баяндап қана қоймай, ел ішіндегі 

кӛрген білгені бар азматтармен оларға қарсы прототиптегі надан, екіжҥзді адамдардың қарапайым 

халықты қалайша арбап, ӛз мҥдесі ҥшін барлығына баратын арсыз бейнелер арқылы да замана бет 

пердесін кӛрсеткен. Ҥзіндіге назар аударсақ жігіттердің кӛз жасын тӛгіп, тіпті егіле жылауын ҧят 

кӛретіндігі айтылады. Қазақта қашанда ер балаға бала кҥнінен-ақ сен жігітсің, еліңді, жеріңді 

қорғайсын, қарындасыңа қамқор боласын деп оларға ҥлкен салмақтын барын танытып ӛсіреді. 

Сондықтан да автордың ойы қазақ менталитетіне жат саналатындығын, оны ҧят деп санауды жӛн 

кӛреді. Ер жігіт кӛз жасын кӛпшілікке кӛрсетпеуі керек, себебі нәзік жандылық әйел затына ғана 

лайық іс екендігін, қайта оларды жҧбатушы ӛздері болғандықтан, ӛз бойларындағы тӛзімді, 

мықтылығының бір белгісі санайды. 

Әжемнің тағы бір мінезі, әлгі сӛздерінен де аңғарып отырған шығарсыңдар, ӛте қарғысшыл. 

Қарғыстың неше атасын біледі. Тегінде бҧрыңғы адамдар кҥйінген уақытта, тіпті ӛзінің жалғыз 

қҧдайынан бастап жалғыз баласына дейін қарғап-сілейтін болса керек. Осыған қарағанда мҧның ӛзі 

ауыр тҧрмысқа да байланысты-ау деймін. Осы жерде кейіпкердің әжесінің қандай қарғысты 

қолданатына зер салсақ: «Қақсап қалғыр», «Әй, кӛгала»т.б. Әжесінің «Кейбір адамдардың сӛз 

арасында жиі қолданатын «сондықтан», «содан соң», «ие», «қойшы», «тегі» деген керексіз қыстырма 

сӛзі секілді. Немесе «ол», «сен», «анау» дегеннің орнына қолданаылатын әжемнің ӛз есімдігі тәрізді»- 

деп қарғыс сӛздердің неше тҥрлісін айтатындығын айтып ӛтеді [3, 25б]. Дегенмен, Болтай әжесінің 

мінезін ӛзі бала болса да, кейде әже қылығына «Адам-қартайса-қартайғанда бір бала» деген рас-ау, 

деп ойғада келеді. Әжесінің айтқан қарғысын былайша ойлайды: «Егер осы қарғыстың мағынасын 

талдасаң, расында жаман тілектер ғой. Қас адамына, дҧшпанына айтылмақ сӛздер. Бірақ соған, 

шынын айтқанда, әжем мән бермейді. «Іштен шыққан шҧбар жыланның» баласын жек кӛрер 

деймісің. Әуелде кҥйініштен әдеттеніп алған. Болмайды. Кейде бауыры елжіреп, ҥһілеп: 

Бақытыңа қарай әкең аман келсе, маңдайын ашылар еді. Май қҧйрық болар ең онда. Қайдан 

білейін, әлде сорлы жетімек аталамысың!..- деп кӛзіне жас алып, мені бауырына қысып кемсеңдей 

қалатыны да бар. 

Қарғысқа қатысты «Жҥйелі қарғыс жҥйесін табады, жҥйесіз қарғыс- ӛзін табады», «Әке қарғысы-

оқ, шеше қарғысы-боқ» деген сӛздерді ескерсек әжесінің айтқан қарғыстарында іштей кектенген 

қарғыс емес, тек ӛмір ауыртпалығынан туындаған ішкі кҥйзелісінен шыққан қарғыс сол кезеңдегі 

барша халықтың тҧрмыстық халін, ауыртпалығын сездіру мақсатында да қолданған деп ҧғынуға 

болады. Әжесінің жалғыз қарашығы- Болтай ҥшін тек іштей тілекші, қолда барын аямайтын ақ адал 

пейілді абзал жан екендігі байқалады. Ал, шығарманың III тарауында әжесі Болтайының кӛз ауруын 

ауыл молдасы Шәмшуәлидің сӛзіне сеніп, соның еміне жҥгініп, немересінің кӛзінен айырыла 

жаздағанына ызаланып моллаға шын ренішін, ӛкпесін «Кӛзім ашылмаған сорлы басым, әлгі 

кӛгермегір Шәмшуәлиеге қаратам деп, сорым қайнап қала жаздаған жоқ па»- деп, молданың сӛзіне 

сенгеніне, ӛзінің сауаты ашылмағандығына іштей ӛкінішін де танытады. «Ой лағнет жауғыр 

моллалар, ӛздеріңнің кӛздеріңді шел бассын! Солардың ӛздері екен ғой, айлы кҥннің аманында 

алжастырып, кӛзімізге шел болып жҥрген, шел боп кеткірлер!... [3,100-101б.]. Сол кезеңдегі молда 
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кейпіндегі тҥрлі арамза молдалардың ақша, мал ҥшін иманын сатқан екіжҥзді адамдардың белең 

алғандығы Жыр алыбы-Жамбылдың «Шағым» ӛлеңіндегі жолдарданда аңғарылады:  

Оқымаймын молдадан, 

Екі иығын қомдаған. 

Бала келсе сабаққа, 

Жем аңдыған дорбадан [4,1б]. 

Қазақ халқы қарғысқа ӛте абайлап қараған. Сондықтан қазақ ҧрпағына "қарғыс алма, алғыс ал" 

деген ӛнегелі ӛсиет қалдырған. Жақсы іс кімге де болса қуаныш, жҧбаныш, сҥйініш. Болтайдың кӛзін 

емдеген білікті, білімді, жанашыр дәрігер Сергей Ивановичкеде «Ой, кӛсегең кӛгергір, Трапез балам! 

Балаларыңның игілігін кӛр. Екі дҥниеде маңдайыңнан бақыт арылмасын! Жортқанда жолың, 

жолдасың қыдыр болсын!-деп ақ халатты абзал жанға әжесі ҥлкендік алғысын, ақ батасын беруі 

қазақы танымымызға, тәрбиемізге, әдебімізге жарасарлық қылық. 

Қазақ ҧғымындағы діни танымдық білім. Адам қанша қҧдіретті болса да, оның болмысы 

қайшылықтарға толы. Сондықтан діннің басты қызметі- адамдық қарым-қатынастарды белгілі бір 

тәртіпке келтіру, адамға белгілі бір тосқауыл, шектеулер қою ҥшін адамды жаратушы алдында бас 

июге мәжбҥрлеу. Жаратушының қаһарынан қорқу немесе оның қолдауын қажет ету белгілі бір 

кезеңнің, дәуірдің келбетін ашу ҥшін, адамдардың наным-сенімдерін, тҥсінік ӛресін, тіпті 

психологиялық кҥйін жете таныту ҥшін қолданады. 

Намаз оқу, дҧғаларға байланысты ҧғым-атаулар жазушы тарапынан әзіл не сатира ҥшін емес, әлі 

де болса мҧсылман дініне толық кіре алмай жатқан қалың қазақ ауылының бейнесін кӛрсетеді. 

«Ӛткен кҥндер белгісі» повесінен мысал келтірсек: 

Бірақ діндар болғанда әжем шалдар қҧсап қҧранды сусылдатып аят оқып, шариғат соғып 

отырмайды. Жайнамаздың ҥстінде кҥбір-кҥбір етіп, басын шҧлғудан әсте жалықпайды. Әйтсе де 

тҥсінбейтіндігі де бар ма деймін. Ӛйткені кейде жайнамаздың ҥстінде отырып, терезеге алақ-бҧлақ 

қарап отырады. Әрі-беріден соң сӛйлеп те кетеді. «Мына бір жҥрген кімнің мәлігі, Болтай-ай, айдап 

жіберші», -дейтіні де бар. Ондай кезде аңдып отырған мен. 

- Мәссаған, әже, намазыңыз бҧзылып кетті ғой!- деп ішек- сілем қатып кҥлемін келіп. 

Кет әрі, қағыңғыр, оқып болған жоқпын ба! Әшейін шаршап отырғаным да,- деп әжем жалтара 

қояды [3,95б]. 

Осы шығармада молда мен жас баланың мына диалогі арқылы жазушы оқырманын жақсылыққа, 

игілікті іске, имандылыққа шақырады: 

Бір кҥні молдаға: «Әжем қҧранды біле ме екен, сҧраңызшы», - деп едім, молла: 

- Білу-білмеу шарт емес, балам, әйтеуір қҧдайға қҧлшылық қылса болады,- деп тағы да одан 

басқа дәлелдер келтіріп, әжемді қорғаштады. - Бҧрынғы уақытта «Ақ қойдың кәлдесі, қара қойдың 

кәлдесі, мен қҧдайдың пендесі» - деп біреу намаз оқиды екен. Ол да сауап. 

Осыны естіген әжем, кейінгі кезде жайнамаздың ҥстінде бҧрынғыдан да жиі отыратын болды    

[3, 94 б.]. 

Қаламгер дінін қҧрметтеген мҧсылмандар дҥниетанымында намаз оқуы ҥшін пайдаланатын 

тӛсеуіштің де қадірлі екенін мына сӛйлемдермен береді: 

... Жеке орамалың болсын деп айтты дедің бе-ай кӛгала! Елде-кҥнде жоқ нәрсені шығарады 

бҧлар. Баяғыдан бері қазақ бір сулыққа ғана сҥртіп аман келе жатыр ғой. Енді бас-басына жеке 

орамалың болсын дегендері не сҧмдық. Жайнамаз болар ма [3,97б]. 

Ҧлттық сипаттағы кейіпкер кіл жақсы мінезден қҧралмайды. Әр ҧлттың ішінде жақсы адам да, 

нашар адам да болатындай ҧлттық кейіпкердің жағымдысы да, жағымсызы да болады.  

Қорытынды. Балалық шақ әдетте уайым-қайғысыз, ең бір бақытты кез сияқты ғана кӛрінеді. 

Бірақ терең ҥңіліп, жіті қарасақ, қилы-қилы, аумалы-тӛкпелі заманға қарай балалық шақтың да ӛз 

ҥлесі бар. С.Жҥнісовтің тарихи оқиғаларға негізделген, соғыстың зардабы мен аңқау халықты арам 

пиғылына пайдаланбақ болған молдалардың бейнесін танытатын «Ӛткен кҥндер белгісі» повесі. 

Аталмыш шығармада кейіпкер басындағы жалғыздығы, тҧрмыстың қатал сынына ҧшыраған 

кейіпкердің қарсы кҥресі мен бейнет ӛмірден кейінгі алдағы ӛмірден ҥміт етіп кҥтетін зейнетін 

аңсаған бейнедегі адамның ҥміті мен сенімі айқындалады. Сондықтан, оқытушы студенттерге белгілі 

бір тақырыпты ашу ҥшін, мәселені шешуде бірігіп топқа қарай кубиктің әр қырын таңдап алу арқылы 

ӛтілетін тақырып әр қырынан ашып, жан-жақты сипаттап, қорытындылауға аса тиімді әдіс.  

Шығарманың мазмҧнын талдай отырып, негізгі тақырыбы мен идеясын тану. Студенттерді адам-

гершілікке тәрбиелеу жолдарын ашу, олардың ӛзіндік кӛзқарастарын қалыптастыруға бағытталады. 
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Аңдатпа 

Мақалада тіл біліміндегі жаңа әдіс, математика-логикалық әдіс туралы айтылады. 

Б.Сағындықҧлы - этимологияны зерттеудегі жаңа әдіс, математика-логикалық әдістің негізін салушы. 

Математика-логикалық әдіс арқылы, сӛз этимологиясын нақты және дӛп басып табуға болады. 

Сонымен қатар, сӛз этимологиясын ғана емес, ―тҥбіртек теориясы‖ негізінде, кейбір білетін 

тілдеріміздегі негізгі сақталған базалық лексиканы пайдалана отырып, ―барлық тіл бір тілден шыққан 

деген‖ теорияны дәлелдей алатындығымызды айтады. 

Осы әдіс арқылы кейбір сӛздердің этимологиясы кӛрсетіледі. Мақаладан салыстырмалы-тарихи 

әдістің сӛз этимологиясын ашуда қауқарсыздығын байқауға болады.Сонымен қатар, сӛздердің 

этимологиясын ашу барысында тілдегі заңдылықтардың, қҧбылыстардың барлығын дерлік байқай 

аламыз. Сонымен қоса, этимолог-ғалымдарға сӛз этимологиясын ашуда, зерттеуде кешенді тҥрде 

фонетикалық, семантикалық, тарихи, морфологиялық, генеологиялық принциптермен ӛзгерістерді 

білу қажеттігін талап етеді. 

Тҥйін сӛздер: математика-логикалық әдіс, этимология, лингвистика, салыстырмалы-тарихи әдіс, 
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NEW METHOD FOR THE STUDY OF THE ETYMOLOGY:  

MATHEMATIC-LOGICAL METHOD 

 

Abstract 

The article gives a new mathematical-logical method in linguistics. B. Sagyndykovich–the founder of a 

new mathematical-logical method in the study of etymology. Using a mathematical and logical method, you 

can establish a clear and precise etymology of the word. However, he noted that on the basis of the "theory 

of archetypes" we can prove not only the etymology of the word, but also the theory of "the origin of all 

languages from one language", using the basic vocabulary of some languages. 

The paper gives the etymology of some native words using this method. From the article, you can see 

the vulnerability of the comparative-historical method in determining the origin of the word. Moreover, 

when revealing the etymology of words, you can find almost all the laws and phenomena of the language. In 

addition, in the disclosure and research of the etymology of the word, etymologists need to know the 

phonetic, semantic, historical, morphological and geneological principles in a comprehensive manner. 

Keywords: mathematic-logical method, etymology, linguistics, comparative-historical method, 

meaning 
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НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТИМОЛОГИИ:  

МАТЕМАТИКА-ЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД 

 

Аннотация 

В статье говорится о новом, математико – логическом методе в языкознании. Б.Сагындыкович – 

основатель нового, математико – логического метода в исследовании этимологии. С помощью 

математико – логического способа можно установить четкую и точную этимологию слова. Вместе с 

тем, он отметил, что на основе «теории архетипов» мы можем доказать не только этимологию слова, 

но и теорию о «происхождении всех языков от одного языка», используя базовую лексику некоторых 

языков. 

В работе дается этимология некоторых исконных слов посредством этого метода. Из статьи 

можно заметить уязвимость сравнительно – исторического метода в установлении происхождения 

слова. Более того, при раскрытии этимологии слов, можно обнаружить почти все закономерности и 

явления языка. Кроме того, в раскрытии и исследовании этимологии слова, ученым – этимологам 

необходимо знать фонетические, семантические, исторические, морфологические и генеологические 

принципы в комплексном порядке.  

Ключевые слова: математико – логический метод, этимология, лингвистика, сравнительно – 

исторический метод, значение 

 

Кіріспе. Этимология – грек тілінен аударғанда, ―etymal‖ - ақиқат, шындық және ―logos‖- ілім 

деген екі сӛзден қҧралған, тіл білімі ғылымының бір саласы. Этимология деген термин ертедегі 

Грецияда туған. Бҧл терминді ең алғаш қолданушы - грек философы Хрисипп. Этимология – 

сӛздердің шығу тегін, сӛз тӛркінін, тарихын зерттейтін, жауапкершілік пен мҧқияттылықты, сонымен 

қоса шыдамдылықты талап ететін, аса кҥрделі де, қызықты тіл білімі ғылымының бір саласы. 

Антикалық дәуірде этимология ғылымы туралы ең алғашқы болып, ежелгігрек философы 

Платон (427-347 ж.ж .б.д.д.) жазды. Ол этимологияны танымдық сҧрақтармен байланыстыра келіп, 

тілдің шығу туралы проблемасында қозғаған. 

Ал, Ежелгі Римде сӛздің шығу тӛркініне байланысты сҧрақтармен, танымал ғалым және 

грамматик Варрон (116-27 ж.ж. б.д.д) айналысқан болатын. Оның анықтауынша, этимология – 

сӛздердің, қайдан және неге пайда болғандығын анықтайтын, тіл білімінің бір бӛлігі. Варронның сол 

кезде жазған еңбектеріндегі кӛптеген идеялар, қазіргі таңдағы этимолог-ғалымдардың еңбектерінде 

жалғасын тауып келеді. Тілдің дамуын қарастыра келе, ғалымның пікірі бойынша, ―уақыт ӛте келе, 

тілдегі кейбір сӛздер жоғалып, кейбіреулері қайтадан қолданысқа еніп, қалыптасады‖. Римдік ғалым 

тілдегі сӛздердің фонетикалық ӛзгерістеріне анализ жҥргізуге аса мән берген. Осы зерттеу 

жҧмыстарына байланысты, ғалым мынадай пікір айтады: ―Егер кімде-кім тілдегі дыбыстардың 

фонетикалық ӛзгерістері, қалай пайда болғандығына назар аударса, сол сӛз тӛркінін оңай 

анықтайды‖. 

Атақты итальяндық лингвист В.Пизанидің ―Этимология‖ атты кітабында, этимологтің негізгі 

міндетін айтады: ―найти значение слова в момент его первоначального создание‖. Сонымен қатар, 

роман филологиясының негізін қалаушы Фридрих Дицта Пизанидің пікірін қолдайды. Оның ойынша: 

―Цель этимологии возвести к его первоначальной форме‖ - дейді. 

Сӛз тӛркінін анықтаудың қоғам ӛмірінде ҥш тҥрлі дәстҥрі қалыптасқан: 

Олар: 

1. ―Ғылыми‖ этимология. 

2. ―Қызықты‖ этимология. 

3. ―Халықтық‖ этимология деп аталады, әрқайсысының ӛзіндік ерекшеліктері бар. Олардың 

біріншісі – тілдің ӛзіндік қатал да жҥйелі заңдылығына сҥйенсе, екіншісі – таным кӛкжиегін кеңейте 

тҥсетін, шындық пен болжам аралығынан туындайтын ―қызықты‖ топшылар болса, ҥшіншісі – халық 

қиялынан туған шындықтан алыстау ―жасанды‖ жорамалдар. 
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Қазақ халқының басынан ӛткерген ӛмірін, бай-мҧрасын, тҧрмыс-салтын, мәдени және рухани 

ӛміріндегі ӛзгерістерін, басқа халықтармен арақатынасын қазақ тіліндегі сӛздердің сӛз тӛркінін 

зерттеу арқылы біле аламыз. 

Қазақ тілі тҥркі тілдеріне жататындықтан, туркология ғылымында жасалған, ең алғашқы тҥркі 

тілдеріне жасалған этимологиялық сӛздіктерге тоқталып ӛтеміз. 

Тҥркoлoгиядaғы этимoлoгиялық зeрттeу жҧмыстaры aлғaшқыдa тӛмeндeгі нeгізгі 3 бaғыт 

бoйыншa жҥргiзiлдi: 

1)  Тҥркi тiлдeрiнe aрнaлғaн жaлпы этимoлoгиялық сӛздiктeрдiң жaсaлуы; 

2) Тҥркi тiлдeрiнiң әрқaйсысынa aрнaлғaн этимoлoгиялық сӛздiктeрдiң жaсaлуы; 

3) Сонымeн қaтaр, aктив қoлдaныстaғы сӛздeр мeн aнтрoпoним, тoпoним, этнoним сӛздeрдiң 

шығу тӛркiнi турaлы жaзылғaн ғылыми, зeрттeу мaқaлaлaрының жaзылуын жaтқызамыз. 

Тҥркі тілдерінің ең алғашқы этимологиялық сӛздігі – ―Этимологический словарь турко-

татарских языков‖. Оның авторы – Будапешт университетінің профессоры Герман Вамбери. Сӛздік 

1878 жылы жарыққа шыққан болатын. 

Сӛздіктің сӛз тізбегі Жҥсіп Баласағҧнның ―Кҧтадғу білік‖ ескерткішінің шағатай тілі бойынша 

жасалған. Ӛз кезінде Г.Вамбери ―тҥркі тілдерінің санскриті‖ деп атаған. Себебі, ол кезде кӛнетҥркі 

руникалық ескерткіштері ғылымға белгісіз кезең болатын. 

Тҥркі тілдерінің екінші этимологиялық сӛздігі 91 жылдан кейін шыққан еді. Финдік тіл білімінің 

ғалымы М.Рясяненнің ―Опыт этимологического словаря тюркских языков‖ атты сӛздігі болды. Бҧл 

кезеңде тҥркологияда кӛнетҥркі және орта ғасыр ескерткіштерімен қоса, қазіргі тҥркі тілдері мен 

олардың диалектілері, говорлары туралы кӛптеген материалдар шыққан болатын. Бірақ, 

М.Рясяненнің сӛздігінде қазіргі тҥркологияның барлық жетістіктері қамтылмады. Себебі, 

тҥркологиядағы жиналған барлық материалдарды қамту ҥшін, барлық тҥркі тілдерін білетін 

қҧрастырушылар қажет болды. Соған қарамастан, XX ғасырдың қҧнды, алғашқы этимологиялық 

сӛздіктерінің бірі болып есептеледі. 

М.Рясяненнің еңбегінен кейін 3 жыл ӛткен соң, тҥркі тілдерінің ҥшінші этимологиялық сӛздігі 

ретінде Дж.Клосонның ―Этимологический словарь тюркских языков до XIII в.‖ атты еңбегі шықты. 

Бҧл еңбектен тҥркі тілдері ескерткіштерінің моңғол шапқыншылығына дейінгі кезеңіндегі 

материалдар жинақталған. 

Тҥркі тілдерінің тӛртінші этимологиялық сӛздігі Дж.Клосонның сӛздігінен кейін, 2 жылдан соң, 

советтік ғҧлама ғалым Э.В.Севортянның қҧрастыруымен жарық кӛрген болатын. Э.В.Севортянның 

сӛздігі алдыңғыларға қарағанда материалдық қҧндылығы жағынан - ауқымды, ал этимологиялық 

зерттеулері жағынан - тереңірек жазылған еңбек болды. 

Тҥркі тілдері бойынша ең алғашқы Г.Вамбери сӛздігі мен Э.В. Севертянның сӛздігінің 

арасындағы жҥз жылдық кезең тек барлық тірі лексикографиялық материалдардың жинақталуымен 

ғана емес, сонымен қатар салыстырмалы-тарихи лексикологияның, тҥркі тҥбірінің фоно-морфо-

семантикалық қҧрылымы проблемасының теориялық негізделуімен, этимологиялық 

реконструкцияның әдістердің ҥнемі жетілуімен сипатталады. [5, 12]. 

Советтік кезеңдегі ең алғашқы этимологиялық сӛздіктер, жеке тҥркі тілдеріне арналып жазылған 

этимологиялық сӛздіктер еді. Бҧл ғылым саласы бойынша алғашқылардың бірі болып, чуваш ғалымы 

В.Г.Егоров чуваш тілінің этимологиялық сӛздігін 1964 жылы қҧрастырып шығарды. 1966 жылы қазақ 

тілінің қысқаша этимологиялық сӛздігі бірнеше автордың қҧрастыруымен жарық кӛрген болатын. 

Тҥркітанудағы этимологиялық зерттеулердің жаңа серпін алып, келесі деңгейге кӛтерілуі 1981 

жылы СССР ҒА. Тіл білімі Институтының тҥркі және моңғол тілдері секторларының ―Тҥркі 

тілдерінің этимологиялық сӛздігінің‖ авторы кӛрнекті тҥркітанушы ғалым Э.В.Севортянның 80-

жылдығына арналған біріккен мәжілісінен бастау алды деп айтуға болады. 

Бҧл жиында этимологиялық зерттеулердің теориясы мен тәжірибесі кеңінен сӛз болып, 

қатысушылар этимология мәселесін тек қана орталықта ғана емес, ҧлттық республикаларда да 

қарқынды дамытып, зерттеу барысы мен нәтижелерінің негізінде мерзімді тҥрде тәжірибе алмасып 

тҧрса деген қорытындыға келді. [5, 11]. 

Әдістеме.Ендігі кезекте ғылыми этимологияда қолданатын әдіске тоқталамыз. Бір сӛздің 

мағынасын ашу, оны тыңғылықты тҥрде зерттеуді қажет етеді. Сӛз тӛркінін ашуда бҧрыннан белгілі 

салыстырмалы-тарихи әдіс екенін бәріміз білеміз. Европа тіл білімінен бастау алған бҧл әдіс әлі кҥнге 

дейін лингвистика ғылымында қолданылып келе жатыр. Алайда, салыстырмалы-тарихи әдіс сӛз 

этимологиясын ашуда нақты дәлдікті бере алмайды. Оған кӛз жеткізу ҥшін, қазақ тіл білімінде, 
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тҥркологияда ӛзіндік ізі бар, филология ғылымының докторы, профессор Берікбай Сағындықҧлының 

зерттеу жҧмыстарына сҥйенеміз. 

Б.Сағындықҧлы - этимологияны зерттеудегі жаңа әдіс, математика-логикалық әдістің негізін 

салушы. Математика-логикалық әдіс арқылы, сӛз этимологиясын нақты және дӛп басып табуға 

болады. Сонымен қатар, сӛз этимологиясын ғана емес, ―тҥбіртек теориясы‖ негізінде, кейбір білетін 

тілдеріміздегі негізгі сақталған базалық лексиканы пайдалана отырып, ―барлық тіл бір тілден шыққан 

деген‖ теорияны дәлелдей алатындығымызды айтады. 

Тәжірибе. Бҧршақ сӛзі.Б.Сағындықҧлының ―Қазақ тілінің тарихы‖ атты еңбегінде бұршақ 

сӛзіне осы әдіс негізінде, сӛзді алғашқы қалпына келтіреді. 

Бҧршақ - кішкене-кішкене домалақ мҧз кҥйінде тҥсетін атмосфералық жауын-шашын. Сӛз 

қҧрамынан протезалық б дыбысын бӛлек ажыратқанда, қалған бӛліктері тҥбіртек ретінде мағына бере 

бастайды: б+ұршақ>б+ұр+ш+ақ. Ҧр – сабау, соғу, тоқпақтау ҧғымдарын берсе, ақ – жоғарыдан 

тӛмен қарай жылжу ҧғымында жҧмсалған. Ал ш тҥбіртек сарқыншағы процестің дҥркінділігін 

білдіріп тҧр. Талдау барысында ―не ҧрғылап тҧр‖ деген сҧрақ туындайды. Қҧрамында б немесе п 

дыбысы бар, ―домалақ‖ ҧғымын беретін морфеманы іздестіре бастаймыз. Себебі, бҧршақ сӛзінің 

―домалақтан‖ басқа семалары ҧр+ш+ақ бӛлегінде қамтылған. Қҧрамында п дыбысы бар, ―домалақ‖ 

ҧғымын беретін сӛз – доп~топ. Бҧрынғы формасын қалпына келтірсек: до+б+ҧр+ш+ақ. Тілімізде осы 

ҥлгіде жасалған сӛздер бар ма? Су тиген соң ҧн топаршақтанып қалыпты. Домаланып, тҥйір-тҥйір 

болып қалды деген мағынада. Топаршақ диалектілік сӛз болғанымен, добуршақ ҥлгісінде тҧр [3, 118]. 

Ҽр тектес сҽйкестіктер.Берікбай Сағындықҧлының ―Қазақ тілі лексикасы дамуының 

этимологиялық негіздері‖ атты еңбегінде ―Әр тектес сәйкестіктер‖ атты тақырыбында ―ғ~у, ғ~й‖ 

сәйкестіктері атты тақырыпшасында қауын, қырау, бҧзау сӛздерінің бастапқы қалпын ашып 

кӛрсетеді. Бҧл жерде Б.Сағындықҧлы математика-логикалық әдіс негізінде, фонетикалық 

заңдылықтарды ескере отырып, ―ғ~у‖, ―ғ~й‖ сәйкестіктері қате болжам екенін, ғалымдардың зерттеу 

жҧмыстарын салыстырып кӛрсете отырып, дәлелдеп кӛрсетеді. 

Жоғары оқу орындарында оқытылатын ―Қазақ тілінің тарихи грамматикасы‖ курсы бойынша 

дайындалған оқулықтарда ӛзге сәйкестіктердің қатарында осы сәйкестіктер де аталып жҥр: ―Сӛз 

ортасында айтылған “ғ” дыбысы қазақ тілінде “у”-ға айналған: ағыр, ағыз, бағыр, ағна – қазақ тілінде 

ауыр, ауыз, бауыр, ауна болып дыбысталады. Кейбір фактілерге қарағанда “ғ”-ның ішінара “й”-ге 

ауысуы да болған: бағла – байла, йығыл – жыйыл, йығырыл – жиырыл, т.б.‖ деп М.Томановтың 

еңбегінде кӛрсетіледі. Ғалым бҧдан кейін “ғ”-ның буын қҧрамайтын “у” дыбысына ауысуы 

сәйкестіктің негізгі кӛрінісі екенін, ал “ғ”-ның ішінара “й”-ге ауысуы сирек екенін ескертеді. 

Б.Серебренников пен Н.Гаджиева ғ~у, ғ~й сәйкестіктеріне ӛзге тҥркі тілдерінен мынадай 

мысалдар келтіреді, ғ~у: ағыз (рот), тат. ауыз, карач.-балк. аууз; тоғ - (рождаться) к.калп. – тууды 

(родила), ног. – туудыр – (порождать); ғ~й: соғук (холод) азерб. – coiyk; бағ ног. – баіла (вязать) 

карач.-балк. баіла – бәіла – (Серебренников, Гаджиева, 1986: 45-46). 

“Ғ”– тілдің тҥбі таңдайдың артқы шеніне тиюден жасалатын ызың, ҧяң фонема; “у”– еріннің бір-

біріне жуысуынан жасалатын ызың ауыз жолды сонор фонема; й – тілдің қатты таңдайға жуысуынан 

жасалатын спирант ауыз жолды сонор фонема (Аралбаев, 1988: 47,56, 60 б.) Б.Сағындықҧлы: ―Бҧлар 

акустикалық-артикуляциялық жағынан бір-біріне ҧқсамайтын әр бӛлек фонемалар‖. Жоғарыдағыдай 

варианттардағы сәйкестікті “ғ”-ның ауысуы сияқты кӛрсетіп тҧрған тетік тіпті қарапайым екенін 

айтады. 

Қағун (дыня) (ДТС, 406); осы сӛзден ең алдымен “ғ” дыбысы тҥсіп қалады: қаун. Бірақ қазақ тілі 

жҥйесінде мҧндай буын (+ун) болмағандықтан, ―у‖ мен “н”-нің аралығына ―ы” эпентезасы 

қыстырылады: қауын. Бар болғаны ҥнемдеу қҧбылысының әсері: дыбыстар орын алмастырған, 

басқаша айтқанда, “ғ”-ның орнына “у”жылжыған, “ы” эпентезасы пайда болған. Демек, “ғ” дыбысы 

“у” дыбысымен алмасқан жоқ. 

Қырағу (иней, изморозь) (ДТС, 445); Кӛнетҥркілік бҧл сӛз тілімізде былай қалыптасқан: “у” 

ӛзінен кейін келетін дыбыс болмағандықтан, эпентезаны қажет етпеген, тҥсіп қалған ғ-ның орнына 

жылжи салған. Сонда – қырау. 

Бузағ – ―теленок‖ (ДТС, 130); 

Бузағу – ―теленок‖ (ДТС, 130); 

Бҧзау – сиырдың алты айға толмаған жас тӛлі. 

Кӛне тҥркі тіліндегі бузағу сӛзі қазақ тіліндегі ―бҧзаудың‖ қалай жасалғанын кӛрсетіп тҧрса, 

бузағ сӛзі бузау сӛзімен ғ~у сәйкестігін тҥзіп тҧр. Дыбыстардың сәйкес келетініне қарап, “ғ”мен“у” 
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алмасады деу қате. Мҧны ҥнемдеу заңының әрекетінен пайда болған жай кездейсоқ сәйкестік деп 

тҥсінгеніміз жӛн. 

ғ~й сәйкестігі де осындай комбинаторлық орын алмасулардың себебінен қалыптасуы мҥмкін. 

Алайда оның тҥзілуінде басқа заңдылықтың ҥлесі ҥлкен. “Й”тҥркі тілдерінің ежелгі, кейінгі 

дәуірлерінде бір буынды тҥбірлердің, қосымшалардың соңғы дыбысын жаппай ауыстырған. 

Сондықтан бҧл сәйкестік те кездейсоқ сәйкестіктердің қатарына жатады.  

Тҥркологияда тектес сәйкестіктер мен кездейсоқ алдамшы, әр тектес сәйкестіктердің жіктеліп-

ажыратылмауы осы сияқты теориялық қателіктер жіберуге әкеліп соқты. Ал, Б.Сағындықҧлы 

математика-логикалық әдіс арқылы оңай тҥсіндіріп береді.[4, 85]. 

Сары сҿзі. Араб тіліндегі―асфару‖ сӛзі, орыс тіліндегі ―желтый‖ сӛздері бәрі бір кездері бір 

сӛзден болғандығын дәлелдейміз. Араб тілінде ―асфару‖ тҥрінде сақталған. Осы сӛзден қалай сары 

сӛзі пайда болды?! Қарарсызлықда болмыш меңзи сары – Тыныштықтың жоқтығына жҥзі сары 

болды. [7, 201]. Бір қарағанда екеуінің бір мағынаны білдіретін сӛз екені байқалмауы мҥмкін. Асфару 

сӛзінен “ф” және бастапқы“а” дыбыстары қазақ тілінің икемділігіне қарай тҥсіп қалған. Сол кезде 

саруболады. у~ы сәйкестігі екендігін білеміз. Сары мен желтый сӛздерінен фонетикалық принцип 

бойынша с~ж, р~л, а~е дыбыс сәйкестіктерін анық кӛре аламыз. 

Қарт сҿзі. Қазақ тілінде қарт (жасы ҧлғайған, қартайған адам) деген сӛз бар. Тҥбіртекке бӛлсек – 

қ+ар+т. Осы сӛздің ар тҥбіртегі орыс тіліндегі ст+ар+ик сӛзінің қҧрамында кездеседі. Ал ағылшын 

тілі мен неміс тілінде екі тҥбіртегі –ар және дауысты дыбысынан айрылған жартыекеш т ҧшырайды. 

Ағылшында – ол+д, немісте – ал+т. Ағылшын тіліне қарағанда неміс тілі тҥркі тілдеріне жақындау: а 

мен т дыбыстары бірдей. Л~Р сәйкестігі негізінде л-дің де шыққан тегін табу оңай: ар+т~қ+арт. 

Ағылшын, неміс туыстас тілдер. о~а, д~т сәйкестіктері негізінде олд та арт тҥрінде қалпына келеді. 

Демек, қарт сӛзі де, кем дегенде, ҥндіевропа тілдері мен тҥркі тілдеріне ортақ. Ілгері замандағы 

тҥбіртектердің лексикалық немесе грамматикалық мағынасын негізінен дауыссыз дыбыстар сақтап 

қалған. Ал дауыстылар болса, тарихи даму барысында мың сан ӛзгеріп кете береді. Сӛздерді 

тҥбіртектерге ажыратқанда дауыссыздарға арқа сҥйеу осыдан келіп шығады. 

Ай сҿзі. Берікбай Сағындықҧлы ӛзінің дәрістерінде ай сӛзінің этимологиясын келтіреді. Араб 

тілінде ―қамар‖, орыс тілінде ―луна‖, қазақ тілінде ―ай‖. 

―Қамар‖ сӛзі араб тілінде ―ай‖ сӛзін білдіреді. ―Қамар‖ сӛзін тҥбіртектерге бӛлетін болсақ 

қам+ар, сонымен қатар дыбыстық сәйкестіктер бойынша қ~к, а~е варианттары шығады. Логикаға 

сҥйене отырып, кем сӛзі шығатынын кӛреміз. Ар тҥбіртегі бір заттың тҧрғандығын білдіреді. Яғни, 

мынадай формула шығады қам~кем. Бҧл жерде қамар сӛзінің уәжі кеміген бір заттың тҧрғандығын 

білдіреді. Аспандағы кеміген айды білдіріп тҧрғанын тҥсінуге болады. 

Орыс тіліндегі лунасӛзінің этимологиясы да қызық. Луна сӛзінің алдына то- тҥбіртегін қоссақ, 

толуна сӛзі шығады. Бҧдан қазақ тіліндегі толғанай сӛзі шығады. Яғни, луна сӛзі аспандағы айдың 

толған кезі бойынша аталып тҧр. 

Жуа сҿзі. Бҧл лексема – сабағы қуыс келетін, ҧшында гул шоғы бар, жеуге жарамды 

ботаникалық ӛсімдіктің атауы. Тарихи ескерткіштерде ―соған”(лук)(ДТС, 506). Арнайы 

филологиялық білімі бар мамандар болмаса, бҧл екі сӛзді (―соған‖ мен ―жуаны‖) бір-бірімен тҥбірлес 

деп ойламайды. Талдап кӛрелік. Ж~С - тектес сәйкестік. дж~тш~тс аффрикаттары арқылы 

тӛркіндеседі. Ал дауыстылардан тҧратын у~о сәйкестігі туралы мынадай пікір бар: ―Тҥркі тілдерінің 

тарихи-салыстырмалы фонетикасын зерттеушілердің қай-қайсысы да ескі тҥркі тілінде сӛздің басқы 

буынында айтылған у дыбысы қазақ т.б. қыпшақ тілдерінде қысқа айтылатын, о мен у немесе у мен 

ыаралығында естілетін жуан дауыстыларға ауысқандығын айтады‖ (Томанов, 1981: 12). Автор бҧған 

мысал ретінде қул~қҧл, уруш~ҧрыс, улуғ~ҧлық, уйат~ҧят, т.б. варианттарын келтіреді. Бҧған біз 

мынандай ой қосар едік: ескі тҥркілік у дыбысы ежелгі дәуірде-ақ ӛзгерістерге ҧшыраған. Ол кӛп 

жағдайда кейбір тілдерде жуан о дауыстысына айналып кеткен. Жоғарыда айтылғандарға сҥйенсек, 

соған сӛзінің ежелгі қыпшақ варианты - *джуған. Даму схемасы: 

*джуған---жуған---жуға—жуа. 

Оғыз варианты - *цуған---суған---соған. 

Дж аффрикатының арғы тегі – тш. Ачығ (кислый, горький) (ДТС, 4). Осы сӛзге есім жасайтын –

ан қосымшасын жалғасақ, ачуған – ачыған. Тектес дж~тш~тс аффрикаттары ачуған ~*цуған (>соған) 

~*джуған (>жуа) варианттарын жақындастырады. Демек, мҧның бәрі - о баста ащыҧғымын беретін 

бір-ақ сӛз.[4, 232]. 
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Жұмыртқа сҿзі. Б.Сағындықҧлы ―Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері‖ 

атты кітабында, ―Әр тектес сәйкестіктер‖ атты тақырыпшада т, д, ж, й дауыссыздарынан р 

сонорының акустикалық-артикуляциялық табиғаты мҥлде бӛлек екенін айтып дәлелдеп кӛрсетеді. Ол 

ҥшін ―рт‖ дауыссыз дыбыс тіркестері кездесетін лексемаларды жазып, тҥбіртектерге бӛліп, 

мағыналарын кӛрсетеді. ―Жҧмыртқа‖, ―томыртқа‖, ―омыртқа‖, ―қҧмырсқа‖, ―жоңышқа‖, ―қабыртқа‖ 

сӛздеріне қосылған –қа жҧрнағының, ―шегіртке‖ сӛзіне қосылған –ке жҧрнағының бҧрынғы толық 

қалпы –қан. ―Сауысқан‖, ―тышқан‖ сияқты сӛздермен салыстырғанымызда бҧлардан ―н‖ дыбысының 

тҥсіп қалғанын байқаймыз. ―Н‖ дыбысын қалпына келтірсек, кӛмескіленген мағыналары да 

айқындала бастайды. Мысалы, ―жҧмыртқа‖ сӛзінің тҥбірі―жҧм‖ морфемасы жҧмыр, домалақ нәрсені 

мегзесе, ―уртқан‖ (қазіргіше ҧрған) сол домалақ нәрсенің белгілі бір қалыпта тҧрғанын аңлатады. 

Табалдырық сҿзі. Б.Сағындықҧлының ―Қазақ тілінің тарихы‖ атты ғылыми зерттеу 

жҧмысындағы, ҚазақССР Ғылым академиясының Тіл білімі институтының ―Қазақ тілінің қысқаша 

этимологиялық сӛздігі‖ атты авторлар бірлескен ғылыми зерттеу жҧмысындағы ―табалдырық‖ сӛзінің 

жасалу жолымен, мағынасына жҥргізген этимологиялық талдау жҧмыстарын салыстырып кӛрелік. 

Ең алдымен, ―Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сӛздігіндегі‖ ӛмілдірік сӛзіне жҥргізген 

этимологиялық талдау жҧмысының қҧрамында, табалдырық сӛзіне жҥргізген зерттеу жҧмысына 

назар аударамыз. 

―Ӛмілдірік‖ сӛзін қазақ және басқа да тҥркі тілдерінде –дірік (-дҥрҥк//-тҥрық//-дуруқ) жҧрнағы 

арқылы жасалатын бір топ сӛздің бірі ретінде кӛрсетеді. Сонымен қазақ тіліндегі сағалдырық, 

кемелдірік, мойынтҧрық, табалдырық сӛздеріне сақал, мойын, табан сӛздері негізгі тірек болып тҧр 

деп кӛрсетеді. Яғни, табалдырық сӛзі табан +дырық формалары арқылы жасалып тҧр дегенді 

тҥсінеміз. 

Енді, Б.Сағындықҧлының ―Қазақ тілінің тарихы‖ атты ғылыми зерттеу еңбегіндегі табалдырық 

сӛзіне жҥргізген, этимологиялық талдау жҧмысына назар аударамыз. 

Жаңа фонемалардың шыққан кӛне тектерін ӛз орнына қойып табалдырық сӛзін талдап кӛрсетеді. 

Қазақ ҥйлерінің есік маңдайшасына қарама-қарсы, тӛменгі жағындағы жерге, еденге тиіп тҧратын 

кӛлденең ағашы табалдырық деп аталатындығын кӛрсетеді. Заттық ҧғым-тҥсінігі белгілі болғанымен, 

лексикалық мағынасы кӛмескіленген кӛне сӛз екенін айтады. 

Бҧрын бҧл лексема қандай ҧғымда жҧмсалған десе, екінің бірі жауап бере алмайды. Бҧл сӛздің 

қҧрамында жіңішке дауыстылар жоқ, бірыңғай жуан дауысты дыбыстар. Бірақ екі дыбыс ҧяң – б, д. 

Олардың шыққан тегі, қатаң жҧптары – п, т. Ал ы-ның кӛне формасы – ҧ. Жаңаның орнына кӛне 

дыбыстарды қойсақ, әрқайсысы орын-орнына келеді: тапал тҧрық деген сӛз тіркесі пайда болады. 

Тапал ―аласа‖ сын есімінің синонимі, диалектілерде қолданылады. Тҧрық сӛзінің ―тҧрғызылып 

қойылған тақтайша‖ екендігін тҥсінуге болады. Басын қоссақ: тҧрғызылып қойылған аласа тақтайша. 

Шындыққа толық сай келеді, әрі уәжі де анықталады. Барлық дыбыстардың этимологиясын білу, 

осындай оң нәтиже беретіндігін кӛрсетеді. [3,134]. 

Нәтиже мен талқы. Сонымен, эксперимент нәтижелерін зерделей келе мынадай қорытындыға 

келдік:  

Математика-логикалық әдіс салыстырмалы-тарихи әдістің негізінде қалыптасқан жаңа әдістердің 

бірі. Бҧл әдістің негізгі мақсаты тілдегі сӛздердің шығу тӛркінін математикадағы жалпы негізгі 

ережелердің тҥсінігі арқылы, логикаға сҥйене отырып, тілдегі болатын қҧбылыстарды анықтап, ең 

басты фонетикалық заңдылықтарды қолданып, сӛздердің нақты, дәл этимологиясын анықтайды. Бҧл 

әдісте лингвистикада іске қосуға тіліміздегі ҥнемдеу заңы, жуан дауыстылардың жіңішке 

дауыстыларға, еріндіктердің езуліктерге айналу заңдылықтары, метатеза, сіңісу, жылысу, ығысу 

қҧбылыстары, дауысты дыбыстардың да, дауыссыз дыбыстардың да шыққан тегін, арғы тегін, тҥпкі 

тегін ажырата білу тәсілдері секілді қҧбылыстар елеулі ҥлес қосады. Математика ғылымындағы 

белгіліні пайдалана отырып, белгісізді қалпына келтіру әдісіне сҥйене отырып, жоғарыда келтірілген 

тілдік қҧбылыстардың кӛмегімен, сӛз тӛркінін анықтаймыз. Бір тілдің бҥкіл даму динамикасын 

меңгеріп, барлық заңдылықтар мен қҧбылыстарды кешенді байланыста қарастырғанда ғана белгілі 

арқылы белгісізді табуға болады.Сонымен қатар, біз математика-логикалық әдіс арқылы бір сӛздің 

этимологиясын анықтауда тілдік дәлелдемелері жеткілікті болса, бастапқы мағынасын нақты келтіре 

аламыз.  

Қорытынды.Сонымен қорыта келгенде, Б.Сағындықҧлының математика-логикалық әдісі 

арқылы сӛздердің шығу тӛркінін нақты анықтай аламыз. Яғни, математика-логикалық әдіс арқылы 

бір сӛздің этимологиясын анықтауда тілдік дәлелдемелері жеткілікті болса, бастапқы мағынасын 
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нақты келтіре аламыз. «Тҥбіртек теориясы» негізінде, кейбір білетін тілдеріміздегі негізгі сақталған 

базалық лексиканы пайдалана отырып, «барлық тіл бір тілден шыққан деген» теорияны дәлелдей 

аламыз.  

Ғылыми зерттеу жҧмысы барысында, жоғарыда математика-логикалық әдіс арқылы қазақ 

тіліндегі байырғы сӛздердің этимологиясы математика-логикалық әдіс арқылы келтірілді. Сонымен 

қатар, салыстырмалы-тарихи әдістің сӛз тӛркінін ашуда қауқарсыз екендігіне кӛзіміз жетті. 

Қазақ тіл білімінде этимология саласында нақты ғылыми дәлелдемелер арқылы сӛз тӛркінін 

зерттеуші ғалым, математика-логикалық әдістің негізін салушы, филология ғылымының докторы, 

профессор Берікбай Сағындықҧлы. «Тҥбіртек теориясы» атты ғылыми жаңалық еңгізіп, «Әлем 

тілдерінің тҥбі бір» атты гипотезаны дәлелдеген де – профессор Берікбай Сағындықҧлы.Ең бастысы 

бҧл әдісті қолданғанда логикалық тҧрғыдан ойлана отырып, тілдегі заңдылықтарды орынды қолдану 

қажет. Сонымен қоса, барлық тілдің бір тілден шыққандығын кӛрсете аламыз. Бҧл кӛрсетілген 

мысалдар, математика-логикалық әдіске жалпы шолу ретінде берілді.  
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ИЛИМИЙ ЖАНА ЭЛДИК ПЕАДАГОГИКА:  

МЕТОДДОРУ, ПРИНЦИПТЕРИ 

 

Аннотация 

Макалада кыргыздын элдик педагогикасы менен илимий педагогикасынын методдору менен 

приниптеринин жалпылыктары тууралуу сӛз болот. Автор бул котегорияларга илимий багытта жана 

элдик ынанымда тҥшҥндҥрмӛ берген. Алардын бир катар окшоштуктары жана айырмачылыктары 

сыпатталып, салыштырылып чечмеленген.  

Элдик тарбия бҥгҥнкҥ салттуу педагогиканын негизги жоболорун четке какпайт же, 

тескерисинче, илимий педагогика элдик педагогиканын жоболорун жерибейт, тактап айтканда, 

илимий педагогика элдик улуттук педагогиканын жол-жоболору менен байыйт. Элдик методдор 

элдик жомоктордогу кӛрҥнҥштӛрдҥн, анын сюжеттеринин мисалында тҥшҥндҥрҥлгӛн. Элдик 

тарбиянын таасирдҥҥлҥгҥн, анын жаш муундарды тарбиялоодогу артыкчылыктары ачыкталган. 

Тҥйҥндҥҥ сӛздӛр: илимий педагогика, элдик педагогика, методдор жана принциптер, 

айырмачылыктары менен жалпылыктары, элдик тарбия, метод, тип, тҥр 
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ҒЫЛЫМИ-ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА: ӘДІСТЕР, ПРИНЦИПТЕР 

 

Аңдатпа 

Мақалада қырғыз халықтық педагогикасы мен ғылыми педагогиканың әдістері мен 

қағидаларының ҧқсастықтары қарастырылған. Автор бҧл категорияларды ғылыми тҧрғыдан және 

халықтық сеніммен тҥсіндіреді. Бірқатар ҧқсастықтар мен айырмашылықтар сипатталды және 

салыстырылды. 

Қоғамдық білім беру қазіргі дәстҥрлі педагогиканың негізгі қағидаларын, керісінше ғылыми 

педагогика халықтық педагогика принциптерін жоққа шығармайды, басқаша айтқанда ғылыми 

педагогика ҧлттық педагогиканың процедураларымен байытылады. Халықтық әдістер ертегілердегі 

кӛріністер мен олардың сюжеттері тҥсіндіріледі. Халықтық тәрбиенің тиімділігі, оның жас ҧрпақты 

тәрбиелеудегі артықшылықтарымен анықталды. 

Тҥйінді сӛздер: ғылыми педагогика, халықтық педагогика, әдістері мен принциптері, 

айырмашылықтар мен ортақтықтар, халықтық тәрбие, әдіс, форма 
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Bishkek, Kyrgyz Republic 

 

SCIENTIFIC PEDAGOGY: METHODS, PRINCIPLES 

 

Abstract 

The article considers the similarities between the methods and principles of Kyrgyz folk pedagogy and 

scientific pedagogy. The author explains these categories from a scientific and popular point of view. A 

number of similarities and differences were described and compared in the article. 

Public education does not exclude the basic principles of modern traditional pedagogy. On the contrary, 

scientific pedagogy does exclude the principles of folk pedagogy. In other words, scientific pedagogy is 

enriched by the procedures of national pedagogy. Folk methods explain scenes from fairy tales and their 

plots. The effectiveness of public education is determined by its advantages in educating the younger 

generation. 

Keywords: scientific pedagogy, folk pedagogy, methods and principles, differences and similarities, 

public education, method, form 

 

Киришҥҥ. Принцип тҥшҥнҥгҥ илимде (латын сӛзҥнӛн алынган, principium – негиз, башат) – 

жетектӛӛчҥ ой, негизги эреже, ишкердҥҥлҥктҥн жана жҥрҥм-турумдун негизги талабы катары кабыл 

алынган (1.2.). Демек, ал педагогикалык процессте негизги, башат жоболордун т.а. тарбия-таалим 

берҥҥдӛ коюлуучу, анын натыйжалуулугуна жетишҥҥчҥ, инсанды ар тараптан ӛнҥктҥрҥҥгӛ 

багытталуучу жоболордун системасы болуп саналат. 

 Эгер ӛнҥгҥҥдӛ себеп менен натыйжа бири-бири менен тыгыз байланыштуу болсо, анда, принцип 

педагогикалык процесстин негизги башат багыттарын, анын максатын, мазмунун, натыйжасын жана 

аны уюштуруунун методикасын аныктоочу, жетектӛӛчҥ башкы талап болуп калат. 

Эгер эгемендҥҥлҥк шартыбызга ылайык, мектептерде тарбиянын башкы максаттары тууралуу 

ойлоно турган болсок, ал максаттар: баладагы патриоттук-атуулдук сапатты тҥптӛӛ, этномаданий 

салттарды ӛздӛштҥрҥҥ, улуттук-тарыхый эстутумду, элдик педагогикалык маданиятты, гумандуулук 

баалуулуктарды бекемдӛӛ; Ата Мекендик педагогикалык салттарды азыркы кҥндҥн тажрыйбалары 

менен айкалыштыруу аркылуу баладагы атуулдук, кесиптик, инсандык, ишкердик, жеке жана ӛз 

алдынчалуулук сапаттарын, проблемаларды чече билҥҥчҥлҥк компетенцияларын ӛнҥктҥрҥҥ, 

эмгектенҥҥ жана татыктуу билим алуу менен гана келечегине жакшылыктарды жаратарына 

ишенимдерди туудуруу ж.б.болуусу ыктымал. 

Мында баса айта турган маанилҥҥ маселелер: баланын табигый ӛнҥгҥшҥнӛ, талаптарына, жекече 

ӛзгӛчӛлҥгҥнӛ, чӛйрӛсҥнӛ, улуттук ӛзгӛчӛлҥктӛрҥбҥзгӛ таянуу, улуттук жана жалпы адамзаттык 
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баалуулуктарды, салттарды, маданий элдик жҥрҥм-турум нормаларын эске алуу, ӛз элине 

тиешелҥҥлҥк сезимдерин ӛнҥктҥрҥҥ, мектеп бир бӛлҥгҥ гана болуп эсептелинген – баланын ҥйдӛгҥ 

тарбиясын, жашаган чӛйрӛсҥн, тилин, маданиятын, салттарын бҥтҥн бир бирдикте эске алып 

жҥргҥзҥҥ – эң эле актуалдуу жана эң эле туура белгиленген. 

Иликтӛӛ. Арийне, элдин таалим-тарбия практикасы ырааттуу эреже-жоболордун, 

принциптердин негизинде жҥзӛгӛ ашырылганын этнопедагог А.Алимбеков мындай деп жазат: 

«Жалпы жонунан, кыргыз элинин салттуу тарбия маданияты:  

1) табиятка шайкештик;  

2) тарбиялануучунун курактык жана жеке ӛзгӛчӛлҥктӛрҥн эске алуу;  

3) баланын инсанын урматтоо менен ага коюлуучу олуттуу талаптардын биримдигине жетишҥҥ 

сыяктуу принциптерине негизделген»(2.3.). 

Ал эми учурда дидактиканын мындай жалпы классикалык принциптеринен сырткары, 

жаңыланган коомдун талаптарына жараша окутуу менен тарбиялоонун максат-милдеттерине ылайык 

аларды ӛркҥндӛтҥҥ жана тактоо процесси жҥрҥҥдӛ. Ал учурда жаш муундарды тарбиялоонун мазмун 

жана методдорун ӛркҥндӛтҥҥ, уюштуруу формаларын жаңылоо менен ӛзӛктӛш да болуп саналат. 

Чындыгында эле, тарбия берҥҥдӛ мына булар сӛзсҥз эске алынат: 

– балдардын жаш-курактарына, жеке личносттук ӛзгӛчӛлҥктӛрҥнӛ таянуу, анын жол-жоболорун 

аныктоо, пайда болуучу карама-каршылыктарды жоюу, тҥрдҥҥ жагдайларын ҥйрӛнҥҥ, жҥрҥм-

турумдун, курактык жана психологиялык кӛрҥнҥштӛрҥн кӛңҥлгӛ алуу; 

– чӛйрӛ жана мезгил талабына шайма-шай келген, улуттук маданий салттардын талабын эске 

алуу; 

– баланын аң-сезимдҥҥ ишкер аракетин кӛңҥлгӛ алуу менен, жекече гумандуулук мамилелерине 

таянуу; 

– улуттук ӛзгӛчӛлҥктӛрдҥ эске алуу жана жалпы адамзаттык, улуттук жана интернационалдык 

башталмаларды унуткалтырбоо, ошондо да баланын ӛз улутуна да, дҥйнӛлҥк цивилизацияга да 

таандык субъект экендигине басым коюу; 

– ҥй-бҥлӛ, мектеп жана чӛйрӛнҥн байланышын чыңдоо, мектепте окуу-тарбия иштерин «ҥй-бҥлӛ 

дидактикасынын» салттары жана каражаттары менен байытуу(3.3.). 

Биз ӛзҥбҥздҥн жеке изилдӛӛбҥздҥн жҥрҥшҥндӛ кыргыз эли урпак тарбиясын жҥзӛгӛ ашырууда 

тӛмӛндӛгҥдӛй принциптҥҥ жоболорго таянгандыгын байкадык. Алар:  

- балага курактык жана жекече ӛзгӛчӛлҥктӛрҥнӛ жараша мамиле жасоо; 

- улуулардын пикирин кичҥҥлӛр сӛзсҥз орундоосу, улуунун сӛзҥ-кичҥҥлӛр ҥчҥн аткарууга 

мыйзам экендиги;  

- кӛпчҥлҥктҥн пикирин эске алуу, кӛпчҥлҥктҥн катарында болуу, элдин ичинде эл менен бирге 

болуу, элдик салттарды бузбоо, сактоо; 

- тарбиянын турмуш практикасы менен байланыштуулугу;  

- тарбиянын аң-сезимдҥҥлҥгҥ жана жалпы адамзаттык асыл-нарктарга, баалуулуктарга таянуу. 

Элдик тарбия бҥгҥнкҥ салттуу педагогиканын негизги жоболорун четке какпайт же, 

тескерисинче, илимий педагогика элдик педагогиканын жоболорун жерибейт, тактап айтканда, 

илимий педагогика элдик улуттук педагогиканын жол-жоболору менен байыйт. Ушуга байланыштуу 

Г.В.Волковдун: «эгерде тарбиянын пайда болуу жана ӛнҥгҥҥ тарыхын миң беттен турган китеп 

катары элестете турган болсок, мектеп жӛнҥндӛгҥ тҥшҥнҥк анын 995 же 996-беттеринде гана 

кездешмек»(4.4.) деп жазганын эске алсак, анда, илимий педагогиканын негизин, анын максат, 

милдетин, негизги жол-жобо принциптерин, методдорун, методикалык ыкмаларын дээрлик элдик 

педагогика тҥзҥп турарына ынанууга болот.  

Карап кӛрӛлҥ, илимий педагогикада тарбиянын тӛмӛндӛгҥдӛй жалпы мыйзамченемдҥҥ 

жоболору катары булар эсептелинери белгилҥҥ: тарбиянын турмуш практикасы менен 

байланыштуулугу, тарбияга комплекстҥҥ мамиле жасоо, аң-сезим менен жҥрҥм-турумдун 

биримдҥҥлҥгҥ, эмгекте тарбиялоо, инсанды коллективде тарбиялоо мектеп окуучунун жекече жана 

курактык ӛзгӛчӛлҥгҥн эсепке алуу, педагогикалык таасир берҥҥнҥн улантмалуулугу жана 

ырааттуулугу, мектеп, ҥй-бҥлӛ жана коомчулуктун бирдей талап коюусу(5.4.). 

Бул айтылган принциптерди бири-бирине салыштыра келсек, ӛзгӛчӛ деле айырмалана турган 

белгилери жок. Концептуалдык жактан алганда, айрымдары бири-бирине дал келип отурганы да 

байкалат. Демек, кылымдар бою эл ӛз урпактарын кандай принциптҥҥ жоболорго жараша тарбиялап 
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ӛстҥрҥп, калыптандырып келгенин бҥгҥн илимий педагогиканын талаптарына салыштырсак 

ишенимдҥҥ да, туура да экендигине кҥбӛ болобуз. 

Анткени элдик педагогика да, илимий педагогика да турмуш практикасынын негизинде, коомдук 

талапка, эртеңки кҥндҥн милдеттерине карата ӛзҥнҥн таалим-тарбия берҥҥ жолдорун тҥзҥп чыккан. 

Тӛмӛндӛ мына ошол элдик жана илимий педагогикадагы тарбия принциптерин салыштырып кӛрӛлҥ.  

Талкуу. Тӛмӛндӛгҥ таблицаны карап, салыштырып талдап кӛрӛлҥ.  

 

 

Тарбиянын турмуш практикасы 

менен байланыштуулугу 

 Тарбиянын чӛйрӛ, турмуш 

практикасы менен 

байланыштуулугу 
 

 

Аң-сезим менен жҥрҥм-

турумдун биримдҥҥлҥгҥ 

 Тарбиянын аң-сезимдҥҥлҥгҥ 

 

 

Инсанды жамаатта жана 

эмгекте тарбиялоо 

  

Эл менен бирге болуу 
 

 

Жеке ӛзгӛчӛлҥктҥ жана жаш 

курагын эске алуу, 

педагогикалык талаптын 

ырааттулугу 

 Баланы жаш курагына 

жана жеке ӛзгӛчӛлҥгҥнӛ 

жараша тарбиялоо 

 

 

Ҥй-бҥлӛ менен 

коомчулуктун бирдей талап 

коюусу 

 Баланы жаш курагына 

жана жеке ӛзгӛчӛлҥгҥнӛ 

жараша тарбиялоо  

 

 

Тарбияга комплекстҥҥ 

мамиле жасоо 

 Элдик салттарды сактоо, 

бузбоо жана жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды 

эске алуу 
 

 

 

М.И. Стельмахович (украина) элдик тарбиянын тӛмӛндӛгҥчӛ системага салынган методдорун 

айтып ӛтӛт:  

Ишендирүү методдору. Ага булар кошулат: тҥшҥндҥрҥҥ, ҥйрӛтҥҥ, сӛзгӛ туруу, кеңеш айтуу, 

аңгемелешҥҥ, ҥлгҥ кӛрсӛтҥҥ, баарлашуу жана эскертҥҥ. 

Баланын турмуштук ишкер аракеттенҥҥсҥн уюштуруу, туура жҥрҥм-турумга кҿнүктүрүү, эмгек 

эрежелерине машыктыруу, тапшырма берүү, талап кылуу, сурануу, ҿтүнүү, буюруу, тыюу 

методдору. 

Баланын жҥрҥм-турумун стимулдоо методдору: кубаттоо, колдоо, мелдештирҥҥ, сыйлоо, 

жазалоо(6.6.).  

Этнопедагог А.Алимбеков: тарбиялоонун усулдары катары – ӛрнӛк кӛрсӛтҥҥ, тҥшҥндҥрҥҥ, 

ынандыруу, ишеним, бата, ӛтҥнҥч, кеңеш, ишарат, алкыш, какшык, зекҥҥ, эскертҥҥ, кӛндҥрҥҥ, тыюу, 

коркутуу, дем берҥҥ жана башкаларды кошуп келет.(7.6.) 

Элдик мындай таалим-тарбиянын усулдарын кенен чечмелеп тҥшҥндҥрсӛк тӛмӛндӛгҥлӛр 

болмок. Мисалы:  

– турмуштук тажрыйбасы кең, улуулардын кичҥҥлӛргӛ ӛрнӛк кӛрсӛтҥҥсҥ; 
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– турмуштук кыйын-кысталыш учурларда асыл кеңештерин айтуу; 

– улуулардын кичҥҥлӛргӛ бата берип, ак жол каалоолору; 

– жакшы жӛрӛлгӛлӛрҥ, жҥрҥм-турумдары ҥчҥн улуулардын алкышы, дем берҥҥсҥ; 

– туура эмес жҥрҥм-турумдары ҥчҥн а дегенде эскертҥҥ, какшык айтуу, зекҥҥ, катуу айтуу, 

какыс-кукус кылуу; 

– керек учурда кҥнӛӛсҥнӛ жараша акыйкат жазалоо, коркутуу, далилин таап уяткаруу; 

– убадасын алып, сӛз бекитҥҥ; 

– кырдаалга жараша тыюу; 

– иштин жӛнҥн айтып тҥшҥндҥрҥҥ, ишарат кылуу, кӛнҥктҥрҥҥ, чындыкка ишендирҥҥ, 

ынандыруу жолдорун кӛрсӛтҥҥ. 
– Учурда педагогика боюнча жогорку окуу жайлар ҥчҥн тҥзҥлгӛн программада тарбиялоонун 

тӛмӛндӛгҥдӛй методдору сунуш кылынган: 

Жеке адамдын аң-сезимин калыптандыруу методдору (т.а. кӛз караштарын, ишенимдерин жана 

идеалдарын калыптандыруу). Буга лекция, аңгеме, доклад, маектешҥҥ, диспут, конференция ж.б. 

Ишкердҥҥлҥктӛрдҥ уюштуруучу жана коомдук жүрүм-турумду калыптандыруучу методдор, 

буга педагогикалык тҥрдҥҥ талаптар кирет. 

Ишмердҥҥлҥктӛрдҥ жана жүрүм-турумдарды стимулдоо методдору. Буга сыйлоо, 

мелдештирҥҥ жана мактоо, колдоо методдору кирет. 

Текшерҥҥ, ҿзүн ҿзү текшерүү жана ӛзҥнҥн ишкердҥҥлҥгҥнӛ, жҥрҥм-турумуна баа берүү 

методдору (8.6.)
 

Тарбиялоонун методдору туурасындагы маселеге профессор Э.Мамбетакунов да атайын 

кайрылып, аны мындайча топторго бӛлҥп, ыкмаларын тӛмӛндӛгҥчӛ тҥшҥндҥрӛт:  

 аң-сезимди калыптоо методдору (аңгеме, тҥшҥндҥрҥҥ, чечмелеп берҥҥ, лекция, ишендирҥҥ, 

ынандыруу, кӛрсӛтмӛ берҥҥ, диспут, доклад, ҥлгҥ); 

 ишмердүүлүктү уюштуруу методдору (кӛнҥгҥҥ, ҥйрӛтҥҥ, талап, коомдук пикир, тапшырма 

берҥҥ); 

 стимулдоо методдору (мелдеш, сыйлоо, жазалоо).(9.6.) 

Метод деген эмне? Метод – адамды ӛнҥктҥрҥп-ӛстҥрҥҥдӛ анын «аң-сезимине, эркине, туюмуна 

жана жҥрҥм-турумуна таасир этҥҥ жолдору катарында ар бири ӛз алдынча ишке ашырылуучу, ӛз 

маалында белгилҥҥ роль ойноо менен, баланын аң-сезимине таалим-тарбиясына зор ҥлгҥ болуп, 

кайра тҥзҥҥчҥлҥк таасири бар жол болуп саналат. 

«Тарбиялоо» деген эмне? «Тарбиялоо» дегенде – тарбиялануучуларды белгилҥҥ бир сапаттарга 

калыптандырууга карата максатка ылайык таасир берҥҥ жана турмуштук ишкердҥҥлҥктӛрдҥ 

уюштуруу эске алынат»
10

  

Тарбиялоо процесси ҥч тҥрдӛ жҥрӛрҥ белгилҥҥ, алар: тууроо, ишендирүү жана үйрӛтүү(10.7.).  

Тууроо – улууларды туурап кайталоо – улуулардын жакшы жҥрҥм-турумдарын тууроо, 

кайталоо.Кӛбҥнчӛ, бала кенже курагында ата-энесин, окуткан мугалимин туурап, ошолордой 

болгулары келишет. 

Ишендирүү – эгер бала туура эмес иш жасаса, ага «сен жакшысың, сен мындай иш жасагың 

келген эмес, туурабы, а сени ушул ишти жасоого башка бирӛӛ тҥрттҥ» – десе, бала ойлонот: «Мен 

чынында, мындай иш кылгым келген эмес, а эмне ҥчҥн мен мындай кылдым?» деп ойлонот да, жаман 

иш жасоого экинчи ирет барбайт. 

Үйрҿтүү да маанилҥҥ, ал балага «кайсы бир маалыматты гана ҥйрӛтҥҥ эмес, а балада кандайдыр 

бир машыккандыкты, кӛндҥмдӛрдҥ иштеп чыгууга кӛмӛк кӛрсӛтҥҥ»(11.7.) окутуунун жҥрҥшҥндӛ 

баланы жакшы адаттарга ҥйрӛтҥҥ болот, а ал жакшы адаттар адамдагы натурага айланса, ал жакшы 

натыйжаларга алып барат. 

Кээде жакшы сапаттарга үйрҿтүүдҿ таасир кӛрсӛтҥҥ принциптерин да пайдаланууга туура келет. 

Бирок зордоо – тарбиялоонун каражаты эмес. Ал башка бирӛӛнҥн каалоосу менен аткарылган ган иш 

болуп саналат. 

Демек, тарбиялоо – элестҥҥ айтканда, бир адамдын экинчи бир адамга жана ӛз ара бири-бирине 

таасир кӛрсӛтҥҥсҥ. А адатта, адамдар бири-бирине аң-сезимдҥҥ тҥрдӛ да, аң-сезимсиз тҥрдӛ да таасир 

этип жашайт. Анын аң-сезимдҥҥ тҥрдӛ таасир этҥҥсҥ – алгылыктуу ҥлгҥсҥ менен таасир этсе, аң-

сезимсиз тҥрдӛ таасир этҥҥсҥ – зордоо, жазалоо менен таасир этип тарбиялоосу катары эсептелҥҥсҥ 

мҥмкҥн. 
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Тарбиялоо практикасында кээ бир педагогдор жазалоону пайдаланышат, бирок жазалоо баланын 

жҥрҥм-турумунун калыптануу курагына дал келбеген болсо, андан натыйжа чыкпайт. Жазалоо менен 

ал бала эмне ҥчҥн жазаланып жатканын тҥшҥнсӛ жакшы, а тҥшҥнбӛсӛ, андан пайда жок. Кӛпчҥлҥк 

убакта, жазалоо менен баланын жҥрҥм-турумун ӛзгӛртӛ албайт. Жазалоо баланы коркуткандан башка 

таасир бербейт. Анан да, бала ӛз жҥрҥм-туруму ҥчҥн кандай жаза аларын билип турса бир жӛн, бул - 

балка менен ӛз колун ӛзҥ чапса ыйлабагандай, а башка бирӛӛ чапса ыйлагандай кеп. Болуп калат. 

Демек, жогорудагы окумуштуу-методисттер менен этнопедагог изилдӛӛчҥлӛрдҥн ой пикирлерин 

системага салып, окуучуларга тарбия-таалим берҥҥнҥн тӛмӛндӛгҥдӛй методдорун жана ыкмаларын 

таблица тҥрҥндӛ минтип сунуш кылса болот:  

 

Калыптандыруу 

методдору 

 Таасир этҥҥ 

методдору 

 Текшерҥҥ 

методдору 
  

 

 

Аңгемелешҥҥ, 

кеңеш айтуу, 

тҥшҥндҥрҥҥ, 

ӛтҥнҥҥ,  

ҥйрӛтҥҥ, 

ынандыруу, ӛрнӛк 

кӛрсӛтҥҥ, убаданы 

аткаруу, берген 

антка туруу. 

 Сурануу, 

эскертҥҥ, 

уяткаруу,  

бата берҥҥ, 

буюруу,  

туюу,  

кубаттооо, 

сыйлоо,  

зекҥҥ, какшыктоо, 

жазалоо, 

коркутуу. 

 Сыноо  

(акыл сынагы, кҥч 

сынагы, адебин 

сыноо),  

талап кылуу, 

тапшырма берҥҥ, 

мелдештирҥҥ, 

текшерҥҥ жана 

ӛзҥн-ӛзҥ 

текшерҥҥ. 

 

 

 

 

 

 

Методика. Эми мына ушул методдордун бири тааасир этҥҥ методу тууралуу бир аз сӛз кылалы. 

Тӛмӛндӛ таасир этҥҥ методунун каражаттары, чагылдырылган жомоктор, ошону менен бирге, 

аталган жомоктордо эл урпактарын кантип таасир кӛрсӛтҥҥ аркылуу тарбия берген идеяларды эске 

салып кӛрӛлҥ. 

 

Элдик тарбия 

методдору 

Элдик жомоктор Кантип тарбиялайт? 

 

Таасир этҥҥ 

методдору: 

–эскертҥҥ 

 

 

 

–уяткаруу,  

 тыюу 

 

 

–бата берҥҥ 

 

 

 

 

 «Кӛк карчыга» 

 

 

 

 

 

«Чечен келин» 

 

 

 

«Жээренче менен 

Акылкарачач» 

 

 

 

Табиятка аѐо менен мамиле кылса, табият да 

адамга жакшылык кылат. Табиятка 

жакшылык кылсаң, ал сага жакшылык кылат 

деп эскертип жатат. 

 

Акылдуу, чечен келин байдын кыйынсынган 

баласын сӛзгӛ сындырганы.  

 

Акылкарачач Жаныбек кандын суроолоруна 

жооп берип, уяткарганы. 

Акылкарачачтын акылмандыгын билип, бата 

берип, ошондон кийин кыз «Акылкарачач» 

атка конгону. 

 

Каракан бала Жээренченин акылына ыраазы 
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– буюруу 

– кубаттоо 

– коркутуу,  

 жазалоо. 

«Акылкарачач менен кара 

кан», «Убадага бек жигит», 

«Жээренчендин Караканга 

элчиге барганы», «Чынчыл 

Чыпалак», «Алымкул 

тҥшчҥ».  

болуп, бата бергени, ошондон чечен 

аталганы. 

Чындыкты айткандыгы ҥчҥн малдын ээси 

Чыпалакты кубаттоосу. 

Айла менен колго тҥшҥргӛн ууруларды 

коркутуп элден алыс кетирҥҥ, элди 

уурулардан куткаруу.  

 

Корутунду: Демек, бул таблицадан элдик жомоктордун тарбиялык мааниси кандай экендигин, 

алардын сюжеттеринде элдик тарбия методдору менен ыкмалары кантип катылып жатканын 

баамдадык. 

Ал эми, жогоруда айтып ӛткӛн таалим-тарбия тҥрлӛрҥн жана ыкмаларын ишке ашырууда элдик 

тажрыйбада кандай каражаттар пайдаланылган? -деген суроо туулат: 

 биринчиден, жомоктун, элдик ырлардын, накыл кептердин ӛзҥ негизги каражаттардан болуп 

саналган. 

 экинчиден, табышмак айтып, сӛз же башка каражаттар менен сыноо, анын интеллектуалдык 

(акыл-эс) жӛндӛмдҥҥлҥгҥн байкоо, тапшырма берҥҥ, ишеним билдирҥҥ, жазалоо, каяша айтуу жана 

керез айтуу (кыргыздарда керезди аткаруу да чоң милдет, адамдык парз болуп саналат). 

 ҥчүнчүдҿн, оор тапшырма берип сыноо (аткарууга кыйын шарттары бар сыноо, алыска 

жӛнӛтҥп сыноо), ӛмҥрҥн тоболкелге салып, эл ҥчҥн ӛзҥн-ӛзҥ сыноо, тапкычтыгын сыноо, акылын, 

кҥчҥн сыноо; 

 булардан сырткары, бҥткҥл элдик чыгармалар, эпостор, макал-лакаптар, жаңылмачтар, 

табышмактар, апыртмалар, уламыштар, аңыз кептер, элдик майрамдар – баары элдик тарбия 

каражаттарынын милдетин аткарышкан. 

Бул айтылган методдор, ыкмалар жана каражаттар- элдик тарбиянын мектеби, академиясы 

болгон. Элибиз ошолор менен улам жаңы муунуна элди таанытып, элдик тажрыйбаларды ҥйрӛтҥп, 

ошолор менен ӛнҥктҥрҥп, тарбиялап, жакшы сапаттарга ҥндӛп, жаман сапаттардан арылтып, 

улуулугун сактап, элдҥҥлҥгҥн жоготпой келишкен. Бҥгҥнкҥ кҥндӛгҥ «жомок-терапиясы» деп айтып 

жҥргӛн технология ошону эске салып турат.Ал туурасындагы сӛз башка. 
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MODERN POLYLINGUAL SITUATION IN KAZAKHSTAN 

 

Abstract 

The article is aboutthe role of the English language in multilingual education. ―Kazakhstan in the 

modern world should be perceived as a highly educated country whose population uses three languages: the 

Kazakh language is the state language, the Russian language as the language of national communication, 

English is the language of successful integration into the global economy,‖these words of President N.A. 

Nazarbayev in fact were one of the main tasks for the modern Kazakhstani education, which should become 

competitive, quality, so that the graduates of schools could continue their studies in foreign universities.The 

Kazakh language is an agglutinative language, Russian is inflectional, English is inflectional. It should be 

noted that in the Kazakh society a conscious understanding of the need for a multilingual education has been 

formed, not only at the state level, but also at the personal level. 

Keywords: modernization, multilingualism, educational process, globalization, competence 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПОЛИЛИНГВАЛДЫ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада кӛптілді білім беруде ағылшын тілінің рӛлін қарастырады. «Кӛптілді тҧлғаны 

қалыптастыру – бәсекеге қабілетті қоғам қҧрудың негізі».Тілдің адам ӛміріндегі ең шешуші рӛль 

атқаратыны әркімге де тҥсінікті. Ол танудың, тҥсінудің, дамудың қҧралы.Кӛп тіл білу біздің 

мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға мҥмкіндік беретін тҧлғааралық және 

мәдениаралық қарым-қатынастардың аса маңызды қҧралы болып табылады.Қазақ тілі - 

агглютинативті тіл, орыс тілі – флективті, ағылшын тілі - флективті. Айта кету керек, қазақ 

қоғамында кӛптілді білімнің қажеттілігі туралы саналы тҥрде мемлекеттік деңгейде ғана емес, 

сонымен бірге жеке тҧлға деңгейінде де қалыптасқан. 

Тҥйін сӛздер: модернизация, кӛптілділік, білім беру ҥрдісі, жаһандану, қҧзыреттілік 
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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИЛИНГВАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль английского языка в полиязычном образовании. Значение 

английского языка в современном мире настолько велико, что его знание не является привилегией и 

роскошью. Высокий уровень глобализации современного мира коснулся всех сфер человеческой 

деятельности. Необходимость модернизации системы среднего и высшего образования привела к 

интеграции Казахстана в мировом образовательном процессе.Казахский язык - агглютинативный, 
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русский - флективный, английский - флективный. Следует отметить, что в казахстанском обществе 

сформировалось осознанное понимание необходимости многоязычного образования не только на 

государственном, но и на личностном уровне. 

Ключевые слова: модернизация, полиязычие, образовательный процесс, глобализация, 

компетенция 
 
Introduction. Integration of Kazakhstan into the world educational process has led to the need to 

modernize the system of secondary and higher education. The leadership of Kazakhstan timely determined 

the leading trends of world development and in the field of language education suggested as the most 

promising model of multilingual education for the preparation of competitive personnel with high language 

competence. 

Nowadays, the English language plays an extremely important role in such areas of human activity as 

science, medicine, technology, economics, trade, sports, tourism. When Swedish, German or even Japanese 

scientists want to inform their foreign colleagues about their discoveries or share interesting results, they 

publish scientific articles in journals in English. English serves as the working language of the absolute 

majority of international scientific, technical, political and professional international conferences, symposia 

and seminars. 

Methodology. English is native to more than 400 million people living in 12 countries of the world, 

which include: USA, Canada, England, Australia, New Zealand. In more than 30 countries of the world, such 

as India, Singapore, the Philippines, Malaysia, Burma, and many others, it is widely used on a national scale 

along with national languages. English is ranked 1st in the world among foreign languages studied at 

secondary and high schools, as well as in various courses of the adult education system. 

English in the modern world plays the same important role that Latin played in Europe in the Middle 

Ages. Prominent figures of science, education and culture, as history shows, were usually not limited to 

knowledge of their native language. A wide and rich multilingual space is one of the manifestations of the 

vital forces, its creative potential. However, globalizers seek to use the multilingualism of each country in 

order to suppress and destroy national identity, original culture, and the planting of linguistic vulgarisms. 

The struggle for the purity of the native language and the multilingual educational space is an important and 

necessary condition for the national revival of the Kazakh people and the stable development of Kazakhstan's 

education as a whole. Knowledge of at least three languages has become a requirement of today for 

Kazakhstani citizens from the Concept of Development of the Education System of the Republic of 

Kazakhstan until 2015: Knowledge of the native, state, Russian and foreign languages broadens the person‘s 

horizons, contributes to its comprehensive development, contributes to the formation of an attitude to 

tolerance and dimensional vision of the world ‖ 

In a broad sense, multilingual education is the process of forming a poly-linguistic personality on the 

basis of simultaneous mastering of several languages as a ―fragment‖ of the socially significant experience of 

mankind embodied in linguistic knowledge and skills, language and speech activity, and also in the 

emotional-value relation to languages and cultures; as well as this purposeful, organized, normed triune 

process, education, upbringing, development of the individual as a poly-linguistic personality. 

The normative and legal basis of the multilingual education is based on the Law of the Republic of 

Kazakhstan ―On Languages in the Republic of Kazakhstan‖, the State Program for the Functioning of 

Languages in the Republic of Kazakhstan for 2001-2010, the Concept of the Language Policy of the 

Republic of Kazakhstan, the Concept of Expanding the Sphere of Functioning of the State Language, 

Increasing Its Competitiveness for 2007 -2010, the cultural project ―Trinity of Languages‖, the State 

Program for the Development and Functioning of Languages in the Republic of Kazakhstan for 2011-2020. 

Results and Discussion.To effectively develop a strategy and tactics for realizing the ideas of 

multilingualism in the framework of the new education paradigm, an analysis of the conditions and 

capabilities of the modern education system is needed. It is obvious that the prospects for the development of 

a multilingual education in real pedagogical reality, first of all, are due to the innovative character of the 

language policy of the state. President N.Nazarbayev in the Message to the people of Kazakhstan stated that 

―trilingualism should be encouraged at the state level‖ [1]. The factor of multilingual education will certainly 

contribute: 

-increase the competitiveness of the Kazakh language as a state language, its productivity in the sphere 

of obtaining professional, socio-political, cultural information;  

-strengthening the status of the Russian language as the most convenient means of communication and 

implementing interstate relations with the CIS countries and other post-Soviet countries;  
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The promotion of English as a dominant foreign language to the level of Kazakh-Russian bilingualism.It 

should be noted that the triune of Kazakh, English and Russian is the fundamental for multilingualism in 

Kazakhstan. Thus, the special position of the Kazakh language as a state and traditional orientation of the 

Kazakh society in the Russian language and Russian culture is taken into account. It was laid by the great 

enlighteners A.Kunanbaev, C.Valikhanov, I.Altynsarin, etc. In Kazakhstan, the level of knowledge of the 

Russian language and the degree of its use as an instrument of interethnic communication are quite high. 

However, English at this stage of development of human society indisputably occupies the highest 

priority position in comparison with other world languages in terms of quantitative, geographical and 

functional factors. 

It is known that the language performs more than 20 different functions. Usually three main areas of 

language use are distinguished, namely: public, everyday and artistic. English has become the language of 

modern business communication, so its importance in the economy and business is enormous. Strong 

English is conducive to a successful career in different countries. Its role in the media, the Internet is 

generally exceptional: most of the Internet resources operate in English, computer programs are also 

presented in English.He occupies an important place in other 2 spheres of human activity: science, 

technology, trade, sport, tourism, art, aviation and navigation. It is generally accepted that the publication in 

English opens up ample opportunities for the exchange of scientific discoveries and cultural achievements. 

Moreover, it is most often chosen by the working language of international scientific and professional 

conferences and symposiums. 

In quantitative terms, English is native to more than 400,000,000-600,000,000 people living in 12 

countries around the world. It is difficult to give more accurate data, since they vary greatly. It refers to the 

super-large languages of the world, along with Chinese, Hindi with Punjabi and Urdu and Spanish. 

In terms of geographical factor, English is considered pandemic, as it is widespread in many countries 

and continents (for example, the Kazakh language is endemic and used in one country). Communication of 

tourists outside their language environment is mainly not in the language of the host country, but in English, 

as the most common. There is evidence that almost one-fifth of the world‘s population owns it to some 

extent. 

Stressing the importance of English in the modern world, it is often compared with the role of Latin in 

the Middle Ages. Even after the fall of the Great Roman Empire, the Latin language continued to be widely 

used in Western European society. They used it during the execution of the Catholic cult, administrative and 

judicial decrees were issued, until the 18th century peace treaties were written after the end of wars, 

scientific treatises, and masterpieces of classical literature were written on it. 

But it was not a native language for the people of Europe, they were not used in everyday life, it led to 

its extinction and transformation into a dead language. Although Latin has survived in numerous 

phraseological units and is still actively used in a number of sciences, for example, in medicine.As analysts 

predict, the possible weakening of the influence of powerful English-speaking countries and the relocation of 

economic centers will not be able to shake the "hegemony" of the English language, since the need for a 

single medium of communication will not disappear. None of the artificial languages (there are about 60 of 

them, not counting the programming languages) created by man has not become a universal world language. 

Even the most popular language Esperanto, invented specifically for international communication in 

1887 by L.M Zamenhof, cannot be a competition. But he even became a native for children born from 

parents belonging to different peoples, and is characterized by simplicity and ease of assimilation. Regular 

classes for several months provide free speaking in Esperanto, while the study of natural language takes 

years. 

Proceeding from the foregoing, at present the English language has a unique status - it is the language of 

international communication, the so-called ―global language‖ and its choice as a dominant foreign language 

is fully justified. 

The task of promoting the English language to the level of Kazakh-Russian bilingualism is complex. On 

this path Kazakhstani education has many objective difficulties. V.G. Gak, considering the role of the French 

language in the modern world and the history of many languages, comes to the conclusion that "for the 

preservation and development of the language, three factors are crucial:  

a) the language should be native to a significant part of the compactly residing population; it should be 

used in the family, in everyday life, on the job site;  

b) it must be the language of instruction from the first grade; to be only a taught language, in the manner 

of a foreign language, is not enough to save it; 
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c) it must perform public, public functions, be the official language of the country or part of the 
country[2]. ―Therefore, the specific language policy of the state, the development of effective methodical 
methods of instruction, the creation of time-appropriate educational literature, the production of trilingual 
dictionaries, the introduction of modern multimedia teaching aids, etc‖. 

Assessing the real situation in the domestic education, I must say that the English language as a foreign 
language in the system of educational disciplines of school and university education has already taken a 
dominant position. In the Soviet era, the study of a foreign language began in the fifth grade of a general 
educational institution. Although it is fair to mention the fact that since 1987, in schools with teaching a 
number of subjects in a foreign language, students were taught English from grade 2 of a four-year 
elementary school, that is, from seven years. Currently, English 3 is taught already from the first grade, that 
is, from six years. In addition, the early learning of English in pre-school institutions is becoming 
increasingly popular. 

Difficulties in teaching English on a Kazakh-Russian and Russian-language basis are objective, 
connected with the genetic and structural-typological features of these languages. The Kazakh language is an 
agglutinative language, Russian is inflectional, English is analytical.For example, one of the specific features 
of the Kazakh language is the use of only postpositive affixes, so from the short word cӛз (word), by adding 
affixes consistently in only one direction, one can get a long word from the terminology. On the contrary, 
English is characterized by the predominance of a short word, resulting from the process of disappearance of 
the endings and leading to the transformation of the synthetic Old English into analytical New England 
language. 

A special difficulty for teaching and learning English is its orthography. Pronunciation of words is 
largely different from written reproduction. In the Russian language there is, for example, the phenomenon 
of unpronounceability of individual consonants and their combinations, however, such a sharp difference is 
still not observed. The alphabets of the Kazakh and Russian languages, with some reservations, cover all the 
sounds of the languages represented. While the sound system of the English language is almost twice as 
large as its alphabetic expression. Therefore, the rules of reading consist of a large number of exceptions. In 
the flow of speech, the pronunciation of words also changes, which creates additional difficulties for an 
adequate perception of the sounding speech. 

One of the cardinal possibilities of ―effective ways of learningof English‖ and modernization of the 
Kazakh language is the translation of the Kazakh alphabet from Cyrillic alphabet to the Latin alphabet since 
2025. The Latin graphic was used by the Kazakh script from 1929 to 1940. Naturally, in this situation, the 
formation of spelling and graphic skills will occur much faster[1]. 

It should be noted that in the Kazakh society a conscious understanding of the need for a multilingual 
education has been formed, not only at the state level, but also at the personal level. So B.A. Zhetpisbaeva 
writes: ―... integration into theworld economic space is not possible without knowledge of world languages, 
in particular English. In connection with its intensive study, the language situation for the majority of 
Kazakhstanis can be fully described as multilingual. That is, objective realities for the moment are formed in 
such a way that the bilingualism peculiar to the Kazakh society gradually begins to give way to 
multilingualism[3]‖. N. Nazarbayev considers it expedient to speed up the study of the English language: 
―We must make a breakthrough in the study of English. Possession of this ―lingua franca‖ of the modern 
world will open for every citizen of our country new limitless opportunities in life [1]‖. 

Conclusion.Polylinguistic education is a consequence of the socio-cultural transformation of the 
modern language situation in Kazakhstan. The implementation of a large-scale state educational program 
should be implemented as a controlled innovation process, organically combining scientific and pedagogical 
achievements and activating the ethnolinguistic and regional components. In connection with the foregoing, 
polyglot education appears as a multifaceted and multifaceted phenomenon, showing not only pedagogical 
problems, socio-cultural and linguistic problems of the formation of a poly-linguistic personality. 

In Kazakhstan, multilingualism develops at the state level in accordance with the tasks set by the 
President of the Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev. The project ―Trinity of Languages‖ [4] is being 
implemented. Multilingualism, as a strategically important task of education, has been set in the State 
Program for the Development of Education for 2011-2020. By 2020, 100% of the population of Kazakhstan 
should know the Kazakh language, 95% Russian and 25% English [5]. Now we can state that the formation 
of Kazakhstan's statehood and civil society is at the beginning of a new stage of its development. 
―Kazakhstan should be perceived throughout the world as a highly educated country whose population uses 
three languages. These are: the Kazakh language is the state language, Russian is the language of 
international communication, and English is the language of successful integration into the global 
economy,‖said President NursultanNazarbayev of the Republic of Kazakhstan [6]. 
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Аңдатпа 

Бҧл мақалада жаңартылған білім беру мазмҧны бойынша оқыту мен оқудың қазіргі заманғы 

әдістерін таңдау, оны қалай тиімді пайдалану қажеттілігіне баса назар аударылып, қазақ әдебиеті 

пәнінен мектепте ӛтілетін прозалық шығармалар жайында сӛз етіледі. Сондай-ақ кӛркем 

шығармаларды тиімді әдіс-тәсілдермен оқыту арқылы оқушылардың сын тҧрғысынан ойлауын да 

дамыту мәселесі қарастырылады. Оқушыларға прозалық туындыларды оқытуда «аялдай отырып 

оқу», «АПФ» дебат әдісі, кубизм, кешкі жаңалықтар, т.б. әдіс-тәсілдерді қалай қолдануға 

болатындығы және бҧлардың қай сыныптарда қолданған тиімді екендігі толық қамтылған. Ең тиімді 

әдістерді саралағанда да қазақ әдебиеті сабағында мәтінмен жҥмыс жасау мәселесі алдымен назарға 

ілінуі керек-ті. Прозалық шығармаларды мәтіннен мысалдар келтіре отырып жаңаша әдістермен 

оқыту арқылы оқушылардың оқу мақсаттарын орындаудағы қалыпты дағдыларын 

қалыптастыратыны да зерделенген.  

Тҥйін сӛздер: жаңартылған білім беру жҥйесі, оқыту, проза, сын тҧрғысынан ойлау, ой 

толғаныс, стратегия, әдіс-тәсілдер 

 

K.Abdikalyk., 
1
 Zh.Alieva., 

2
 M.Kulanova 

3
  

 

1,2,3 
Kazakh National Wemen's teacher training University,  

Almaty, Kazakhstan 

 

EFFECTIVE METHODS OF TEACHING PROSAIC WORKS AT SCHOOL 

 

Аbstract 

This article is devoted to the selection of modern teaching and learning methods in the updated 

educational content, methods for their effective use, the prose works that are studied in the school on Kazakh 

literature are analyzed. Also addresses the issue of developing students' critical thinking through the effective 

teaching of art compositions. 

The article covers the most effective methods such as reading with stops, the APF debate method 

(American Parliamentary Format), cubism, evening news when teaching prose works at school and in which 

classes they are more effective. 

The development of students' skills in realizing learning goals and creative abilities, using modern 

educational technologies in the process of studying art compositions. 

Keywords: updated educational system, training, prose, critical thinking, reflection, strategy, methods 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЕ  

ПРОЗОИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена выбору современных методов преподавания и обучения в обновленном 

содержания образования, способам их эффективного использования, анализируются прозаические 

произведения, которые изучают в школе по казахской литературе. Также рассматривается вопрос о 

развитии критического мышления учащихся посредством эффективного преподавания 

художественных произведений. 

В статье охвачены наиболее эффективные методы такие как «чтение с остановками», метод 

дебатов «АПФ», кубизм, вечерние новости при обучении прозаических произведений в школе и в 

каких классах они эффективнее. 

Развитие у обучающихся навыков реализации целей обучения и творческих способностей, 

используя современные образовательные технологии в процессе изучения художественных 

произведений. 

Ключевые слова: обновленная система образования, обучение, проза, критическое мышление, 

рефлексия, стратегия, методы 

 

Кіріспе. Жаңартылған білім беру мазмҧны аясында оқыту мен оқудың қазіргі заманғы әдістерін 

таңдау, оны қалай тиімді пайдалану қажеттігін ойлағанда ХХ ғасырдың басында-ақ жазған Ахмет 

Байтҧрсыновтың «Қай әдіс жақсы?» мақаласындағы «Жалғыз әліпби ҥйретудің ӛзінде толып жатқан 

әдіс бар. Сол әдістерді әр әдісқой ӛзінше ӛзгертіп қолданған тҥрлерін сӛз қылса, әдіс тҥрлерін 

тҥгелдей алмас едік. Бҥкіл Жауропа әдісқойларының тҧтынған әдістерін тҥгендемей, жалғыз орыстың 

ғана әдісқойларын алып сӛз қылар болсақ, оның ӛзі әлденеше журнал бетін аларлық сӛз болар еді» [1, 

108 б.] деген пікірі еріксіз еске тҥседі. Демек, орта мектепте прозалық шығармаларды оқытудың әдіс-

тәсілдерін қарастырғанда олардың молынан ҧшырасуы да заңдылық. Ең тиімді әдістерді саралағанда 

да қазақ әдебиеті сабағында мәтінмен жҥмыс жасау мәселесі алдымен назарға ілінуі керек-ті. Бҧл 

тҧрғыда ғалым-әдіскер Ә. Қоңыратбаев кеңес дәуірінде-ақ «...нақты мәтінді оқудан ӛткізуге мән 

бермей, кейбір мҧғалімдер кіріспе сӛз бен лекция тҧсында шығарманың мазмҧнын ӛзі айтып беріп, 

сол тҧста оның образдарын да алдын ала талдап береді. Дҧрысында оқу, талдау балалардың ӛз 

тәжірибесіне негізделуге тиіс. Әйтпесе бала мәтіннен қол ҥзеді» [2,113 б.] деп орынды ескерткен 

болатын.  

Сонымен, бҥгінде қазақ әдебиеті пәнінен мәтінмен жҧмыс жасауда «ойлау туралы ойлану» деп 

сипатталған сын тҧрғысынан ойлауды басшылыққа алады. Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту 

технологиясын жарыққа шығарған американдық педагогтар Дж.Стил, К.Мередит, Ч.Темпл, 

С.Уолтердің пікірінше оқу міндетті тҥрде белсенді болуы керек. Ал белсенділіктің тек оқушының 

сабақты білуге, оны меңгеруге қҧлшынысы оянса ғана пайда болатыны тағы белгілі. Сыни тҧрғыдан 

ойлау кӛбінесе «бір нәрсені елестетуге, баламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау және іс-әрекеттің 

жаңа немесе тҥрлендірілген тәсілдерін енгізуге дайын болуды кӛздейді, ол ҧйымдастырылған 

қоғамдық әрекеттерге бейілділік пен басқаларды сыни тҧрғысынан ойлауға баулуды білдіреді» [3,45 

б.] екен.  

Жаңартылған білім беру жҥйесі бойынша оқушыларды сын тҧрғысынан ойлауға ҥйретуде 

мҧғалімдер қызығушылықты ояту, мағынаны ашу, ой толғаныс тәрізді ҥш кезеңнен тҧратын сын 

тҧрғысынан ойлау стратегиясын тәжірибесінде пайдаланып жҥр. Қызығушылықты оятуда қолдануға 

болатын әдіс, тәсілдер оқылатын мәселелер бойынша не білетінін еске тҥсіреді, ақпаратты жҥйелейді 

және мҧнда жауап алуға қажетті сҧрақтар қойылатыны белгілі. Жаңа ақпаратпен танысуда сын 

тҧрғысынан ойлау стратегиясының «мағынаны ашу» екінші кезеңінің де маңызы зор. Бҧл кезеңде 

негізгі тақырыпқа байланысты бейнебаян кӛру, әңгіме, мультимедиялық қҧралдарды пайдалануға 

болады. Оқушылар жаңа тақырып материалдарын меңгеруде алдына қойған мақсаттарына жету ҥшін 

белсенді әрекет етіп, сабақтың бірінші кезеңінде қойылған сҧрақтарға да белсенді тҥрде жауап 
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іздеуге ҧмтылды. Тапсырмалар бойынша әр топ постер жасап, қойылған сҧрақтарға мәтіннен жауап 

іздеп, оның тҧжырымын жасайды, барлық топтың оқушылары ӛзіндік сыни пікірлерімен ҥлесін қоса 

алды. Ең бастысы бір-бірімен жалғасып жатқан мәтіннің сырын оқушылар ӛзара бір-біріне тҥсіндіру, 

ашық пікірталасу барысында толыққанды меңгерді. Сын тҧрғысынан ойлау стратегиясының ҥшінші 

кезеңі «Ой толғау» әрбір жеке тҧлғаның шығармашылық белсендігін тануға тиімдірек екен. Жалпы, 

мҧғалім оқытуда қолданатын әдістерінің кез келген тҥрін белсенді әрекетке айналдыруға ҧмтылады.  

Әдістеме.Әдебиет сабағында кӛркем мәтінді оқыту ҥшін осы сын тҧрғысынан ойлауды дамыту 

технологиясындағы бірнеше әдіс-тәсілдерді тиімді қолданған жӛн. Айталық, аялдай отырып оқу, 

«АПФ» дебат ҽдісі, кубизм, кешкі жаңалықтар ҽдісі, т.б.  

«Аялдай отырып оку» әдісін кӛбіне орта буын сыныптарда қолданған тиімді. Әсіресе 40 минут 

ішінде оқып, мәтін бойынша жҧмыс жҥргізуге мҥмкін болатындай кӛлемдегі шығармаларды таңдап 

алған жӛн. Әдетте орта буын сыныптарда әдеби мәтін ҥйде оқытылады. Әдебиет пәні бағдарламасына 

енген прозалық мәтіндер кӛбіне 2-3 сағат кӛлемінде оқытылады. Солай бола тҧра кейбір прозалық 

шығармаларды ҥйде оқығаннан гӛрі сыныпта оқытқан тиімді. Себебі мектеп бағдарламасындағы 

мәтіндердің ішінде тілі, композициялық қҧрылымы жағынан кҥрделі болып, оқушының ӛздігінен 

оқығанда мағынасын бірден тҥсініп, мазмҧнды игере алмайтын мәтіндер де бар. Ондай шығармалар 

қатарына 7-сыныптағы М.Әуезовтың «Кӛксерек», Қ.Қайсеновтың «Жау тылындағы бала», 

С.Сарғасқаевтың «Тәмпіш қара» сияқты шығармаларын жатқызуға болады. «Аялдай отырып оқу» 

әдісінің тиімділігі мол. Мҧнда оқушыға мәтінді мағыналық бӛліктерге бӛле отырып оқытып, әр бӛлік 

сынып бойынша оқылғаннан кейін талқылау, мағынаны айқындай тҥсу тәсілдері жҥргізіліп отырады. 

Осының нәтижесінде мәтінді оқығанда толық тҥсіне алмайтын оқушылар талқылау кезеңінде 

шығарма мазмҧынын жақсы тҥсініп, игере тҥседі. Мәтінді бӛліктерге бӛлгенде шығарманың 

композициялық қҧрылымы ескерілетіні белгілі.  

Мысалға, М.Қабанбаевтың «Бауыр» әңгімесін оқиға желісі мен композициялық қҧрылымына 

қарай тӛрт бӛлікке бӛлген тиімді. Бірінші бӛлік шығарманың басынан «Тҿмен қарап, кҿзімен жер 

сүзу Манаптың, қала берді Тҿрекелді тұқымының маңдайына жазылған қасиет екенін бір кҿрген 

директор қайдан білсін?! ...» деген тҧсқа дейін белгіленіп алынды. «Бірінші аялдамада» талқылауға 

бірнеше сҧрақ ҧсынылады. Бірінші бӛлік оқылғаннан кейін сыныпқа мәтін мазмҧнын меңгергенін 

анықтау мақсатында тӛмендегідей сҧрақтар қойылады: 1. Манап кім? 2. Ол қайда және қандай 

мақсатпен келді? 3. Директор Манапты қалай қарсы алды? 4. «Орынсыз мылжыңдап, түн қатып, 

түс қашып келген қонағымды шаршатып алдым ба?...» дегенді қалай тҥсіндіңдер? Сҧрақ бойынша 

талқылау аяқталған соң оқушылар екінші бӛлікті оқуға ойысады.  

Екінші бӛлік: «…- Жҽ, оның бҽрін бүгін ертең кҿзбен кҿріп, қолмен ұстай жатарсыз. 

Жатақхана есебінен бҿлінген шығын, шағын да болса қонақжай бҿлмелер бар..» деп басталып, 

«...Мен Қалиды ертіп шығайын. Кешіксек, кешіріңіз. Спортшылардың жаттығудан соң жуынып, 

тер басатынын ҿзіңіз де білесіз...» деген тҧсқа дейін оқылады. «Екінші аялдамада» да сҧрақ-

тапсырмаларымен жҧмыс жҥргізіледі. Негізгі мақсат та мәтіннің ішкі мазмҧнын терең меңгерту 

болмақ. Оқушының назарынан тыс қалған кейбір детальдарға да кӛңіл аудартып отырамыз: 1. 

Балалар ҥйі, оның болашағы туралы директор қандай әңгіме айтты? 2. Қали кім? Оның портреттік 

сипаттамасы қандай?  

3. Қали мен Манаптың кездесуі қандай жағдайда ӛтті?  

Ҥшінші бӛлік: «...Тығыз қара шашы ұсақ-ұсақ бұйра, қол-аяғы тарылып қалған, кең иықты 

болмаса да, ешкімнен қарызға жауырын сұрай қоймайтын кішірек кҿзді ақ сұр бала, дұрысы 

бозбала, сыртқа серпінгендей басып шыға келгенде, Манап орнынан ұшып тұрды ...» деген тҧстан 

басталып, «Қали ше? Тҿмен салған кірпігі кҿзін кҿлегейлепті. Не ойлап отырғаны белгісіз. Қолдарын 

айқастырып салған күйі бауырына тығып, іші ауырғандай еңкейіп отыр...» деген сӛйлеммен 

аяқталады. «Ҥшінші аялдамада» қойылатын сҧрақтар: 1. Қали неліктен балалар ҥйіне берілген? 2. 

Қалидың кҥлімсірегенінен Манаптың тҧла бойы неге дір ете қалды? 3. Қали неге жазғы лагерьге 

бармай қалған? 4. Не себепті Қали ағасымен орыс тілінде сӛйлесті? 5. Қали неліктен Манаптан әкесі 

туралы еш нәрсе сҧрамады? «Ҥшінші аялдамада» мәтіннің мазмҧны толық дерлік игеріледі. Тек 

оқиғаның шешімі ғана қҧпия. Әңгіме шешімінің тосын арнаға бҧрылуы оқушының шығарманы 

дербес оқығанда аңғарылмауы себепті оның шешімін алдын-ала сыныптың талқылауына ҧсынамыз. 

Яғни, «шығарма қалай аяқталады деп ойлайсыңдар?», «Қалай ойлайсыңдар, ағайынды Манап пен 

Қали тҥбінде табыса ма?», «Ӛздерің жазушы ретінде шығарманы қалай аяқтар едіңдер?» деген сауал 
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тӛңірегінде әңгіме-сҧхбат жҥргіземіз. Сыныптан бірнеше пікір туындауы заңды. Содан кейін ғана 

жазушының шешімін оқуға тӛртінші аялдамаға аяқ басамыз.  

Әңгіме соңы: «...Манап демін жұтып, ақырын күрсінді. Еңкейіп, жерде тігінен тұрған 

дипломатын іліп алды да, алдына ҿңгеріп салып, аузын сырт ашты...», - деген тҧстан басталып, 

«…Қалың будың арасынан қалқып шыққан «Волгаға» қол кҿтергенін, шофердің кідіріссіз есік 

ашқанын, жұмсақ орындыққа аузы буылған қапшықтай сылқ етіп отыра кеткенін, «вокзал» деген 

сҿзді ҽрең айтқанын біледі. Орындық арқалығын желкесіне жастап, басын артқа тастап жіберді 

де, кҿзін жұмды…» деген сӛйлеммен аяқталады. «Тӛртінші аялдамада» оқушылар шығарманың 

аяқталу тҧсынан жазушы шешімін оқи отырып, әңгімені басынан тағы бір саралауға кӛшеді. Бҧл 

ҥдеріске мҧғалім қатыспай-ақ, оқушылар ӛзді-ӛзі қызу талқылап кетеді. Сӛйтіп, «аялдай отырып оқу» 

әдісі арқылы шығарма мазмҧнының терең меңгерілетіні бҧл әдістің тиімділігін аңғартады.  

Сонымен бірге әңгімені сыныпта оқытудың тиімділігі де бірнеше қырынан байқалады. 

Біріншіден, аталған әңгіменің тілінің кҥрделілігі, кейбір тҧрақты тіркестер мен фразалық 

оралымдардың кӛптігі терең қабылдауына біршама қиындық тудырады. Яғни, мәтінде «Етек-жеңінде 

желбіршіктері мол әрі ҧзын етек жібек киіп, жел ӛтіне шыға қалса, Икар қҧсап дӛңгеленіп айналып, 

аспанға ҧшып кетер еді-ау», «Жерге қарап, әкеміз кҥрт шӛккен. Соғыстан контузия алған адамнан не 

сҧрарсың?»,«Орындық қасында тҧрған Манаптың тҧла бойы дір етті. Кӛзін мҧнар алды. Алға қарай 

емпеңдеп жӛней бергені есінде» т.б. арнайы тоқталып анықтайтын сӛз қолданыстары молынан 

ҧшырасады. «Аялдай отырып оқыту» әдісі бойынша мәтіндегі осындай кҥрделі сӛз оралымдары мен 

тіркестердің мән-мағынасы анықталады. Екіншіден, әңгіменің композициялық қҧрылымы да кӛп 

қабатты болып келеді. Себебі шығарманың ішінде бірнеше уақыт кеңістігі байқалады. Әңгімешінің 

шегініс жасауы, келесі бір кейіпкердің бастан кешкенін әңгімелеуі, баяндауы кездеседі. Оқырманның 

оқиға желісін, ішкі қҧрылымының аражігін дҧрыс анықтауы ҥшін де аялдай отырып оқу арқылы 

жҥргізілетін сҧрақ-тапсырмалардың кӛмегі мол. Ҥшіншіден, шығарманың тҧтас композициялық 

қҧрылымына талдау, шығарма мазмҧнын терең меңгеріп, келесі сағаттарда образдық талдаулар 

жҥргізу ҥшін кӛмектеседі. 

Оқушылардың сын тҧрғысынан ойлауын дамытуға, негізгі мәселені жан-жақты қарастырып ӛз 

пікірін дәлелдеуге негізделген, шешендік шеберлігін шыңдайтын тиімді әдістердің бірі «АПФ» дебат 

ҽдісі болмақ. Америкалық Парламеннтік Форматтағы (АПФ) әдісінде әрқайсысы екі ойыншыдан 

тҧратын екі команда – Ҥкімет пен Оппозиция спикерлерінен тҧратын ойыншылар қатысады. 

Пікірсайыс барысын палата спикері басқарады. Ол сонымен бірге сайыстың тӛрешісі қызметін 

атқарады. Егер раундта бірнеше адам тӛрешілік етсе, онда олардың арасынан бір палата спикерін 

таңдап алынады. Мысалы, сыныптан тӛрт оқушы таңдалып алынады да Ҥкімет пен Оппозиция 

командаларына бӛлінеді. Командаларды тиын лақтыру арқылы анықтап аламыз. Тиынның сан жағы 

тҥскендер Ҥкімет, елтаңба жағы тҥскендер Оппозиция болады. Ал сыныптағы қалған оқушылар 

сайыстың тӛрешісі қызметін атқарады. Спикерлерге де, тӛрешілерге де қойылатын талаптар болады. 

Спикерлер берілген тақырыпты тӛмендегі ереже бойынша талқылайды: 

1) Тақырыптың ӛзектілігі қандай? 2) Тақырыптағы кілт сӛздерге анықтама беру; 3) Тақырыпқа 

сай қазіргі қалыптасқан жағдайға байланысты статистикалық мәлімет келтіру; 4) Ӛз позициясын 

дәлелдейтін кемінде ҥш аргумент келтіру және оны фактілермен толықтыру; 5) Позициясының нақты 

идеясын кӛрсететін және қорытындылайтын бір нақыл сӛз немесе мақал-мәтел айту.  

Дәл сол сияқты тӛрешілер шешімді мына талаптар бойынша шығарады:  

1) Тақырыптың ашылуы бойынша; 2) Аргументтер дәлелділігі қай тарапта басым болды; 3) 

Қарсылықтар ӛтімділігі; 3) Спикерлік қызмет бойынша;  

4) Идея басымдылығы бойынша. 

Спикерлер мына тәртіп бойынша қызмет атқарады: Бірінші Ҥкіметтің 1-спикері шығып 

тақырыпты тҥсіндіріп ӛз позициясын дәлелдейтін аргументтер ҧсынады. Екінші Оппозиция тобының 

1-спикері ҥкіметтің бірінші спикері келтірген идеяға қарсылық білдіріп, ӛзінің пікірін дәлелдейтін 

аргументтер ҧсынады. Ҥшінші Ҥкіметтің 2-спикері шығып, оппозиция спикері келтірген идеяға 

қарсылық білдіріп, ӛз позициясын қайта орнына келтіреді. Тӛртінші Оппозицияның 2-спикері шығып, 

Ҥкіметтің 2-спикеріне қарсылық айтып, ӛз позициясын дәлелдейді. Осымен ойынның негізгі бӛлімі 

аяқталады. Негізгі бӛлім аяқталған соң сараптама бӛлімі басталады. Сараптама бӛлімінде 

оппозицияның бірінші спикері шығып ойынға таза сараптама жасайды, содан соң Ҥкіметтің бірінші 

спикері шығып бір минут негізгі бӛлімде ӛз ойын дәлелдеген екінші спикеріне қарсылық айтады да, 
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қалған уақытта тек ойынға таза сараптама жасайды. Ойын уақытын және ережесін шатастырып алмау 

ҥшін мына кестені пайдалануға болады: 

 

Үкімет  Оппозиция 

1. Бірінші спикер 4 минут. 2. Бірінші спикер 5 минут. 

3. Екінші спикер 5 минут. 4. Екінші спикер 5 минут. 

5. Сараптама 4 минут (1 минут қарсылық, 3 

минут таза сараптама). 

6. Сараптама 3 минут (таза сараптама). 

 

Мектепте прозалық шығармаларды оқытуда «АПФ» дебат әдісі ӛте тиімді. Себебі прозалық 

шығармаларды оқытуда образдарды ашу, автор идеясын анықтау сынды мақсаттарға жетуде 

таптырмас әдіс болып табылады. Айталық, 10-сыныпта оқытылатын Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» 

романын оқушылар жан-жақты тҥсінуі ҥшін мына тақырып ҧсынылады: БП. Ақбілекке қарағанда 

Жамал бақыттырақ деп есептейді.Ҥкімет командасы Жамалды бақыттырақ деп дәлелдесе, 

оппозиция командасы Ақбілекті бақыттырақ деп дәледеуі тиіс.  

Тағы да мысал ретінде 6-сыныпта оқытылатын О.Бӛкейдің «Тортай мінер ақ боз ат» әңгімесін 

осы әдіспен оқытқан тиімді. Оқушыларға шығарма бойынша мынандай тақырып ҧсынылады: БП. 

Тортайдың бойындағы кертартпа бір қасиетті кҿрсетеді. Екі команда да Тортайдың бойындағы 

кертартпа бір қасиетті кӛрсетіп оны дәлелдейді. Мысалы: Ҥкімет командасы Тортайдың бойындағы 

кертартпа қасиет ӛз-ӛзіне сенімсіздік деп дәлелдесе, Оппозиция мақсат қоя алмаушылық деп 

дәлелдеуі тиіс болады. Яғни, ойыншылар жеңіске жетуі ҥшін, ал тӛрешілер ӛз шешімдерін нақты 

дҧрыс екенін дәлелдей алуы ҥшін міндетті тҥрде алдын-ала шығармаларды оқиды және жан-жақты 

ақпараттанып, ӛз пікірлерін қалыптастырады. 

Кубизм кеңінен қолданылып жҥрген әдістердің бірі болса да прозалық шығарманы жан-жақты 

талдауға оңтайлы. Кубизм стратегиясында кубиктің әр жағына «суреттеңіз», «салыстырыңыз», «ойға 

байланыстырыңыз», «саралаңыз; «қолданыңыз», «талқылаңыз» деген сияқты 6 кӛмекші сӛздерді 

жазып, мҧғалім осы тапсырма бойынша оқушыларға еркін айту мен жазуға уақыт береді. Мәселен, 9-

сыныпта оқылатын Б.Майлиннің «Шҧғаның белгісі» әңгімесін алайық. Алдымен, «Шҧғаның белгісі» 

тақырыбы беріліп, одан соң оқушылар сол тақырып туралы берілген бағытпен еркін тҥрде ӛз 

ойларын жазады. Бҧл іс-әрекет кубиктің алты жағындағы кӛмекші сӛздерді тҥгел қамтып біткенге 

дейін жалғасады. Екінші, оқушылар ӛз ойларын жеткізуде басты кейіпкерлерді суреттейді. Ҥшінші, 

«Шҧғаның белгісі» шығармасын М.Дулатҧлының «Бақытсыз Жамал» романымен салыстырады. Екі 

шығарманың ҧқсастығы мен айырмашылығы қандай? Шҧға мен Жамалды салыстырыңыз. Тӛртінші, 

автордың басты идеясын саралайды. Бесінші, «Шҧғаның белгісі» шығармасында кӛтерілген 

әлеуметтік мәселе қазіргі қоғамда кездесе ме? Сҧраққа жауап берілу керек. Алтыншы, шығарма 

идеясына дискурстық анализ жасайды немесе қарсы пікір айтады. Әдіс бойынша оқушылар ӛз 

ойларында қалуға табандылық жасайды. Жазған кезде оқушылар кубтың 6 жағындағы сӛйлемдерге 

жауап беруі керек. Алғашқыда ӛз кӛршісімен ой алмасып, ӛз ойын ортаға салады. Әр адам кубтың 3 

жағын таңдап алып, сол туралы жазғанын ӛз серігіне оқып береді. Ӛз ойын ортаға салған кезде, бір 

ғана мақсат болады, яғни, қызу талқылап, ой алмасу керек. Сондай-ақ жҧптың біреуі екіншісін 

қолдап «Жарайсың, ӛз жазғаныңды оқы, сенікі жақсы екен» деп қҧлшындыру да керек. Қысқасы, осы 

кубизм әдісі қанша рет қолданылып жатса да, идеялар мен пікірлердің әр тҥрлі болып келуінен 

оқушыларды жалықтыра қойған жоқ.  

Оқу мақсаттарына жету барысында қолданылатын жаңаша әдістердің бірі – «Кешкі 

жаңалықтар» әдісі. 5,6,7-сыныптарда оқытылатын прозалық шығармаларды «Кешкі жаңалықтар» 

әдісімен оқытқан тиімдірек. Мәселен, Ы.Алтынсариннің «Дҥние қалай етсең табылады», «Атымтай 

Жомарт», Б.Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа», Т.Нҧрмағанбетовтың «Анасын сағынған бала», 

Н.Ақыштың «Нағыз әже қайда», С.Мҧратбековтың «Жусан исі», Қ.Әбдіқадыровтың «Қажымҧқан» 

шығармаларын осы әдіспен оқытуға болады. Мҧнда оқушылар «Евразия», «Астана», «Отыз бірінші», 

«Хабар» телеканалдары» деп аталатын тӛрт топқа бӛлінеді. Топқа бӛлінген соң оқушыларға ӛтіліп 

жатқан шығарманың мәтіні беріледі. Оқушылар берілген мәтіннен маңызды деп тапқан ақпараттарды 

анықтап, ӛздеріне берілген телеканалдың ерекшеліктеріне қарай сол ақпаратты жеткізуі керек. Бҧл 
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әдіс оқушылардың сӛйлеу дағдыларын қалыптастырып қана қоймай, маңызды ақпараттарды 

сҧрыптауға және ақпараттағы негізгі ойды анықтап, оны кӛпшіліке жеткізуге машықтанады. 

Нәтижелер. Еліміздің ғылыми-әдеби, рухани-мәдени дамуының негізгі қозғаушы кҥші болашақ 

тіл мен әдебиеттің кәсіби мамандары екені белгілі. Қазіргі білім алушылар, ертеңгі кәсіби мамандар-

дың мемлекет білімі мен ғылымының дамуына белсенді араласуы олардың сапалы да нәтижелі білім 

алуына тікелей байланысты. Сапалы нәтижелер әлеуметтік қоғам сҧранысына сай оқытуда белгілі бір 

қалыптасқан жҥйе, заңдылықтар және ҧстанымдардың кӛмегі арқылы жҥзеге асады. 

Оқытуды жетілдіру әрбір жеке тҧлғаның сапалы білім алуына алғышарттар жасауға негізделеді. 

Яғни, білім алушының жеке даралық қасиеттері мен қҧндылықтарын ескере отырып, жалпы-

адамзаттық қҧндылықтар мен заңдылықтарды игеруге бағытталған мазмҧндағы білім беруге әкеледі. 

Орта білімді жаңа технологиялар арқылы меңгерту оқушы игерген, қалыптастырған білік-

дағдыларын адамзат игілігіне қолдану ҥшін сол ақпаратқа қол жеткізуге кең мҥмкіншіліктер ашуды 

мақсат етеді. Білім беруді жаңа технологияларға негіздеп жҥргізу дегеніміз – жеке тҧлғаның 

танымдық және шығармашылық қабілеті мен мҥмкіншіліктерін дамытуға бағытталған оқыту 

жҥйелерін жасау. Ондай білім беру жҥйелері психо-педагогикалық және дидактикалық тҧрғыдан 

терең талданып, тексерілген жаңа технологиялар жҥйесімен оқыту арқылы іске асады. Жаңартылған 

білім мазмҧнының талаптары мен қажеттіліктеріне, әлеуметтік қоғам сҧранысына сай оқыту 

жҥйесінің жасалуы білім алушының алған білімін тиімді пайдалануда, сол секілді әдебиет сабағын 

оқып-ҥйренуде ӛзіндік бағыт-бағдар беріп, қалыптастырған білік-дағдыларын қолайлы пайдалануда 

маңызды рӛл атқарады. Осыған орай, оқу мен оқытуда қолданылатын тиімді әдістердің қажеттілігіне 

назар аударсақ, жоғарыда талданған прозалық шығармаларды оқытудың әдістері ӛз нәтижелерімен 

тиімділігін кӛрсетіп келеді. 

Талқылау. Мҧғалім cабақ барысында ҥнемі теория мен практиканы байланыстырып отыруы 

қажет. Себебі, теорияны практикамен байланыстыру ұстанымы классикалық философияның ӛмір, 

тәжірибе таным кӛзімен ҥйлестіруіне негізделген. Жалпы теорияны практикамен ҧштастыру 

оқушыларға дҧрыс бағыт-бағдар береді, оларды белсенді іс-әрекетке әзірлейді. Ол арқылы жеке тҧлға 

қалыптасады. Оқытудың ӛмірмен, теорияның тәжірибемен байланысының жақсы болуы білім 

мазмҧнына, оқу-тәрбие ҥдерісін ҧйымдастыруға әсер етеді. Әр тақырыпқа оқушының назарын 

аударту олардың сол білімді саналы игеруіне кӛмектесумен қатар, танымдық қабілеттерін де 

дамытады. Ол ҥшін оқушыларға «Кубизм» әдісін пайдалана мынандай тапсырмалар беруге болады: 

―Шҧғаны белгісі‖ мен ―Бақытсыз Жамал‖ әңгімелерінің ҧқсастықтарын сипаттайтын элементтерге 

қатысты диаграмма қҧрастырыңыз, болмаса салыстырмалы кесте дайындаңыз. Мҧндай тапсырмалар 

оқушылардың алған теориялық білімдерін іс жҥзінде ҧштастыруға кӛмегін тигізеді. Яғни, 

оқушылардың тың ақпараттармен жҧмыс жасай білу қабілеті артады, кез келген қажетті ақпаратты 

талдай алады, ӛзіндік кӛзқарасы қалыптасады. Cебебі, әдебиетті жете тҥсінудің негізі білім 

алушының кӛркемдік шығарманың әсерін сезіне білуінде. Яғни, Қ.Мырзағалиевтің еңбегінде 

сипатталғандай, «мҧғалімнің оқыту тәжірибесіндегі ой жібере оқу, эвристикалық әңгіме жҥргізу, 

зерттеу және репродукивті әдістер мен оның әртҥрлі амалдарын қолданудың бәрі де кӛркем 

шығарманы, әдеби теориялық ҧғымдарды жете меңгертуді кӛздейді» [4, 4 б.].  

Кӛркем шығарманы талдау барысында оқушылар тек оқып, оның мазмҧнымен ғана танысып 

қоймайды, шығарманы жан-жақты талдай білуі қажет. Әдебиет пәнінің басты нысаны кӛркем 

шығарма болғандықтан оқушының белгілі бір мазмҧнды меңгерудегі әрекетіне лайық ӛздігінен 

ізденуіне жетелейтін әдіс-тәсілдердің орны бӛлек. Осыған орай, жалпы білім беретін орта мектепте 

прозалық туындыны оқыту барысында талдауға, идеясын тҥсініп, терең ҧғына білуге негізделген әр 

тҥрлі әдіс-тәсілдер қолданылады.  

Сабақта оқушылардың білім-білік, танымдық деңгейін дамытуға негізделген ой қозғау, саралау, 

ӛзіндік пікір айту, кӛзқарасын тҧжырымдау мақсатындағы проблемалық сипаттағы сҧрау-

тапсырмалар орындалу тиіс. Оқушының ой-ӛрісін, шығармашылық белсенділігін дамыту, ӛзіндік 

кӛзқарасын, ӛмірлік мҧрат-мақсатын қалыптастыру, қоғамға сын тҧрғысынан ой жібере білу сияқты 

жеке қасиетін тәрбиелеуге негізделген тапсырмалар да ҧсынылады.  

Қорытынды. Тҥйіп айтқанда, қазіргі заман талабына сай прозалық шығармаларды оқытуда 

оқушылардың қызығушылығын ояту ҥшін осындай тиімділігі мол әдіс-тәсілдердің кӛбеюіне ат 

салысуымыз керек. Ӛйткені осылайша кӛптеген тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану сабақтың тиімділігін 

арттырумен қатар, кез-келген мәселеде ӛзіне және ӛзгелерге де сыни кӛзқараспен тҧщымды пікірін 

еркін де жҥйелі айта алатын ҧрпақты қалыптастыруға мҥмкіндік әкеледі. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ СӚЗЖАСАМЫН ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА 

ОҚЫТУДА СТУДЕНТТЕРГЕ ҚОЛДАУ КӚРСЕТУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада қазақ тілі сӛзжасамын студенттерге оқытуда жаңа ізденістер мен ӛзгерістер енгізу – 

уақыттың талабы екендігі сӛз болады. Болашақ филолог мамандарды дайындауда қазіргі 

жаңартылған білім мазмҧны аясындағы ӛзгерістерді ескере, қазақ тілі сӛзжасамын оқытудың ӛзекті 

мәселелері сараланады. Сонымен бірге аталған мақала жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша 

қазақ тілі сӛзжасамын оқытуда мҥмкін болатын нәтижелер мен шешімдер ретінде әдістемелік 

стратегияларды анықтап береді. Пән бойынша академиялық біліммен қатар студенттер қазіргі 

заманда табысқа жету ҥшін талап етілетін сын тҧрғысынан ойлау, проблема шешу, қарым-қатынас 

жасау және бірлесіп әрекет ету сияқты негізгі дағдыларды да меңгеруге тиіс.Мазмҧнды нәтижеге 

бағытталған білім мазмҧнын алмастыруға мән беріліп отырған оқу ҥдерісінде студенттерге жаңа 

технологиялар бойынша қолдау кӛрсетудің маңыздылығы мақалада дәлелденеді.  

Тҥйін сӛздер: сӛзжасам, жаңартылған оқу бағдарламасы, әдістемелік стратегиялар, жаңа 

технологиялар, студенттерге қолдау 
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Аbstract 

The article investigates that the introduction of new research and changes in the teaching of word 

formation for Kazakh students is relevant. In the preparation of future philologists, relevant issues of 

teaching word formation in the Kazakh language are analyzed taking into account changes in the content of 

modern education. In addition, this article defines methodological strategies as possible results and solutions 

for teaching word formation in the Kazakh language in an updated curriculum.In addition to academic 

knowledge of the subject, students must master the basic skills necessary to succeed in the modern world, 

such as critical thinking, problem solving, communication, and interaction. The importance of supporting 

students with new technologies in the educational process, which is focused on replacing content-oriented 

educational content, has been proved. 
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ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 

ПОД ОБНОВЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММОЙ 

 

Аннотация 

В статье исследуется, что внедрение новых исследований и изменений в преподавании 

словообразования для учащихся казахского языка является актуальной. При подготовке будущих 

филологов анализируются актуальные вопросы обучения словообразованию на казахском языке с 

учетом изменений в содержании современного образования. Кроме того, в данной статье определены 

методологические стратегии как возможные результаты и решения для обучения словообразованию 

на казахском языке в обновленном учебном плане. В дополнение к академическим знаниям предмета, 

студенты должны овладеть базовыми навыками, необходимыми для достижения успеха в 

современном мире, такими как критическое мышление, решение проблем, общение и 

взаимодействие. Доказана важность поддержки студентов новыми технологиями в образовательном 

процессе, который ориентирован на замену контентно-ориентированного образовательного контента. 

Ключевые слова: словообразование, обновленный учебный план, методологические стратегии, 

новые технологии, поддержка студентов 

 

Кіріспе. Қазіргі жылдам ӛзгеріп жатқан заманда біздің алдымызда жас ҧрпақты болашақ ӛмірге 

және еңбек етуге тиісті деңгейде даярлап, білім алушылардың бойында ХХІ ғасыр дағдылары деген 

жалпылама атауға ие болған дағдыларды қалыптастыру міндеті тҧр. Бҧл дағдылар пән бойынша 

білім, нақты дағдылар, сауаттылық пен тәжірибені қамтиды.Пән бойынша академиялық біліммен 

қатар студенттер қазіргі заманда табысқа жету ҥшін талап етілетін сын тҧрғысынан ойлау, проблема 

шешу, қарым-қатынас жасау және бірлесіп әрекет ету сияқты негізгі дағдыларды да меңгеруге тиіс. 

―Сабақ беру – ҥйреншікті жай шеберлік емес, ол – ҥнемі жаңадан жаңаны табатын ӛнер‖[1,71-6], 

–деп Жҥсіпбек Аймауытов кӛрегендігімен бір ғасыр бҧрын айтып кеткен.Сондықтан жаңартылған 

оқу бағдарламасын жҥзеге асыру ҥдерісінде студенттерге қолдау кӛрсету оқытушының ең бірінші 

міндеті деуге болады, себебіоқытушыстуденттердің қалай оқитынын неғҧрлым жақсы тҥсініп, 

ӛздерінің оқыту тәжірибесін жақсартқан сайын, олардың студенттерді тиімді оқуға жетелеу қабілеті 

соғҧрлым арта тҥспек.Оқу ҥдерісі ӛзінің табиғаты бойынша ойлаудан тҧруы керек және ми 

қҧрылымында ӛзгеріс туғызуға жетелеуге тиіс. ―Ми неғҧрлым белсенді жҧмыс істеген сайын, оқу 

ҥдерісі соғҧрлым қарқынды жҥзеге асады‖[2, 101].  

Әдістеме. Адам миы ақпаратты ӛңдеп, оны тҥсінуге мҥмкіндік беретінін, ал оқытушының 

тоқтаусыз сӛйлеуі миға шамадан тыс аса кӛп ақпарат ―жҥктемелейтіні‘‘ және ол студенттердің 

қызығушылығын жоғалтуға әкеліп соғатыны, сол сәтте оқудың нәтижелілігі айтарлықтай тӛмендеп 

кететіні туралы біздің хабардар екенімізді мәлімдейді. Ал белсенді оқу, керісінше, студенттердің 

белсенді қызметпен айналысу арқылы оқытушы берген ақпараттың мәнін ҧғынып, алған білімдерін 

есте сақтап, оны қолдана алуын қамтамасыз етуді кӛздейді. Белсенді оқу студенттіңоқытушыны 

енжар тыңдап қана қоймай, белсенді жҧмысқа тартылуын кӛздейтін оқыту және оқу әдістерінің бірі 

болып табылады. Бҧл тәсілдер оқу ҥдерісі жаттығудың алдында емес, оны орындау барысында 

жҥзеге асырылатын қҧбылыс екендігін тҥсіндіреді. Аудиторияда қолданылатын мҧндай тәсілдерге 

топтық жҧмыстар, ойын ―баламалары ‖және пән бойынша белгілі тақырыптағы ойын тҥрлері кіреді. 

Студенттердің сыни ойлау дағдыларын дамытуда ойын ―баламалары ‖шынайы ӛмірдің белгілі бір 

аспектілерін модельдеу және зерттеу ҥшін ҧсынылған мҥмкіндік болып табылады. Сабақта белсенді 

оқу әдістерін қолдану студенттің ӛзіндік рефлексия жасау дағдыларының дамуына, аудиториядағы 

жалпы жҧмысқа ҥлес қосып, қатысқанын сезінуге, оқу ҥдерісінің белсенді мҥшесі болуына, 

қҧрдастармен қарым-қатынасының дамуына, танымдық белсенділігінің артуына мҥмкіндік береді.  

Студенттерді уәждеу тәсілдері әдетте сыртқы уәж және ішкі уәж деп бӛлінеді. Сыртқы уҽжді 

(студентке сырттан әсер ететін факторларға негізделген) арттыруға арналған тәсілдерБ.Ф. Скиннер 

(Skinner, B.F., 1953) ҧсынған бихевиористік қағидаттарға негізделеді. Сӛз болып отырған тәсілдер 

жағымды мінез-қҧлықты нығайтып, кері тәртіпті шектеуді қамтамасыз ету мақсатында кері 
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байланысты (соның ішінде мадақтау мен кінәраттау) қолдануды кӛздейді. Екінші қырынан алғанда, 

ішкі уҽж іштен шығып жатады немесе жеке тҧлғаның ӛзінен туындайтын, бастау алатын уәж, әдетте 

сыртқы уәжге қарағанда бҧл анағҧрлым рақымды, ізгілікті табыс деп есептеледі. Студенттерсеминар 

жҧмыстарынан рахат алып, оны қызықты деп санағандықтан, оқуға белсенді атсалысу арқылы 

табысқа жетуін ішкі уәждің мысалы ретінде келтіруге болады. Оқытушы жҧмыстың жақсы екенін 

мойындап, оны мадақтау арқылы сыртқы уәжді қолданады, айталық, оқытушылар егжей-тегжейлі 

орындалған жҧмысы ҥшін студентті мақтай алады, ал студент жҧмысты толық орындамаса, тіпті, ол 

жҧмысты жақсартқанның ӛзінде, мҧндай оқушыны мақтамайды. Сондықтан қазақ тілі сӛзжасамын 

жоғары оқу орнын студенттеріне семинарды ойын тҥрінде, сан алуан нҧсқаларда және белсенді 

ӛтетін ҥдеріс деп санаған жағдайда, оқытушы бірлескен оқудың әдістерін қолданған жағдайда, 

студенттер жаттығуларды пайдалы және жағдайға сай келеді деп қабылдаған жағдайда білім алушы 

оқуға белсенді араласады деп кҥтуге болады.  

Талқылау. Қазақ тілі сӛзжасамын оқытуда білім алуды жандандыратын аспектілердің бірі 

студенттерді ынталандыру болып табылады, бҧл студенттердің ӛз қабілеті мен мҥмкіндіктерін іске 

асыруына оң ықпал етеді. Әдетте балалар мектепте жақсы оқиды, алайда кейбіреулері оқуға деген 

ішкі уәжі мен қызығушылығын студент кезінде жоғалтып жатады. Негізінде, студенттер оқу қажет 

болғаннан емес, ӛз еркімен оқуға ынталанып, ӛздігінен уәжделуі тиіс. Бҧған оқуды мҥмкіндігінше 

белсенді, кҥрделі, қызықты және маңызды ету арқылы қол жеткізуге болады. «Балалардың білгені, 

тапқан-таянғаны ӛмірге жанасып, жарыққа шығып отырып, барлық жҧмысты балалардың белсене, 

қҧлшына ӛздері істеуі шарт. Ӛзі еңбектеніп, ӛзі бейнеттеніп тапқан білім берік болады. Ӛмірінше 

ҧмытпайды» (Ж.Аймауытҧлы, 1929). Ғалым Ж. Аймауытҧлының бҧл пікірін әдіскер Ш. 

Рамазанованың ―Сабақ барысында тіл дамытумен қатар ой жетілдіру ҥдерісі қатар жҥреді. Ӛзін-ӛзі 

бағалауға, ӛз пікірін білдіруге дағдыланған тіл меңгеруші мәтін мазмҧнынан да деңгейін 

жоғарылататын тың деректі мағлҧмат алудан ҥміттенеді‖,[3, 549-б.] - деген қорытындысы қуаттай 

тҥседі.  

Студенттерӛздерінің ―Қазақ тілі сӛзжасамы‖ пәні бойынша жинақтаған жаңа білімдері мен 

дағдыларын іс жҥзінде ӛз тәжірибесінде қолдануға болатынын кӛргенде және шынайы ӛмірден 

алынған жағдаяттарға негізделген ӛздерінің кҥнделікті тәжірибесімен байланысты болғанда, олардың 

оқуға деген ынтасы артады. Демек, студенттер ―Тӛменде берiлген сӛздердiң қосымшаларын 

ажыратып, олардың сӛз мағынасына әсерiн анықтаңыздар. Тҥбiр морфема мен негiз сӛздiң 

арақатынасын айқындаңыздар‖, ―Мәтiндегi сӛздердi тҥбiр және қосымша морфемаларға бӛлiп, 

әрқайсысына тҥсiнiк берiңiздер. Қосымша морфемалардың сӛз мағынасына әсерiн – лексикалық не 

грамматикалық мағына жасауға қатысын – баяндаңыздар‖, ―Тiлде кейiннен қалыптаса бастаған жаңа 

кҥрделi сӛздерге мысалдар жазыңыздар. Газет-журналдарды, «Жаңа атаулар сӛздiгiн» 

пайдаланыңыздар‖, деген ҥлгідегі тапсырмаларды орындау арқылы ―Қазақ тілі сӛзжасамы‖ пәнінен 

жинаған білімі жеке ӛмірінде қажетіне жарайтындығына кӛзі жетеді де, білімі беки тҥседі.  

Студенттің бастапқы ішкі уәжі тӛмен болған жағдайда сыртқы марапат пайдалы болуы мҥмкін. 

Шын мәнінде, оқытушыстуденттерденжоғары нәтиже кҥтіп, олардың ӛз кҥшіне деген сенімін 

нығайту ҥшін мадақтауды пайдаланғаны дҧрыс. Кез келген мҧғалімнің алдында тҧрған басты 

міндеттердің бірі оқуға қызығушылығы тӛмен оқушыларды оқу ҥдерісіне тартып, қолдау кӛрсету 

болып табылады.  

Оқуға құштары тҿмен студенттерді Қазақ тілі сҿзжасамын меңгертуде қалай 

ынталандыруға болады? Осы салада кеңінен қолданылатын әдістер негізінен мадақтау және жазалау 

жҥйесін қолдануға негізделуі мҥмкін. Олар, әдетте, «сыртқы» уәж немесе «оқу керек» деген талаппен 

байланыстырылады. Студенттердімҧндай жолмен уәждеу стратегияларын пайдалануға сақтықпен 

қараған жӛн. Негізінде, студенттероқу керек болғаннан емес, ӛз еркімен оқуға ынталанып, ӛздігінен 

уәжделуі тиіс. Бҧған оқуды мҥмкіндігінше белсенді, ынталандырушы, қызықты және маңызды ету 

арқылы қол жеткізуге болады.  

Студенттердіңпәнге қызығушылығы мен ынтасын қалыптастыратын кӛптеген факторлар бар: 

студенттердің қызығушылығын туғызатын жаттығулар, оқытушының ықпалы, пән бойынша байқау-

жарыстар, мадақтау және т.б. 

Студенттің шынайы қызығушылығы мен ынтасын арттырудың ең сенімді тәсілі – осы 

факторлардың барлығын қамту, яғни, білім алуға шынайы ынталандыратын оқу ортасын 

қалыптастыру. Тӛмендегі кестеде оқытушы жҧмысындағы студенттің уәжін ӛсіретін немесе, 

керісінше, ӛшіретін факторлар ҧсынылған. 
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1-кесте. Уәжге әсер ететін факторлар. 

 

―Қазақ тілі сӛзжасамы‖ пәніндетҥрлі оқыту 

мен оқу әдістерін пайдаланатын белсенді 

оқытушы 

―Қазақ тілі сӛзжасамы‖ пәнінде негізінен ӛзі 

сӛйлейтін немесе ҥзіліссіз дәріс оқитын оқытушы 

кӛп студентті қамтитын белсенді тапсырмалар  Аз ғана студент қатысатын немесе мҥлде 

қатыспайтын тапсырмалар 

Сӛзжасам саласының ӛзге тіл білімі 

салаларымен байланысын кӛрсететін және 

осының алдында ӛткен тақырыппен 

байланысты жаттығулар  

Айқын емес, тҥсініксіз және осының алдында 

ӛткен тақырыптармен байланыспайтын 

жаттығулар 

сабақтағы жаттығулардың кҥрделілігі тиісті 

деңгейде және барлық студенттер орындай 

алатын етіп сараланған  

сабақтағы жаттығулар сараланбаған және 

басында орындау тым қиын немесе қабілеті 

жоғары студенттермҥмкіндіктері ескерілмейді 

оқыту мен оқудың сан алуан әдістері 

қолданылады – сабақ қызықты әрі мазмҧнды  

оқыту мен оқу әдістерінің аз ғана тҥрі 

қолданылады – сабақтың қандай болатынын 

алдын ала болжап білуге болады 

Студенттерге ―ойлануға‖ уақыт бере отырып, 

сабақ қарқынын ӛзгертеді 

сабақтың қарқыны ӛте жылдам/баяу және 

студенттерге―ойлануға‖уақыт берілмейді  

әр студентке жеке қолдау кӛрсету  Студенттер оқытушыдан кӛмек кҥтеді, оқытушы 

тарапынан қолдау болмайды 

орынды мақтау және оқытушының пайдалы 

кері байланыс ҧсынуы  

мақтау айтылмайды және мҧғалім студенттерге 

тиімсіз кері байланыс береді 

студенттер сабақ мақсатын және сабақтан 

кҥтілетін нәтижені біледі  

студенттерсабақ мақсатын және ӛздерінің нені 

ҥйренетінін білмейді 

 

Оқытушы сабақ беру барысында бҥкіл пән бойынша қарастырылған білім әр студенттің жадында 

тҥпкілікті сақталып, ӛмірде қолдана білуіне кепілдік беруді мақсат тҧтуы тиіс. Студенттердіңқазіргі 

уақытта меңгеріп жатқан ―Қазақ тілі сӛзжасамы‖ пәні мен бҧрын ӛткен пәндер арасындатақырыптық 

байланыс орнатуына ҥнемі ықпал ету керек. Мысалы, ―Сӛзжасам бірліктерінің морфологиялық 

бірліктерден айырмашылығынакластер қҧрастырыңыз‖, ―Семантикалық тәсілдер арқылы жасалған 

сӛзжасам бірліктерінің лексикологиямен байланысын ғылыми постер арқылы қорғаңыз‖. Мҧндай 

тапсырмалар ӛткен тақырыптардың студенттердің жадында сақталуын қамтамасыз етіп, олардың 

пәнді толығымен тҥсінуіне кӛмектеседі. 

Зерттеуге негізделген оқуды аудиторияда қолданудың кӛптеген тәжірибелік модельдері бар. 

Мҧғалімнің жетекшілігімен жҥргізілетін осындай зерттеу модельдерінің бірі ―Ықпалдастырылған 

әлеуметтік зерттеу моделі‖(Hamston&Murdoch,1996) деп аталады. Модель әртҥрлі жеті зерттеу 

кезеңін қамтиды. Зерттеу барысында болжамдарға,зерттеу мазмҧнына, қҧндылықтар, кӛзқарастар, 

ҥдерістер мен дағдыларды бағалау нәтижелеріне байланысты кезеңдер қайта қарастырылады. 

Кестедегі ақпарат Хэмстон мен Мердоктың еңбегін негізге ала отырып қҧрастырылды (Hamston, J. 

And Murdoch, K.,1996). 

 

2-кесте. Ықпалдастырылған әлеуметтік зерттеу моделі 

 

Кезеңдер Жаттығулардың негізгі тақырыбы Сҧрақ тҥрлері 

Алғашқы 

дайындық 

Студенттерге тақырыппен танысуға  

мҥмкіндік беру.Тақырып бойынша 

студенттерді қызықтыратын мәселелерді анықтау. 

Тақырып қандай? 

Неліктен осы тақырыпты зерттеу 

қажет? 

Зерттеуге 

дайындық 

Студенттерге осы тақырып бойынша  

бҧрыннан білетін нәрселерді анықтау. 

Студенттерге жҧмыс істеу бағыты мен нысанын 

белгілеу.Тақырып бойынша орындау керек 

жҧмыстар мен жаттығуларды жоспарлауға 

кӛмектесу. 

Бізілгеріден бұл тақырып туралы 

не білеміз? 

Осы тақырыпқа қатысты не 

ойлайсыңдар? 

Бұған тағы кім кҿз жеткізді? 

Сен не ойлайсың? 
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Зерттеу Студенттердің білімге қызығушылығын одан әрі 

ынталандыру. Бҧған дейін қойылған сҧрақтарға 

жауап беруге мҥмкіндік беретін жаңа ақпарат 

ҧсыну.Студенттердің білімін, қҧндылықтары мен 

тҥсініктерін тексеру. 

Студенттердің алдағы уақытта орындалатын 

жаттығулар мен жҥргізілетін жҧмыстарды 

тҥсінуіне кӛмектесу. 

Біздің нақты нені білгіміз келеді? 

Мұны істеудің ең тиімді жолы 

қандай? 

Ақпаратты қалай жинаймыз? 

Сҧрыптау Студенттерге «зерттеу» кезеңінде анықталған 

ақпарат пен идеялардысҧрыптау мен 

таныстырудың нақты тәсілдерін ҧсыну. 

Студенттердің жинақталған ақпаратты ӛңдеуіне 

және әртҥрлі тәсілдермен таныстыруына 

мҥмкіндік беру. Нәтижелердің кең ауқымды 

болуына мҥмкіндік беру. 

Ақпаратты қалай сұрыптай 

аламыз? 

Қандай байланыс орната аламыз? 

Ақпарат нақты, құнды жҽне 

пайдалануға тұратынына қалай кҿз 

жеткізе аламыз? 

Алға 

ілгерілеу 

Тақырып аясын кеңейтіп, оқушылардың 

тақырыпты тҥсінгенінтексеру. 

Студенттерге қолжетімді тҥсініктер аясын кеңейту 

ҥшін кӛбірек ақпарат ҧсыну. 

Біз қандай қорытындыларға 

келдік? 

Оларды қандай дҽлелдермен 

негіздей аламыз? 

Алынған нҽтижелермен не 

істейміз? 

Біздіңкелесі ҽрекеттеріміз қандай 

болуы керек? 

Байланыс 

орнату 

Студенттердің не ҥйренгені туралы қорытынды 

жасауына кӛмектесу. 

Оқу ҥдерісінің барысы туралы және не ҥйренгені 

туралы рефлексия жасауынамҥмкіндік беру. 

Біз қандай қорытындыға келдік? 

Оларды қандай дҽлелдермен 

негіздей аламыз? 

Нҽтижелері қандай? 

Әрекетке 

кӛшу 

Студенттерге ӛздерінің тҥсінігі мен ӛмірлік 

тәжірибесінің арасында байланыс орнатуға 

кӛмектесу. Студенттердің таңдау жасауына және 

ӛзінің қоғамның табысты мҥшесі бола 

алатындығына сенімін арттыруға мҥмкіндіктер 

жасау. Тақырыпты одан әрі жоспарлау барысында 

студенттердің тҥсінігін ескеру. 

Біз қандай ҽрекет жасай аламыз? 

Тақырып туралыенді не ойлайсыз? 

 

Қорытынды. Сабақтарды жаңа технологияларға сәйкес жоспарлау, яғни, тақырып басында 

қарапайым деңгейде қозғалып, кейін жоғары деңгейде қайта қаралуы тиіс. Студенттердің тақырыпты 

тҥсінуі оларға осы тақырыпты қайта қарау мҥмкіндігін берген кезде жетіле тҥседі. Бҧған бірнеше 

тәсілдермен қол жеткізуге болады:  

 басқа сҧрақтарды және бастапқы сҧрақтарды ӛзгертіп қолдану арқылы тақырыпты қайта 

қарастыру;  

 тақырыпқа қайта оралу арқылы оны басқа тақырыптармен байланыстыру; 

 тақырыпты жоғары тҧжырымдамалық деңгейде (оқушыларда тҥсінік қалыптасып, дағдылары 

шыңдалған кезде) және кӛптеген жағдайлардың кӛмегімен зерттеу.  

―Қазақ тілі сӛзжасамы‖ пәнінде қамтылатын белсенді оқу тәсілдері тәжірибелік, эксперименттік, 

пікірталас, жоспарлау және бағамдау жаттығуларын жҥргізіп, топтық жҧмыс және ықшамсабақтар 

ҧйымдастыруды кӛздейді. Бҧл тәсілдерде оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол жеткізу ҥшін 

сыныпта қолдануға болатын тәжірибелік идеялар қамтылғандығымен маңызды.  
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ МАҚАЛА ЖАЗУ ДАҒДЫЛАРЫН ЗЕРТТЕП  

ОҚУ АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада мҧғалімнің іс-әрекетті зерттеуі бойынша жҥргізілген жҧмыстарының әдіс-тәсілдері 

мен оның нәтижесі туралы айтылады. Сабақ барысында іс-әрекетті зерттеуге тҥрткі болған мәселенің 

пайда болуы, оны анықтау, шешу жолдарымен жҥргізілген жҧмыстар жайлы мәлімет беріледі. 

Мәселені анықтау ҥшін жҥргізілген сауалнаманың нәтижесі кӛрсетіледі, зерттеу ҥшін әдебиеттерге 

шолу жасай отырып, зерделенеді. 

Қалыптасқан жағдайды қалай ӛзгертуге болады? Сынып кӛрсеткішінің ілгерілеуінде қандай 

кедергілер бар? Осы сияқты басқа да сҧрақтарға жауап беріледі. Таңдалған әдіс-тәсілдердің 

туындаған мәселені қаншалықты шешуге ықпал ететіні талданады. Іс-әрекетті зерттеу сабақ 

барысында қалай кӛрініс тапқаны туралы айтылады. 

Оқушылардың ӛз бетінше жҧмыс істеу мен зерттеушілік қабілетін дамытуға бағытталған 

біршама істер атқарылды. Зерттеп оқуды қолдану арқылы сыни мақала жазуға бағытталған сабақтар 

сыныптың ерекшелігін ескере отырып жоспарланғандықтан, оң нәтижесін берді. Зерттеп оқудың 

оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамыту мен сыни мақала жазу дағдысын қалыптастырудың 

оңтайлы әдісі екенін осы мақаладан кӛре аламыз. 

Тҥйін сӛздер:іс-әрекетті зерттеу, зерттеп оқу, дамыту, сыни мақала жазу  
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DEVELOPING A SKILL OF WRITING CRITICAL ARTICLES IN STUDENTS THROUH 

READING FOR SPECIFIC INFORMATION 

 

Abstract 

The article discusses and outlines the results of the research conducted on the activities of a teacher.The 

research problem and the work that has been done to solve it while investigation is described.The result of 

the survey to identify problems is indicated alongside with literature review. 

https://www.nis.edu.kz/en/schools/almaty/
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How to change the current situation? What are the barriers to promoting students‘ academic 

performance?The answers to the above given questions are given in the article.It is analyzed to what extent 

the chosen approaches are effective in solving the problems that have arisen.It is about how the study of 

activity manifested itself during the lesson. 

A number of activities were conducted aimed at developing research abilities and independent work of 

students.Classes aimed at critical writing of articles using the study gave positive results, since they are 

planned taking into account the specifics of the class.In this article, we can see that learning is the best way 

to develop students' research abilities and build critical writing skills.  

Keywords: research activities, search reading, development, writing a critical article 
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РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ НАВЫКОВ НАПИСАНИЯ КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ ЧЕРЕЗ 

ПОИСКОВОЕ ЧТЕНИЕ  

 

Аннотация 

В статье говорится о методах исследования деятельности учителя и его работы по его 

результатам. В ходе занятия дается информация о появлении проблемы, способной исследовать 

деятельность, о проводимой работе путем его выявления, решения. Указывается результат 

проведенного опроса для выявления проблемы, изучается с обзором литературы для исследования.  

Как изменить сложившуюся ситуацию? Какие препятствия существуют в продвижении 

классного показателя? На другие подобные вопросы даются ответы. Анализируется, насколько 

выбранные подходы способствуют решению возникшей проблемы. Речь идет о том, как 

исследование деятельности проявилось в ходе урока. 

Были проведены ряд мероприятий, направленных на развитие исследовательских способностей и 

самостоятельной работы учащихся. Занятия, направленные на критическое написание статей с 

использованием изучения, дали положительные результаты, так как они планируются с учетом 

специфики класса. В этой статье мы можем увидеть, что поисковое чтениеявляется оптимальным 

способом развития исследовательских способностей учащихся и формирования навыков 

критического письма. 

Ключевые слова: исследование деятельности, поисковое чтение, развитие, написание 

критической статьи 

 

Кіріспе. Қазірге кезде мҧғалімдердің мақсатқа бағытталған зерттеушілік әс-әрекеті, 

педагогикалық мәселелері кҥннен кҥнге ӛзекті мәселе болып келеді. Зерттеу мәндеттерін шешу қазргі 

кезде мҧғалімнің қҧқығы ғана емес, оның кәсіби міндеті ретінде қарастырлады. Мҧғалім ҥшін іс-

әрекетті зерттеу тәжірибе мен практиканы пайдалана отырып, одан ары кәсіби тҧрғыда ӛсу және 

оқуды жалғастыру болып табылады. Ал іс-әрекетті зерттеу – әрекеттер мен олардың нәтижесі мен 

салдарын жан-жақты зерттеумен қатар оқыту мен оқуды жақсарту мақсатындағы іс-әрекеттегі 

орындау әдісі. Соған қарағанда іс-әрекет пен сабақты зерттеу қатар жҥретін ҥдеріс. Тек ӛзінің 

кҥнделікті тәжірибесінің негізінде ғана мҧғалім ӛзінің кәсіби қызметінде орын алған проблемалар 

мен қиындықтарды анықтай алады. 

Әрбір сабақ – зерттеу, сабақтағы кез-келген іс-әрекет тҥрін жан-жақты қарастырып, шешімін 

табу да зерттеу, ал әрбір оқушының бойында зерттеушілік қабілеттің даму керектігін бәріміз білеміз. 

Тҧлғаның дамуын және оқушылардың ӛмірлік іс-ірекетін болжауға және талдауға, зерделеуге, білім 

беру жҥйесін кешенді ӛзгертуді іске асыруға дайын болуын кӛрсетеді. ―Зерттеу арқылы мҧғалімнің 

іздену шараларының қҧны артады. Ол тәжірибені жетілдіруге бағытталғандықтан, бҧл ҥдеріске 

мектеп әкімшілігі, оқушылар мен ата-аналар тартылуы мҥмкін. Бҧл ретте проблеманы қарастыру 

барысында ҥнемі дҧрыс не бҧрыс жауап табу мҥмкін емес, ас барысында оған қатысушылар нақты 

проблемаларға сын тҧрғысынан қарап, ӛзгеріс енгізу жӛніндегі сыншы агент ретінде әрекет ете 
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отырып, ҥдеріске ӛз ҥлесін қосады және одан пайда алады‖[1,5]. Осы Шмук ҧсынған қағидаға сәйкес 

іс-әрекетті зерттеу тобында жҧмыс жасаған мҧғалімдерге әріптестері сыншы дос, агент ретінде 

зерттеуді бақылауға қатысып, жҥзеге асыруға кӛмектесті. 

Әдістеме.Іс-әрекетті зерттеу тәсілі ―педагогиалық тәжірибені‖ жалпы тҧжырымдамалық тҥсінуді 

жақсартуға мҥмкіндік туғызып, соның негізінде практик-мҧғалімде ӛзінің сыныптағы жҧмысы жайлы 

ӛз теориясын қҧруға кӛмектеседі. ―Халықаралық білім кеңістігіне кіру әртҥрлі дамыған елдердің 

тәжірибелерін зерттей отырып, озықтарына бағытталу, білім беру сапасын, деңгейін қалыпқа келтіру, 

нақтырақ қарапайым тілмен айтсақ, дамыған елдердің білім сапасына жақындау, теңелу. Міне, 

осыған орай елімізде білім берудің мазмҧны жаңартылып, жаңа кӛзқарас, жаңаша қарым-қатынас 

пайда болды. Бҧл ӛзгерістер – жаңартылған білім мазмҧны деген атаумен ерешеленіп, мектепте 

оқытылатын әр пәннің приоритетін ӛзгертті‖[2,495]. Сондай проритеттің бірі-білім алушыларды 

зерттеу іс-әректіне тарту болып табылады. Сабақты және іс-әрекеттізерттеуге ықпал еткен мәселе – І 

жартыжылдықтағы тоқсандық бағалауларда қазақ тілі бірінші тіл ретінде оқытылатын кейбір 

сыныптарда жазылым дағдысы бойынша сыни мақала жазуда қиындықтардың туындауы. 

Оқушылардағы негізгі мәселе – жазылым, соның ішінде мақала, сыни мақала жазуда 

қиналатындықтары, тәжірибелерінің аздығы. Осыдан барып белгілі бір нәтижеге қол жеткізу ҥшін 

зерттеуді толыққанды сабаққа да, іс-әрекетке де қатар жҥргізу қажеттігі туындады. Мәселенің 

туындауына әсер еткенфакторларды нақтылау мақсатында іс-әрекетті зерттеу барысында фокус 

топтар анықталды. Фокус аймағындағы алынған сынып оқушыларынанзерттеу алдындағы сауалнама 

алынды.Тӛмендегі диаграммаларалынған диагностикалық сауалнама нәтижесі. 
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№1 Сіз мақаланы қаншалықты жиі оқисыз?  

А күнде оқимын В аптасына бір рет оқимын C айына бір рет оқимын D тіпті оқымаймын 
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№2 Мақаланың қай тҥрін кӛбірек оқисыз? 

А проблемалық мақала В сыни мақала C насихаттық мақала D бас мақала 
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Сауалнама нәтижесінде оқушылардың басым кӛпшілігі мақаланы аптасына 1 рет оқыса, тіпті 

оқымайтын да оқушы бар екен. Мақаланың ішінде ең кӛп оқылатыны бас мақала болса, сыни мақала 

соңғы қатарда, осының салдарынан оқушылар келесі ―Қайсысы сыни мақалада жиі кездеседі?‖ деген 

сҧраққа жауап беруде қиналған. Проблеманың қайдан шығып тҧрғанын да тапқан сияқтымыз. 

Оқушылар сыни мақалаларды кӛп оқымағандақтан оны қалай жазу керек екенінен де қиналады. 

Теориялық білім мҧғалім тарапынан тҥсіндірілгенімен оқушылар практикасын жетілдіре тҥсу ҥшін де 

ӛз беттерімен сыни мақаланы оқып тҧруға, ӛздігінен талдап, зерттей отырып оқуына кӛңіл бӛлулері 

қажет. Сонда теория мен практиканың ҧштасқан жерінің нәтижесі тиімді шығады. Осылардың бәрін 

меңгере отырып оқушы сыни мақаланы берілген кез-келген тақырыпта зерттеушілік қабілетін қоса 

отырып қиналмай жазып шығады. Сонымен қатар оқушылардың мақаланы негізінен орыс тілінде 

оқитыны анықталды, ал қазақ және ағылшын тілінде оқитындар саны тең тҥскен. Осы сҧрақтар 

арқылы біз оқушылардың мақала тҥрлері, соның ішінде сыни мақаланы ажырата алмайтындығын, 

сонымен қатар мақала тҥрлерінің стилі, тілдік қҧрылымдары мен тақырыптық аясы сияқты мәселелер 

жазуда кедергі келтіретінін кӛріп отырмыз. 

 Кез-келген зерттеу жҧмыстарында алдымен әдебиеттермен жҧмыс жҥргізіледі. Оның ішінде 

зерттеп оқуға байланысты бірқатар әдебиеттерге шолу жасап алған дҧрыс. 

Ресей академиясы сайты ҧсынған ―Новый словарь методических терминов и понятий‖ (теория и 

практика обучения языкам) сӛздігінде: Зерттеп оқу – мақсаты мен сипатына қарай шынайы оқу тҥрі. 

Зерттеп оқудың мақсаты –мәтіннен нақты ақпарат табу (анықтамалар, ережелер, сандық және басқа 

да кӛрсеткіштер). Зерттеп оқу сипатына қарай кӛз жҥгіртіп оқуға ҧқсас,- деген анықтама берсе, М.С. 

Плетнева ―Выбор видов чтения на уроках русского языка в основной школе‖ деген еңбегінде зерттеп 

оқу – ақпараттарды(мерзімдер, сандар, есімдер, атаулар, терминдер, тілдік қҧбылыстар) таңдап, теріп 

оқу [3] деп тҥсінік береді. 
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№3 Қайсысы сыни мақалада жиі кездеседі? 

А өмірде болып жатқан маңызды құбылыстарды, оқиғаларды талдап-бағалау 

В заман талабына сай бүгінгі өмірдің практикалық міндеттері 

C қоғамда шешілуді талап ететін өткір мәселелер 

D үкіметтің алға қойған саяси міндеттері 
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№4 Мақаланы қай тілде оқығанды ҧнатасыз?  

А қазақ тілінде оқығанды В орыс тілінде оқығанды 

C ағылшын тілінде оқығанды D басқа тілде оқығанды 
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Кузнецова Виктория Алексеевна―Поисковое чтение‖ деп аталатын зерттеуінде:―зерттеп оқу – 

мерзімді баспасӛз, газеттер мен әдебиетті оқуға негізделген. Оның мақсаты мәтіннен қажетті 

ақпаратты (фактілер, мінездемелер, сандық кӛрсеткіштер мен сілтемелер) жылдам іздеп табуға 

бағытталған. Осы мақалада немесе кітапта ӛзін қызықтыратын ақпараттың бар екені оқырманға 

белгілі, сол себепті берілген мәтіндердің тҥріне қарай детальды талдау жҥргізбей-ақ бірден мәтіннің 

белгілі бір тарауы мен бӛліміне жҥгінеді. Зерттеп оқу барысында мазмҧндық ақпаратты алу 

дискурсивті ҥрдісті қажет етпейді, себебі ол автоматты тҥрде жҥзеге асады. Осындай оқу тҥрі 

мәтіннің мазмҧндық-логикалық қҧрылымын айқындап, белгілі бір мәселе мен сҧрақтарға қатысты 

ақпаратты іріктеп, бірнеше мәтіндердегі ақпараттарды біріктіре алу қабілетіне негізделген. Оқыту 

жағдайында зерттеп оқу жаттығу жҧмысының қызметін атқарады, сондықтан оқылымның басқа 

тҥрлерін дамытудың қҧрамдас бӛлігі болып табылады дей келе, зерттеп оқу технологиясын меңгеру 

мәтіналды, мәтінмен, мәтінсоңы жҧмыстарда жҥзеге асырылады‖ [4] деген тҧжырымына 

ҧйымдастырылатын жҧмыс тҥрлері арқылы дәйек келтіреді. 

Мәтіналды тапсырмасы нақты бір мәтін рецепциясы аясындағы қажетті білімді модельдеуге 

бағытталған, сонымен қатар мазмҧндық және тілдік қиындықтарды жоюды және оқылым дағдысын 

мен «тҥсіну стратегиясын» қалыптастыруды кӛздейді. Онда мәтінді оқуға қатысты лексико-

грамматикалық, қҧрылымдық-мазмҧндық, лингвостилистикалық және лингвотанымдық ерекшеліктер 

ескеріледі. 

Мәтінмен жҧмыс тапсырмасында оқылым барысында танымдық-коммуникативтік талаптарды 

тез әрі міндетті тҥрде шешуге оқылым тҥріне сілтей отырып қарым-қатынастық қҧрылымдарды 

ҧсынады. Ескертпе сҧрақтар бірнеше талаптарға жауап береді: 

- олар бҧрын меңгерілген лексика мен грамматикалық қҧрылымдардан тҧрады; 

- барлық сҧрақтар мәтіннің бейімделген интерпретациясын білдіруі қажет. Сонымен қатар 

оқушылар оқылымның белгілі бір стратегиясын қалыптастыруды қамтамасыз ететін жаттығуларды 

орындайды. 

Мәтінсоңы тапсырмасы оқылым бойынша ақпаратты тҥсінгенін, оны қолдану мҥмкіндігін 

тексеруге негізделеді деген қорытынды жасайды.Сонымен қатар ғалым жҥргізген зерттеуінде ӛзі 

сҥйенген әдебиеттерге сілтеме жасап отырады. 

―Классификация видов чтения‖ зерттеу жҧмысында Е.Я.Григорьева зерттеп оқудың мақсаты – 

ізделіп отырған қажетті ақпаратты мәтіннен табу дей келе, ол ҥшін оқушыларда:  

- мәтіннің тҥрі мен қҧрылымдық-композициялық ерекшелігін анықтай алу; 

- қажетті фактілерді табу (мысал, аргумент); 

- ақпаратты нақты зерделеуді талап ететін абзацтарды таба алуға деген икемділікқалыптасқан 

болуы керек [5] десе, орыс тілі мен әдебиет пән мҧғалімі С. Г. Потапова ―Эффективные стратегии 

работы с текстом на уроке в школе‖ еңбегінде мәтінмен жҧмыс жасатуда оқушылардың іс-әрекеттері 

мен сауатты жазу және сӛйлеу қызметтерін біртҧтас бірлікте ҧстау дидактикалық тҧтастықтың негізі 

[6] екенін атап кӛрсетеді. Демек, оқылым дағдысы арқылы жазылымды игертуге болатынын 

меңзейді. Сонымен қатар,―оқылым стратегиялары оқушыларға дайын ақапарат ҧсынатын дәстҥрлі 

технологиялардан ӛзгеше, ӛйткені мҧғалім оқушыларға сабақтағы тҥйінді мәселенің шешілу жолын 

ӛздері тауып, қалыптасқан жаңа жағдайда қалай әрекет етуге болатынын тҥсіндіре алатындай зерттеу 

жҧмысын ҧйымдастырады‖,- деп тҧжырымдайды.  

 Нью-Йорк мемлекеттік университетінің профессоры Винсент Р.Pyггиepo ӛзінің ―Сыни оқу 

стратегиялары‖ атты зерттеуінде: ―Кез-келген мәтінді оқып, ондағы ақпаратқа сенбес бҧрын әр адам 

тӛрт сатылы сыни оқу стратегиясын қолдана білу тиіс: шолу, талдау, оқу және бағалау‖,-дейді [7]. 

Осылайша, Винсент Р.Pyггиepo зерттеп оқу стратегиясына басты назар аударады. Осы сыни оқу 

стратегиясын қолдану арқылы оқушының сараптама жасау, сыни ойлау, талдау, салыстыру 

дағдыларын дамытуға мҥмкіндік туатындығын қадап айтады. 

 Ал қазақстандық, Назарбаев Зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі, 

педагогика ғылымдарының магистрі Акбота Жайсанбаева ―Оқылым стратегияларын тиімді қолдану 

арқылы оқушылардың мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау дағдысын дамыту‖ тақырыбындағы 

зерттеу еңбегінде: Зерттеп оқу – мәтіннің мазмҧны мен қҧрылымдық бӛліктерін шолып оқуға 

қарағанда кҥрделі оқу тҥрі. Зерттеп оқу оқушыдан назарын шоғырландырып оқуды талап етеді. 

Оқылым мәтінінің астарлы ойын, автор кӛзқарасын, мәтіндегі кӛтерілген мәселені, факті мен 

кӛзқарасты, негізгі және қосымша, детальды ақпараттарды зерделеп ажырату зерттеп оқудың 

ерекшелігі болып табылады. Мәтіндегі тірек сӛздерді, кӛркемдегіш қҧралдарды, жай сӛйлемдерді, 
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мәтіндегі етістіктердің қолданысын, мәтін қҧрылымын, мәтіннің стильдік және жанрлық ерекшелігін 

зерттеп оқу да осы стратегияның ерекшелігі болып табылады,- дейді [8]. 

Талқылау.Оқушылар мақаланы жиі оқымайтындықтан, оқу бағдарламасы талқылауға ҧсынған 

лексикалық тақырып аясында сӛздік қордың жеткіліксіздігі де белгілі бір жанр мен стильге сай 

жазуда ӛз ойын толық жеткізуге кедергі келтіретіні әріптестер тарапынан талқыланды.Қалыптасқан 

жағдайды қалай ӛзгертуге болады? Сынып кӛрсеткішінің ілгерілеуінде қандай кедергілер бар? 

Зерттеу тобында ӛзара сабаққа қатысып, әдіс-тәсілдеріміз қаншалықты туындаған мәселені шешуге 

ықпал ететінінталдадық. 

Білім сапасына қатысты туындап отырған мәселе жазылым, соның ішінде мақала, сыни мақала 

жазу болғандықтан, оны жақсарту ҥшін оқылым стратегияларын жалпылама қолдану тиімсіз. Сол 

себепті оқушылардың зерттеушілік қабілетін арттыруға ықпал ететін стратегияларды саралап, 

зерттеп оқу стратегиясын іріктедік.  

Бірқатар әдебиеттерге шолу жасағаннан кейін, ―Оқушылардың сыни мақала жазу дағдыларын 

зерттеп оқу арқылы дамыту‖ тақырыбы бойынша зерттеуге мақсат қойып, оның ӛзектілігін 

айқындайтын критерийлерді талқыладық. Таңдалған стратегияның ықпалдылығына қатысты 

алдымызға сҧрақ қойдық. Осы сҧрақ арқылы зерттеу нәтижесіне болжам жасап, кҥтілетін нәтижені 

анықтап, іс-әрекетті зерттеу жҧмысын бастадық.  

Талықалй келе зерттеу жҧмысымыздың мақсаты – оқушылардың бойында зерттеушілік 

қабілеттерін қалыптастыру, сыни мақала жазу дағдысын жетілдіру болды.  

Оқушылардың зерттеп оқу дағдысын дамыта отырып, зерттеушілік қабілетін қалыптастыру 

маңызды. Заман талабына сай сыни мақала жазудың талаптарын білу ӛзекті, ӛйткені сын дегенді 

қоғам басқа қырынан тҥсініп, сыни мақала қҧндылығын, жанрлық ерекшелігін жоғалтуда, сол себепті 

оқушыларда сыни мақаланың жанры мен стильдік ерекшеліктерін зерттеп, оны жаза білу қажеттілігі 

туындап отыр.  

Іс-әрекетті зерттеудің негізгі мақсаты білімді жаңадан жасаудан гӛрі практиканы жақсарту 

болып табылады. Білімді жасау және қолдану осы негізгі мақсатқа бағынады және байланысты 

болады. Оқушылардың зерттеушілік қабілетін қандай әдістер арқылы дамытуға болады?Зерттеп оқу 

сыни мақала жазу дағдысын қалыптастырудың оңтайлы әдісі болып табыла ма?Осы сҧрақтардың 

негізінде зерттеуге болжам жасалды. Демек, жҧмыс барысында оқушылардың 

- зерттеушілік қабілеттері дамиды;  

- жазылым дағдысы жетіледі; 

- сыни ойлау дағдылары дамиды; 

- қазақ және басқа тілдерде жазылған мақалаларды оқуға қызығушылық танытады; 

- қазақ тіліндегі мақала тҥрлерін зерттейді; 

- сыни мақала жазудың стильдік және жанрлық ерекшеліктерін зерттейді.  

Әрдайым ізденісте болған мҧғалім педагогикалық шеберліктің, кәсіпқойлықтың жоғары 

деңгейіне тезірек жетеді. Шығармашылық пен зерттеу біртҧтас. Шығармашылық іс-әрекет әрқашан 

зерттеу іс-әрекетіне ӛтеді. Мҧғалім шығармашылық жҧмысының нәтижелері туралы обьективті 

мағлҧмат алуға мҥмкіндік беретін ӛзінің тәжірибесін қорыту ҥшін, әріптестерінің тәжірибесін немесе 

жаңа технологияларды ендіру ҥшін шешім қабылдағанда ғана іске асады.  

Нәтижелер.Сабақ жоспарын қазақ тілін бірінші тіл ретінде оқытуға арналған оқу 

бағдарламасының талаптарына сай және оқушылардың қажеттіліктері мен жас ерекшеліктерін 

ескеріп, сабақ қҧрылымын толық сақтап, пәнаралық байланысты ―Қҧқық негіздері‖ және 

географиямен байланыстыруға негіздеп қҧрастырылды. Сабақтың басында ―Ми шабуылы‖ әдісі 

оқушыларды ойлануға, сҧраққа жауап беріп, сабақ тақырыбын болжауға жетелейді. Сабақ мақсаты 

талқыланып, бағалау критерийлерін бірлесіп қҧрастыру жоспарланды.Оқылымалды тапсырмасына 

ҧсынылған ―Тҥртіп алу‖ әдісінде оқушылар берілген сҧрақтардағы тірек сӛздерді анықтап, тҥсінік 

береді. ―Зерделе‖, ―Боялған сҧрақтар‖ әдісі бойынша орындалатын оқылымға арналған тапсырмалар 

легі оқушыны ӛз бетінше ізденіп, зерттеушілікке тартуға қолайлы жағдай туғызады. Мәтінсоңы 

тапсырмасы оқушының жазылым және сын тҧрғысынан ойлау дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. Ҧсынылған оқыту әдістері жаңа материалды тҥсіндіруге, бекітуге, жаттықтыруға, 

ӛзіндік жҧмысты орындауға байланысты жоспарланған. Тапсырмаларға сай қҧрастырылған бағалау 

критерийлері оқу мақсатына жетуге жетелейді. Сабақта атқарылған іс-әрекеттің нәтижесі бойынша 

оқушы рефлексиясы мен оған берілетін мҧғалім кері байланысы оқушы қажеттілігіне қарай келесі 

сабақтың жоспарлануына ықпал етуімен тиімді. 
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Сабақтың мақсаты талданып, бағалау критерийлері оқушылармен бірлесе қҧрастырылды. Сабақ 

тақырыбын басқа пән тақырыптарымен байланыстыру оқушылардың академиялық 

терминалогиялармен жҧмыс жасауына, зерттеушілік қабілеттерін дамытуға мҥмкіндік берді. АКТ-ны 

қолданып жҥргізген топтық жҧмыс оқу мақсатына жетуде ҧсынылған сҧраққа қатысты ӛз бетінше 

әртҥрлі ресурс кӛздерінен мақалалар тауып, мәтіннің астарлы ойын, автор кӛзқарасын, мәтіндегі 

кӛтерілген мәселені, факті мен кӛзқарасты зерделеп ажыратусияқтызерттеп оқудың тҥрлерінің 

қарапайымнан кҥрделіге қарай жҥргізілуі оқушыларды мәтінді сан қырынан талдауға жетеледі. 

Сҧрақтар мен тапсырмалар оқушылардың жас ерекшелігін ескере қҧрастырылғандықтан, белсенді 

орындалды. Мәтіндердің стилі мен жанрлық ерекшеліктерін, қҧрылымдық, композициялық 

компоненттерін зерттеп, оларды тілдік қҧралдар,конструкциялар мен кӛркемдік ерекшеліктері 

арқылы тану жҧмысы ҧтымды болды. Соның ішінде жеке орындаған сыни мақала тезисін қҧрастыру 

жҧмысы оқушылардың алынған ақпаратты орынды қолдану және сыни ойлауын дамытуға ықпал ету 

жҧмыстың артықшылығы болды.Сонымен қатар зерттеу нысанына алынған тапсырмалардың 

ауқымды екенін орындалу барысында байқалды, сондықтан оның мазмҧнын жоғалтпай барынша 

ықшамдап, оқушылардың қабілетіне қарай дифференциациалап ӛзгерту тиімдірек. 

Тапсырмаларды орындау арқылы оқушылар мәтіннің стильдік, жанрлық, қҧрылымдық 

ерекшеліктерін талдауды жетік меңгерді. Алдымен оқушылар сыныппен сҧраққа жауап беріп,содан 

кейін сҧрақ бойынша топта әртҥрлі ресурс кӛздерінен мақала іздеп тауып, зерттеп, кесте толтырып, 

сыни мақала жазу бойынша шағын нҧсқаулық қҧрастырып шықты.. Топтағы нәтижелі жҧмыс 

тізбектелген критерийге сәйкес топта жҥзеге асырылды, топтардың бір-біріне кері байланыс беруі 

жеңіл болды. Әділ баға берулері туралы алдын-ала ескертілгендіктен, бағалаудабірін-бірі қайталамай, 

талдаудағы кемшін және жетілдіруді қажет ететін, сонымен қатар топтық жҧмыстың толыққанды 

жҥзеге асқандығы туралы айтып, ҧсыныстарын білдіре отырып бағалады. Жеке орындалған мәтін 

соңы тапсырмасы, бірнеше оқушы тарапынан сыныпқа таныстырылып, бағалау критерийіне сәйкес 

жасалған ӛздік бағалау ҧтымды болды. Оқушылардың ӛз бетінше жҧмыс істеу мен зерттеушілік 

қабілетін дамытуға бағытталған тапсырмаларды бағалауы сәтті шықты деуге болады.  

Зерттеп оқуды қолдану арқылы сыни мақала жазуға бағытталған сабақ жоспары сыныптың 

ерекшелігін ескере отырып жоспарланғандығы кӛрініс тапты. Сабақтың басында ҧсынылған сҧрақтар 

оқушылардың ізденуіне, қосымша ресурс кӛздерінен сҧрақтарға қатысты ақпараттарды оқып, 

зерттеп, оны қолдануына бағытталды. Сабақта зерттеп оқуды қолдану оқушылардың ӛздігінен білім 

алуына, кӛтерілген мәселені ӛз бетінше тануына, талдауына мҥмкіндік берілді. Зерттеп оқу 

стратегиясы әртҥрлі мақала мәтіндерінде қолданылған тілдік қҧрылымдар мен терминология, 

кӛркемдегіш қҧралдарды талдауды жҥзеге асыруда ҧтымды қолданылды. Топтық жҧмыста 

оқушылардың зерттеушілік қабілетін арттыруға бағытталған әдістер кеңінен қолданыс тапты.  

Зерттеп оқу стратегиясы стильдік ерекшелігі айқын жазылым тапсырмасын жҥзеге асыруда 

ҧтымды қолданылса, оқушының сыныптан тыс ӛз бетінше сыни мақала жазу дағдысын дамытуға 

кӛмектеседі. Зерттелген сҧрақ бойынша сыни мақала тезисін жазу болашақта сол тақырып аясында 

ауқымды мақала жазуға мҧрындық болары сӛзсіз. Атап айтқанда, оқушылар сыни ойлауын 

жетілдірді; оқушылар ӛздігінен тҥрлі мәселелерге қатысты сыни мақала жазу дағдысын игерді; сыни 

мақала жазу талаптары мен қҧрылысын, алгоритмін меңгерді.  

Қорытынды.Іс-әрекетті зерттеу туындаған қиындықтарды шешуге, мәселеге қатысты зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізудің-әдіс-тәсілдерін қҧрастырып, жинақтауға ҥйретеді. Зерттеу тобына қатысқан 

мҧғалімдер іс-әрекетті зерттеудің маңыздылығын тҥсінеді, себебі сабақтағы іс-әрекет пен туындаған 

мәселені кеңінен талқылап, ортақ идеяларды ортаға салып, пікір білдіріп, нені қалай жетілдіруге 

болатынын талқыланады. Әріптестік қарым-қатынас, сенім мен қамқорлық, бір сӛзбен айтқанда 

қауымдастық пайда болды. Action Research – іс-әрекетті зерттеу нәтижесінде оқушылардың оқуына, 

ӛз бетінше ізденіп, зерттеу жасап, зерттеушілік дағдыларының қалыптасуына қолайлы орта 

қалыптастыру ҥшін әлемдік білім беру жҥйесіндегі іс-әрекетті зерттеу еңбектері мен кәсіби даму 

тақырыбы бойынша қажетті әдістемелік әдебиеттерге шолу жасап, ӛз іс-тәжірибемізге ӛзгерістер 

енгізуде оң ықпалын тигізетініне кӛз жеткіздік 

Зерттеу тақырыбы оқушылардың қажеттілігне қарай бейімделіп отырғандықтан, оқушы 

мҧғалімнің ӛз ҥніне қҧлақ асып, қажет жағдайда кӛмек қолын созуға дайын досы екенін сезінді. 

Оқушылардың басым кӛпшілігі мақала оқуды ҧнатпайтындықтан, зерттеп оқытудың тиімді әдіс- 

тәсілдерін жинақтап, солармен жҧмыс жасау оң нәтижесін берді. 
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Зерттеп оқудың оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамыту мен сыни мақала жазу дағдысын 

қалыптастырудың оңтайлы әдісі екенін кӛруге болады. Зерттеп оқуды қолдану арқылы оқушылардың 

зерттеушілік, сын тҧрғысынан ойлау қабілеттері дами тҥседі. Оқушылар сабақ барысында мақала 

тҥрлерін зерттеді, соның ішінде сыни мақаланың қҧрылымдық, тілдік ерекшеліктері мен жазылу 

алгоритмін талдап, талқылады. Сыни мақала жазу ҥшін оқушылар ең алдымен тыңдалым, оқылым 

мәтіндерін жан-жақты зерттеп, талдау жҥргізді, мәтіннің стильдік, жанрлық ерекшеліктеріне назар 

аударды. Оқушылардың сыни мақала жазуда асыруға тиісті әрекеттерінің барлығы зерттеу 

сабағының жоспарына енгізіліп, сабақта жҥзеге асырылды. 

Іс-әрекеттегі зерттеу - ӛзіндік рефлексияға негізделген, мҧғалімнің сыныптағы ӛз тәжірибесін 

зерттеуге арналған қызметі екенін кӛріп отырмыз. Педагогикалық тәжірибеде ҥнемі зерттеу жҥргізу 

оқу ҥдерісінде ҥнемі туындайтын, әртҥрлі дәрежедегі қиындықтардың шешімін қарастырып, 

шығармашылық тәсілдерін анықтауға мҥмкіндік береді.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы современной лингводидактики, где придается важное 

значение культуроведческому компоненту содержания обучения. Развитие общества характеризуется 

возрастающим интересом к развитию национальных языков и культур. В независимых государствах 

СНГ особую роль в процессах развития языков и культур играет функционирование русского языка, 

который в силу объективных исторических, социальных и лингвистических факторов продолжает 

выполнять роль средства межнационального общения народов, населяющих эти государства. Учет 

родной культуры при обучении русскому языку – предмет большого внимания и растущего интереса 

исследователей. Межъязыковой диалог как один из путей повышения эффективности преподавания 

русского языка, как средство сближения различных национальных сознаний может полноценно 

развиваться только при комплексном использовании данных разных наук. 
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ЖОО-ДАҒЫ ОРЫС ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ МӘДЕНИЕТТАНУ АСПЕКТІСІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада оқыту мазмҧнының мәдениеттану компонентіне маңызды мән беретін қазіргі 

лингводидактика мәселелері қарастырылады. Қоғамның жетістіктерінің бірі тілдер мен 

мәдениеттердің дамуына қызығушылықтың артуымен сипатталады. ТМД-ның тәуелсіз 

мемлекеттерінде тілдер мен мәдениеттерді дамыту процестерінде орыс тілінің қолданылуы ерекше 

рӛл атқарады, ол объективті тарихи, әлеуметтік және лингвистикалық факторлар негізінде осы 

мемлекеттерді мекендейтін халықтардың ҧлтаралық қарым-қатынас қҧралы ретінде жалғаса беруі 

маңызды. Орыс тілін оқытуда ел мәдениетін есепке алу - зерттеушілердің басты назары мен 

қызығушылықтарының мәні. Тіларалық қарым-қатынас - орыс тілін оқыту тиімділігін арттырудың 

бір жолы ретінде, әр тҥрлі ҧлттық сананы жақындастырудың қҧралы ретінде тҥрлі ғылымдарды 

кешенді пайдаланғанда ғана толыққанды дамиды. 

Тҥйін сӛздер: мәдениеттану компоненті, этномәдениеттану, этномәдениеттанудағы 

лингвоелтану, мәдениеттану 
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Abstract 

The article discusses the problems of modern linguodidactics, which attaches great importance to the 

cultural component of the content of education. The development of society is characterized by an increasing 

interest in the development of national languages and cultures. In the independent states of the CIS, a special 

role in the development of languages and cultures is played by the functioning of the Russian language, 

which, due to objective historical, social and linguistic factors, continues to play the role of means of 

interethnic communication among the peoples inhabiting these states. Accounting for native culture in 

teaching Russian is a subject of great attention and growing interest of researchers. Interlingual dialogue as 

one of the ways to improve the efficiency of teaching Russian language, as a means of bringing together 

different national minds can fully develop only with the integrated use of data from different sciences.  

Keywords: cultural component, ethnocultural studies, linguistic and cultural studies, cultural studies 
 

Введение.Важнейшее условие языкового и культурного развития – это беспрепятственный 

диалог языков и культур. Изучение языков должно сопровождаться созданием общекультурного 

фундамента. Диалог культур, предполагающий ―слышание как непременное условие диалога, может 

способствовать формированию углубленного взгляда на человека как на единство индивидуальности 

и всемирности, судьбы всего человечества есть моя судьба, я в ней, и она во мне. Я живу в прошлом 

и будущем истории моего народа, истории человечества и истории мира‖ [1.,56]. 

В любом человеческом общении большое значение придается умению ориентироваться на 

собеседника, учитывая его интересы и его реакцию, устанавливая с ним правильный контакт в 

данной ситуации. Достижению этой цели в немалой степени способствует взаимосвязанное изучение 

языков и культур. 

Сегодня перед педагогической наукой стоит задача повышения социолингвистической 

грамотности студентов, так как, не зная языковой ситуации в стране, соотношения национальных 
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языков и культур, трудно быть квалифицированным словесником, цель которого – не только дать 

знания по языкам, но и сформировать у студентов интерес и уважение к другим народам. 

Язык впитывает и хранит ценности национальной культуры, отражает своеобразие природы 

страны, ее историю, особенности ее общественно-экономического развития, коллективный опыт 

народа. По словам К.Д. Ушинского, ―в языке одухотворяется весь народ и вся родина‖ [2.,81]. 

Не освоив особых, языковых форм выражения национальной культуры, нельзя изучить язык в 

полной мере. Незнание этих особенностей затрудняет общение, снижает уровень понимания 

художественного текста.  

Развитие общества характеризуется возрастающим интересом к развитию национальных языков 

и культур. В независимых государствах СНГ особую роль в процессах развития языков и культур 

играет функционирование русского языка, который в силу объективных исторических, социальных и 

лингвистических факторов продолжает выполнять роль средства межнационального общения 

народов, населяющих эти государства.  

Методология.В связи с вышеизложенным в современной лингводидактике придается важное 

значение культуроведческому компоненту содержания обучения. В современных 

лингводидактических исследованиях все больше внимание уделяется работе над материалом с ярко 

выраженным экстралингвистическим планом. Этот аспект изучения русского языка получил в 

настоящее время несколько названий: в обучении русскому языку, к примеру, иностранцев 

используется термин лингвострановедение, в сфере русского языка как неродного – 

этнокультуроведение, культуроведение и др. Но называя этот аспект по-разному, исследователи 

имеют в виду, то общее, что выделяет особое направление методики обучения русскому языку: 

―через посредство русского языка и в процессе его изучения‖ [3.,136] осуществляется знакомство с 

основами культуры русского языка. Нам представляется более приемлемым термин 

этнокультуроведение, введенный Л.А. Шейманом [4.,26]. Суть же понятия – ―освоение культуры 

народа через язык‖ - этнокультуроведение раскрывает достаточно полно. 

Углубленное знакомство с культурой народа всегда делает ее понятнее, ближе, способствует 

выработке правильного отношения к ней и языку, ее обслуживающему. С другой стороны, работа с 

этнокультурным материалом изучаемого языка непременно сопровождается обращением к 

соответствующим формам выражения языка родного, к постоянному их сопоставлению, что ведет к 

более вдумчивому, осмысленному постижению родного языка и родной культуры. 

Культуроведческая направленность преподавания способствует и развитию познавательной 

деятельности студентов, воспитывает интерес к языку как учебному предмету, а это, в свою очередь, 

обусловливает его глубокое и прочное усвоение. 

Что же конкретно подразумевается под понятием этнокультуроведческий материал? Им 

объединяются в одну группу языковые единицы, обладающие наибольшим культурным 

потенциалом: безэквивалентные и коннотативные слова, фразеология и афористика русского языка. 

Безэквивалентной считается лексика, обозначающая различные реалии быта, духовной жизни 

народа, свойственные собственной культуре и нехарактерные для культуры, соответствующей 

изучаемому языку. Определяющей чертой безэквивалентных слов является невозможность 

семантизировать их при помощи однословного эквивалента: здесь необходимо или пространное 

толкование, или дополнительный комментарий. 

Результаты.Относительно казахского языка безэквивалентными будут слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта (лучина, лукошко и т.д.), общественно-

историческая лексика (городовой, стольник), лексика, отражающая социально-семейные отношения 

(сват, деверь), фольклоризмы и традиционная метафористическая лексика (былина, душа-девица), 

слова, связанные с религиозными и мифологическими представлениями (икона, леший), а также 

антропонимы, зоонимы, топонимы, вызывающие у русских определенные ассоциации. 

Безэквивалентные слова, не обладая большой частотностью, тем не менее, достаточно широко 

употребляются в учебных текстах, а в изучаемых произведениях русской классики им, в силу их 

образного потенциала, принадлежит важная роль в решении идейно-художественных задач.  

В настоящее время совершенно очевидна значимость указанной проблемы. Но если в 

преподавании русского языка иностранцам лингвострановедческие методы и приемы уже находят 

практическое применение, то в национальной школе работа по этнокультуроведению только начата. 

Методика русского языка как неродного уже располагает исследованиями в этой области Л.А. 
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Шеймана, Р.А. Абузярова, Р.Х. Латыпова, И.Б. Веденеева, чьи труды подтверждают необходимость 

дальнейшей разработки методики этнокультуроведческого изучения русского языка.  

Так, каждая национальная литература имеет свои образы–символы. Так, для русских это – ―чета 

белеющих берез‖, разливы рек, Волга–матушка, тройка, колокольчик, грачи. Для русского человека 

слово грач имеет определенное значение: олицетворяет приближающуюся весну, ее предчувствие, 

ожидание. Именно таким увидел национальный пейзаж, национальный символ весны художник А.С. 

Саврасов ―Грачи прилетели‖. Довольно частое обращение к грачам находим мы и в художественной 

литературе. Вот стихотворение И.А. Бунина: 

Бушует полная вода, 

Шумит и глухо, и протяжно. 

Грачей пролетные стада 

Кричат и весело, и важно.  

Литераторы обращаются к одним и тем же образам–символам. Это происходит потому, что 

творчество каждого писателя питается и обусловливается традицией, художественными 

достижениями прошлого. 

Для творчества же казахского народа характерны образные ассоциации, вызываемые словами: 

конь, степь, верблюд, сокол, луна и др. Интересно стихотворение казахского поэта И. Мамбетова: 

То в ковыльных снегах,  

то в цветах, словно в просини, 

колышется степь, 

словно рыжий верблюд. 

Обсуждение.Любая личность является носителем национальной культуры и национального 

самосознания, которые наиболее ярко проявляются в межнациональном общении. При восприятии 

этнокультуроведческого материала студенты национальных групп могут испытывать затруднения, 

поскольку в их сознании не сформированы соответствующие ассоциации на слова, обозначающие 

реалии культуры русского народа. 

В связи с тем, что в разных языках существует свое отношение к предметам, явлениям 

действительности, различаются и переносные значения слов. Так, в казахском языке в качестве 

ласкательных имен существительных по отношению к ребенку, девушке используются кулыншак, 

козы, бота, что часто находит отражение в именах собственных (Ботагоз) или ласковых 

обращениях. В русском языке сравнения с жеребенком, верблюжонком, ягненком не 

употребительны, о ребенке чаще говорят: воробушек, зайчик, рыбка, котик.  

Национальное, особенное есть у каждого народа. Но это скорее лишь некоторые акценты, а не 

качества, отсутствующие у других: ―Народы – это не окруженные стенами сообщества, а гармонично 

согласованные между собой ассоциации. Национальные черты существуют не в себе и для себя, а для 

других. Они выясняются только при взгляде со стороны и в сравнении‖[5., 37]. Познание 

национальной культуры народа служит взаимопониманию, истинному сближению наций, их 

взаимообогащению, при котором обязательно сохранится индивидуальность каждой из них. 

Межъязыковой диалог как один из путей повышения эффективности преподавания русского 

языка, как средство сближения различных национальных сознаний может полноценно развиваться 

только при комплексном использовании данных разных наук. 

Заключение.Учет родной культуры при обучении русскому языку – предмет большого 

внимания и растущего интереса исследователей. Однако сложность реализации этой программы 

состоит, на наш взгляд, в том, чтобы: во-первых, найти оптимальное соотношение между материалом 

по русской и родной для студентов культуре; во-вторых, выработать методику, при которой сведения 

о национальной культуре вводились бы в учебный процесс органично, становясь необходимым 

дополнительным средством для более глубокого освещения реалии русской культуры и их 

адекватного понимания студентами-казахами, в итоге для более эффективного освоения ими 

изучаемого (русского) языка. Введение материала по родной культуре должно способствовать также 

расширению кругозора и знаний учащихся в своей стране, повышению мотивации обучения. При 

формировании и коррекции коммуникативной компетенции преподавателя–филолога необходимо 

учитывать своеобразие тех социокультурных и языковых обстоятельств, в которых ведется обучение 

русскому языку. Учебный процесс должен протекать в условиях культурно-языкового контакта, 

изучаемого русского и родного языка студента и представлять собой целенаправленную 

регламентированную форму осуществления такого контакта. 
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СИНТАКСИСТІ СЕМАНТИКАЛЫҚ ТҦРҒЫДАН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН 

ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада синтаксисті семантикалық тҧрғыдан оқытуда қолданылатын лингвистикалық 

әдістер талқыланған. Сӛз тіркесі синтаксисін семантикалық тҧрғыдан оқытуда проф. 

Н.Қҧрманованың сӛз тіркесін дамыта оқыту технологиясында қарастырғанлингвистикалық әдістері 

басшылыққа алынды. Мақалада «Сӛз тіркесі синтаксисін оқытуда қандай әдістер тиімді?» деген 

сҧрақтың тӛңірегінде жҥйелік-қҧрылымдық талдау, модельдеу, синтагмалық талдау, валенттілік 

талдау, оппозициялық талдау, лингвистикалық эксперимент, грамматикалық талдау және кубизм 

әдістері қарастырылған. Әдістің оқу процесінде қолданысы да мысалдармен нақталанған. Әдіс – 

оқыту нысанын жан-жақты ашып білу, заңдылықтарын айқындауда қолданылатын амал-тәсілдер. 

Сӛздердің байланысу тәсілдері сӛздердің байланысу формаларын жасайды. Сӛздер байланысқа 

орын тәртібі, жалғау, шылау, ҧласпалы интонация тәсілдері арқылы тҥсетіні белгілі. Осы тәсілдер 

парадигма қҧрай келе, әрқайсысының ӛзіндік ерекшеліктері мен байланыс жасаудағы қызмет 

мҥмкіндіктері анықталды.Сӛзге кӛбіне статикалық кҥй, ал сӛз тіркесіне динамикалық кҥй тән 

болғандықтан сӛз тіркесі жаңа деңгейдегі мағынаға ие болады. 

Тҥйін сӛздер: қазақ тілін оқыту әдістемесі, сӛз тіркесі, семантика, әдіс 
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LINGUISTIC METHODS USED IN SEMANTIC TEACHING SYNTACIS 

 

Abstract 

This article was discussed thethe linguistic methods used in semantic syntax training. In a semantic 

study of the syntax of the word prof. N. Kurmanova was guided by linguistic methods, taken into account in 
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the technology of teaching phrase development. The article analyzes the question ―What methods are 

effective in teaching the syntax of phrases?‖ and teaching collocation syntax by methods of system-structural 

analysis, modeling, syntagmatic analysis, valence analysis, opposition analysis, linguistic experiment, 

grammar analysis and cubism. 

Connecting word methods create forms of connecting words. It is known that words come into contact 

through the order of the place, conjugation, exclamation, intonation. These approaches form a paradigm, 

each of which has its own characteristics and communication capabilities. Because the word is often static 

and the phrase dynamic, the phrase takes on a new level of meaning. 

Keywords: methodology of teaching the Kazakh language, phrases, semantics, method 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

В СЕМАНТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ СИНТАКСИСУ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматриваются лингвистические методы, используемые в семантическом 

обучении синтаксису. В семантическом исследовании синтаксиса слова проф. Н. Курманова 

руководствовалась лингвистическими методами, учтенными в технологии обучения разработке фраз. 

В статье проанализировано вопрос «Какие методы эффективны при обучении синтаксису 

словосочетаний?» и обучения синтаксису словосочетания методами системно-структурного анализа, 

моделирования, синтагматического анализа, валентного анализа, оппозиционного анализа, 

лингвистического эксперимента, грамматического анализа и кубизма. Также иллюстрируется 

примерами использование метода в учебном процессе. Метод – это всестороннее понимание формы 

обучения, способов, используемых для определения закономерностей. 

Способы соединяющих слов создают формы соединяющих слов. Известно, что слова вступают в 

контакт посредством порядка места, спряжения, восклицания, интонации. Эти подходы образуют 

парадигму, каждый из которых имеет свои особенности и возможности общения. Поскольку слово 

часто статично, а фраза динамична, фраза приобретает новый уровень значения. 

Ключевые слова:методика преподавания казахского языка, словосочетания, семантика, метод. 
 
Кіріспе.Қазақ тілінің синтаксисін тілдік тҧрғыдан игерту – білім алушының білім, білік, 

дағдысын ӛзара бірлікте қалыптастырудың алғышарты. Синтаксисті семантикалық тҧрғыдан оқыту 

логикалық жҥйелілікпен дамып отыратын білім мазмҧнынан тҧратын, жаттығу мен тапсырма 

тҥрлеріне негізделген біртҧтас әдістемелік жҥйе тҥрінде жҥзеге асырылуы тиіс. Қазіргі тіл 

біліміндегідей тек сӛйлемдерді ғана семантикалық тҧрғыдан оқыту жеткіліксіз. Сӛздердің 

семантикалық байланысын білім алушыға меңгерту олардың қазақша сауатты сӛйлеу және жазу 

дағдысын қалыптастырады. Сондықтан аналитикалық және синтетикалық жолмен жасалған сӛз 

тіркестерінің семантикалық топтарын анықтап, оны тиімді меңгертудің әдіс-тәсілдерін ҧсыну басты 

назарға алынды. 

Әдістеме.Қазақ тілінінің синтаксисін оқытудың негізгі мақсаты – грамматиканың кӛлемді 

қҧраушы бӛлігі екендігін атап ӛтумен қатар, халықтың дҥниетанымымен тығыз байланыста, сӛздің 

мағынаны таңбалаушы қызметімен қоса меңгерту.Синтаксис пен семантиканы тығыз байланыста 

оқытуда бізге лингвистикалық әдістер кӛмекке келеді.Әдіс (тура мағынасы – «жол») – филолофиялық 

ҧғым, ол – шындық ӛмірге жол ашу тәсілі, табиғат пен қоғам қҧбылыстарын зерттеу тәсілі. Белгілі бір 

зерттеу әдістерінің жиынтығы сол ғылымның әдістемесі деп аталады.Ахмет Байтҧрсыновтың сӛзімен 

айтқанда «әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе, әдістің жақсы, жаман болғаны жҧмсалатын орнының 

керек қылуына қарай» анықталады.  

Синтаксисті семантикалық тҧрғыдан оқытуды зерттеу барысында теориялық-әдістемелік негізі 

ретінде «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» теориясының қағидалары басшылыққа алынды. Алаш 
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арыстары А.Байтҧрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жҧмабаев, Т. Қордабаев, М. Балақаевтан бастап бҥгінгі 

таңдағы әдіскер-ғалымдардың еңбектері, 1936 жылдан бастап жарық кӛрген оқу бағдарламалары 

қарастырылды. Қазақ тілі сабағында сӛз тіркесі синтаксисін оқытуға байланыста тіл білімінде 

кӛлемді еңбектер жарық кӛрді. Сӛз тіркесі мен оған ҧқсас тілдік бірліктерді ажырату жолдары да 

нақтыланды. Қазіргі таңда сӛз тіркесі синтаксисін оқыту бойынша оның семантикамен тығыз 

байланыста қарастыру ӛзекті болып отыр. Сӛз тіркесін семантикалық тҧрғыдан оқытуда проф. 

Н.Қҧрманованың сӛз тіркесін дамыта оқыту технологиясында қарастырғанлингвистикалық әдістері 

басшылыққа алынды:1.Жҥйелік-қҧрылымдық талдау; 2.Модельдеу; 3.Синтагмалық талдау; 

4.Валенттілік талдау; 5.Оппозициялық талдау; 6.Компоненттік талдау; 7.Лингвистикалық 

эксперимент; 8.Ассоциациялық әдіс; 9.Функционалдық әдіс; 10.Тілдік бақылаулар жҥргізу; 

11.Коммуникатвтік аспектіден талдаулар жҥргізу[1].  

Нәтижелер.Егер қазақ тілінінің сӛз тіркесі синтаксисін меңгертуде семантикалық тҧрғыдан 

оқыту басты назарда болса, берілетін білім мазмҧны ӛзара логикалық байланыста, сатылай берілсе; 

білім алушыға синтаксисті меңгерту ҧтымды әдістер мен ҧстанымдар негізінде жҥргізілсе; жаттығу 

мен тапсырма тҥрлерін бір-бірімен ҥйлестіре, сабақтастыра қолданылса; білім беру нәтижесі білім 

алушының синтаксис туралы білімін толықтыруға бағытталса, онда қазақ тілін меңгертудің 

нәтижелілігі мен тиімділігі арта тҥседі. Ӛйткенібілім алушының синтаксис туралы білімін тереңдету 

интеллектуалды әлеуеті жоғары, сӛздің мағынасын жете тҥсінген тҧлғаны қалыптастыруға жол 

ашады. Сӛйлем қҧрылысындағы сауаттылыққа да ықпал етеді. 

Синтаксисті семантикалық тҧрғыдан оқытуда қолданылатын лингвистикалық әдістердің 

тиімділігі бойынша тӛмендегідей тҧжырымдар жасалды: 

1. Қазақ тілі сабағында синтаксистік бірліктерді оқытуда ең алдымен семантикалық жақтан мән 

бере отырып меңгерту арқылы берілетін білім мазмҧнын тереңдетіп, пәнге деген қызуығушылығын 

арттыруға, шығармашылық ізденіс, қиялдың жҥзеге асуына мҥмкіндік туады. Ӛйткені пән 

мақсатымен ҧштастырылған әдістер арқылы ҧйымдастырылған оқу тапсырмалары білім аушылардың 

дара тҧлғалық қасиеттері мен топтық, ҧжымдық іс-әрекеттерін қатар жетілдірудің басты қҧралы 

болып табылады. 

2. Сӛз мағынасы мен оның тіркесімділігі арасындағы ӛзара қарым-қатынас, байланыс – тіл 

біліміндегі маңызды мәселелердің бірі. Кез келген толық мағыналы екі сӛз бір-бірімен тіркесуі ҥшін 

олардың арасында грамматикалық сәйкестікпен бірге семантикалық байланыстың да болуы қажет. 

Сӛз жеке, дербес ӛмір сҥрмейді. Сӛз тіркесі де тіркесімділік заңдылығына бағынады. Оны қҧрайтын 

сыңарлар мағына жағынан да, тҧлғалық жақтан ҥйлесіп тіркеседі. Сӛз тіркесінің негізгі белгілері: 

- Сӛз тіркесінің қҧрамында кемінде екі толық мағыналы екі сӛздің болуы; 

- Ол сӛздердің бірі екіншісімен сабақтаса байланысуы; 

- Тіркескен сӛздер анықтауыштық, толықтауыштық, пысықтауыштық қатынаста жҧмсалуы. 

Еркін тіркес, тҧрақты тіркес, атаулық тіркес, шектеулі тіркес, тҥйдекті тіркес т.б. жоғарыда аталған 

шарттарға жауап бере алмағандықтан сӛз тіркесі бола алмай, тек оның бір ғана сыңары қызметін 

атқара алады. 

3. Қазақ тілі сабағы білім алушы ҥшін тек грамматикалық ережелер жаттайтын, қызықсыз 

жаттығуларды қҧлықсыз орындайтын пән қатарынан шығып, оның ой-ӛрісін ӛсіріп, тілдің ҧлттық 

мәдени мҧра, тіршіліктің ӛзегі, танымының кӛзі екендігін сезінуге тҥрткі болады. Жалпы, адамзат 

жинаған тарихи-мәдени, рухани мҧраларды тіл арқылы меңгертуге болатынын және ӛз ойын 

жеткізудің, ӛзін-ӛзі тану мен ӛзгені танудың бірден-бір қҧралы тіл екендігіне кӛз жеткізді. 

4. Бҧрын-соңды кӛп қарастырылмаған қазіргі тіл білімінің жаңа әдіс-тәсілдері негізінде 

синтаксистік-семантикалық талдаудың ҥлгілері берілді. Оларды сабақ барысында грамматикалық 

жҧмыстармен қатар алып жҥруге болатындығы дәлелденді.Сӛз тіркесі синтаксисін семантикалық 

тҧрғыдан оқытуда ҧтымды қолдануға болатын жоғарыда кӛрсетілген әдістерді нақты талдау 

жҧмыстарымен кӛрсетуге болады. 

Талқылау. Жҥйелік-қҧрылымдық талдау. Фердинанд де Соссюрдің «Тіл-жҥйелердің жҥйесі» 

деген пікіріне сай, білім алушы сӛз тіркесі синтаксисі қазақ тілі синтаксисінің қҧраушысы болып 

отырғанын тҥсінуі керек. Сӛз тіркесінің қай моделін алып қарастырса да, білім алушы 

«компоненттері қай сӛз табынан жасалғанын анықтаудан» бастап, оған ілестіре сол сӛздер қандай 

байланыс негізінде жаңа деңгейдегі жҥйені яғни сӛз тіркесін қҧрап тҧрғанын анықтауға кіріседі. 

Мысалы, Жанның құмары – білсем екен, кҿрсем екен, үйренсем екен деген. Тҽннің құмары – ішсем 
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екен, жесем екен, ұйықтасам екен деген. (Абай) Осы екі сӛйлемдегі сӛз тіркестерін талдау жолдарын 

қарастырайық: 

- Білім алушы бҧл сӛйлемнен жанның құмары, тҽннің құмарыдеген сӛз тіркестерін тауып алады. 

- Енді олардың қандай байланыс тәсілі арқылы жасалғанын анықтайды. 

- Ол тәсіл арқылы сӛздер байланыстың қандай тҥріне негізделіп тҧрғанын анықтайды. 

- Сӛз тіркесінің қандай тҥрі екендігін анықтайды. 

- Сӛз тіркесінің қандай мағынасын білдіріп тҧрғанын анықтайды. 

- Одан соң осыларды қосып, сӛйлем қҧрау тапсырылуы мҥмкін.  

Бҧлардың барлығы – эмперикалық деңгейде орындалатын жҧмыстар. Осы талдауды ары қарай 

дамытып, сӛз тіркесінің семантикасын тҥсіндіруге негіздесек, мынадай талдау ҥлгісі шығады: 

- Берілген сӛз тіркесінің сӛйлемдегі қызметі анықталады. 

- Басыңқы сӛздің қай сӛз табынан жасалып тҧрғандығы сӛз тіркесінің мағынасына да әсерін 

тигізетіні анықталады (анықтауыштық қатынас); 

- Екі компоненттің ӛзгеріске тҥсу потенциалы анықталады; 

- Сыртқы белгілерінің оппозициялық талдау арқылы матасудың ішкі ерекшеліктеріне 

байланысты ӛзгеретіндігі анықталады (жанның қҧмары – жан қҧмары, тәннің қҧмары – тән қҧмары.) 

- Бҧл синтагмалық тізбектің сӛйлеу мақсатына сай іріктелетіндігі, сол арқылы сӛйлеуші сӛйлеу 

мақсатына жететіндігі сӛз таңдаудағы парадигманың функциясына талдау жасату арқылы 

анықталады (жанның, тәннің қҧмары – жанның, тәннің қуаты, нәрі; жанның, тәннің қҧмары – қҧмар 

ойындар, қҧмары қану, қҧмары тарқау т.б,) 

- Меншіктілікті білдіретін мағынаның басқа формамен келу мҥмкіндігі анықталады; 

- Сӛйлемнен осы тіркесті басқа тіркеспен алмастырып, сӛйлем мағынасына осы сӛз тіркесінің әр 

мҥшесінің әрбір бӛлшегінің «ҥлес қостындығы» анықталды; 

- Сӛз тіркесінің бір компонентін басқа сӛзбен ауыстыру арқылы сӛйлемнің, сол арқылы тҧтас 

мәтіннің мағынасына реңк қосылатыны анықталады; 

- Сӛзге кӛбіне статикалық кҥй, ал сӛз тіркесіне динамикалық кҥй тән десек, онда жҥйенің 

динамикалық болмысы жҥйелік қҧрылымдық талдау барысында анықталмақ. Мҧны білім алушы 

Эйлер-Венн диаграммасын қолдана отырып анықтай алады. 

 

Кесте – 1. 

 

1.Жеке сӛздердің мағыналары; 

Лексика және морфология деңгейіндегі 

бірліктер 

 

 

 

 

2.Жаңа деңгейдегі мағына – сӛз тіркесі 

мағынасы жасалады; синтаксис деңгейіндегі 

бірлік; грамматикалық тәсіл байланыстырады. 

(...-ның + ...-ы) 

 

 

 

 

Синтагмалық талдау. Синтагма – (гректің syntaqma тура мағынасында бірігіп қҧрылған, 

біріккен деген мағынаны білдіретін сӛзінен жасалған) екі не одан да кӛп тіл бірліктерінің 

бірізділікпен мағыналы орналасуын білдіреді. 

Сӛз тіркесі компоненттерінің орналасуы: тігілген + кӛйлек, жаңа + кӛше 

Мысалы, мӛлдір бҧлақ сӛз тіркесін қарастырайық:  

-  Мҧндағы синтагмалық тізбекте екі сӛз орналасқан: мӛлдір+бҧлақ. 

-  Олардың байланысу тәсілі – орын тәртібі 

-  Байланысу тҥрі – қабысу. 

Туындайтын мағыналық қатынасы – анықтауыштық. Ӛйткені басыңқы мҥше – не? –бҧлақ, 

бағыныңқы мҥше қандай? – мӛлдір. Бҧл тҥстің аспанға тән болатыны белгілі. Ендеше мағыналық 

байланыс бар, формалық жағынан қойылатын талаптар, негізінен дерлік сақталған, ендеше 

синтагмалық тізбектің ӛзі белгілі бір дәрежедегі жҥйе болып танылуы керек деп санаймыз.Қабыса 

байлынысқан сӛз тіркестерінің семантикасын зерттеген ғалым Ж.Әуелбекова [8] еңбектерінен 

синтагмалық талдауға ҧқсас талдау формалары кездеседі. 

тән жан 

қҧмар жан  қҧмар 
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Мысалы, кӛл және кӛлшік деген зат есімдердің қабыса байланысқан сӛз тіркесін жасауда екі 

тҥрлі қабілетке ие. Мысалға алынған екі сӛздің аясында бірнеше сындық белгілерді (кӛлеміне, 

сапасына, тҥсіне, тҥріне, т.б. қарай) топтастыруға болады.  

 

Кесте – 2. 

 

Сын есім сӛздер Терең тайыз дария Шалқар ҥлкен Балықты айнадай Тҧнық 

Кӛл зат есімі + + + + + + + + 

Кӛлшік зат есімі - + - - - + + + 

 

Ҥлгілеу. Сӛз тіркесі ҥлгілерінің жҥйесі – сӛз тіркесін теориялық деңгейде оқытуға негіз болатын 

материал. Оқыту барысында ҥлгілердің сипаттама ҥлгілер, конструктивті ҥлгілер, эвристикалық 

ҥлгілер деген тҥрлерін қолдануға болады: 

1. Егер сӛз тіркесіне байланысты теориялық ҧғымдарды меңгеру ҥшін ережелерді тҥсіндіруге 

кӛмек беретен ҥлгілерді кіріктірсек, онда біз сипаттама ҥлгілерді қолдана аламыз. 

2. Егер сӛз тіркестерінің тҥрлерін ҥлгілейтін болсақ, онда біз конструктивті ҥлгіні қолданамыз.  

3. Ал егер сӛз тіркестерінің басқа сӛз тіркестерінен айырмашылығын таңбалайтын болсақ, онды 

біз эвристикалық ҥлгіні қолдана аламыз. 

Сӛз тіркесінің ҥлгісін қҧруда қҧрылымдықпен қатар мағыналық талдау да жҥргізіледі. Осымен 

байланысты сӛздердің тіркесімділік қабілеті мен тіркесудегі талғамы айқындалады. Сӛз тіркесі 

ҥлгілерін ҥйретуде білім алушы мынадай іс-әрекеттерді орындап, кӛзделген машық, дағдыларды 

игеруі қажет болады: 

1) Берілген ҥлгілерді сӛзбен толықтырады: ақ+шаш 

2) Берілген сӛз тҥбірлеріне қажетті морфемаларды жалғап, сӛз тіркесін мағыналық жағынан 

толыққанды етіп қҧрайды: ағарған +шаш 

3) Ҥлгіні матастыра, меңгерте, қабыстыра байланыстыру арқылы трансформациялық талдау 

жасайды. 

4) Берілген ҥлгінің мағыналық жағынан дҧрыс не бҧрыс екендігіне тҥсініктеме береді. 

5) Сӛз тіркесі ҥлгілері мҥшелерінің орнын ауыстыру арқылы нәтижесінде жаңа сӛз тіркесі 

немесе сӛйлем,не тіпті сӛз жасалуын бақылайды, мҥмкіндігінше тҥсініктеме жасайды. Мысалы: ақ 

шаш – шашы ақ; қалың орман – орман қалың, сағат қалта + қалта сағат. 

6) Сӛз тіркесі ҥлгілері мен қҧрмалас сӛйлем ҥлгілерін ішінара салыстыра отырып, жалпы 

синтаксис туралы жҥйелі ойлау дағдыларын қалыптастыра алу.  

Оппозициялық талдау ҥлгісін тіл біліміне енгізген Прага мектебінің ӛкілі – Н.С.Трубецкой. 

Оның айтуынша, екі нәрсе бір-бірінен ӛзара қарама қарсы тҧруымен-ақ айрықшаланады. Яғни, әрбір 

екі нәрсенің арасында оппозиция ӛмір сҥреді, қарама-қарсылық қатынас болады. Сонымен бірге 

оппозиция оның мҥшелерінің тек айыршыланатын белгілері болуын ғана емес, сол екі мҥшені 

ортақтастырып та тҧратын белгінің болуын қажет етеді. Ондай ортақ белгіні Н.С.Трубецкой 

салыстырудың негізі деп санайды. 

В.Г.Адмони оппозицияны семантикалық-функционалдық қарсылық деп танып, қарама-қарсылық 

пен ҧқсастық қатынастар (оппозиция мен синонимика) полярлық қатынастар болып табылады. 

Оппозицияны сипаттау ҥшін оның белгілерін анықтау керек. Ол белгілер, ғалымдардың кӛрсетуінше, 

тӛмендегідей болып табылады: 

1. Салыстыру ҥшін кем дегенде екі элемент болуы керек; 

2. Ол екі элементті ҧстап тҧратын парадигмалық орталық болуы керек;  

3. Оппозиция мҥшелері бір сипатта болмауы тиіс; 

4. Белгілері бір-біріне қарама-қарсы болып келуі керек; 

5. Ол белгілерде салыстыруға негіз боларлық ҧқсастық болуы керек; 

6. Ол белгілердің ӛзара айырым белгілері болуы керек; 

7. Лексикалық және морфологиялық мағыналарының тепе-теңдігі болуы керек; 

8. Бейтарап кҥйге тҥскенде (нейтралицазия) ӛзара алмастыра алатын болуы керек[7,18]. 

Тіл білімінде оппозицияның мынадай ҥш тҥрі анықталған: привативті, эквиполентті, градуалды. 

Оппозициялық талдаудың градуалдық тҥрі – матаса байланысу тҥрін тҥсіндіруде таптырмас қҧрал. 

Градуалдық немесе ӛсіңкілік (термин А.Байтҧрсыновтан алынып отыр) оппозициялық талдау ҥлгісі 

білім алушыларға мынадай ҥлгі негізінде ҥйретіледі: 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

540 

Кесте – 3. 

 

Мысалдар Ілік жалғауы тҥсірілген Ілік жалғауы жартылай 

тҥсірілген 

Ілік жалғауы 

тҥсірілген 

Бӛлменің іші + - - 

Бӛлме іші - + - 

Қҧс жолы - - + 

 

Ғалым М.Балақаев былай дейді: «... Біздіңше, ілік септіктің жалғаулы, жалғаусыз болуы 

жалғанатын сӛздің айтушыға, тыңдаушыға белгілі не белгісіз емес, меншіктілік қатынасты ерекше 

білдіру не білдірмеуімен байланысты: егер тәуелдеулі заттың қай затқа меншікті, қатысты екенін 

әдейілеп, арнап кӛрсету керек болғанда ілік септігіндегі сӛз жалғаулы болады. Ал мҧндай қҧрамдағы 

сӛздердің бірі екіншісіне заттық сапа ретінде жҧмсалса, ол – жалғаусыз болады [2,40-41]. 

Сӛз тіркесінің мағыналарын талдау белгілерді жҥйелеуден басталады: 

1. Басыңқы сӛз затты білдіріп, бағыныңқы сӛз сол заттың белгісін білдірсе, олардың арасындағы 

қатынас анықтауыштық қатынас деп аталады: қызық кітап, сҧлу қыз, терең кӛл, т.б. 

2. Басыңқы сӛз әрекетті білдіріп, бағыныңқы сӛз затты білдірсе, олардың арасындағы қатынас 

объектілік қатынас деп аталады: егін егу, сабақ жазу, оқулықпен жҧмыс. 

3. Басыңқы сӛз әрекетті білдіріп, бағыныңқы сӛз сол әрекетті тҥрлі жағынан пысықтаса, 

олардың арасындағы қатынас пысықтауыштық қатынас деп аталады: таңертеңгісін келу, жақсы 

сӛйлеу. 

Оппозициялық талдаудың тағы бір ҥлгісін осы айтылғандармен байланысты жҥргізу жолы 

мынадай: 

 

Кесте – 4. 

 

 

Мысалдар 

Белгілері 

1 2 3 4 5 6 6 6 

Зат+белгі Әрекет+объект Әркет+оны пысықтау 

Жақсы адам + + + + + + - - 

Ӛмірге қҧштарлық + + + + + - +  

Ертемен келу + + + + + - - + 

 

Лингвистикалық эксперимент әдісі 

1.Ассоциациялық эксперимент. Білім алушыға бір сӛз беріліп, оның тіркесетін сӛздерін 

неғҧрлым кӛп табу. Ол ҥшін мынадай опперациялар орындатылады: 

а) берілген сӛз басыңқы орында тҧрсын; 

ә) берілген сӛз бағыныңқы орында тҧрсын; 

2. Салыстыру. Қазақ тілі мен ӛздері оқып-ҥйреніп жҥрген орыс, ағылшын тілдеріндегі «тамаша 

ән» және «ән салу»деген сӛз тіркестерін салыстыру жҧмыстарын жасату: 

а) байланысу тәсілдері жағынан; 

ә) байланысу тҥрлері жағынан; 

б) айырмашылықтары мен ортақ қасиеттерін анықтау. 

3. Сӛйлеу жағдайларын тану:  

1. Білім алушыға бірнеше сӛз тіркесі беріліп, оның қай сӛйлеу жағдаятына сәйкес қолданылатына 

тҥсініктеме беру тапсырылады. 

2. Жҧптық тапсырма негізінде бірінші білім алушыға сӛз тіркесі беріліп, ол оның мағынасын 

екінші білім алушыға ыммен тҥсіндіруге тырысады. Екінші білім алушы болса ыммен тҥсінгенін сӛз 

тіркесі етіп дәптеріне жазады. 

Графикалық шкалаға сӛздерді дҧрыс орналастыру арқылы да сӛз тіркестерінің семантикалық 

ӛрісін анықтауға болады. Графикалық шкала – лингвистикалық эксперименттің бір тҥрі. 

Бала, бала жігіт, балаң жігіт, жас адам, жасаң адам, жасаңдау адам, қарт кісі, қартаң кісі, 

қартаңдау кісі деген сӛздер мен сӛз тіркестерін адамның ӛмірінің жас ерекшелігіне сай бір тізбекке 

орналастыру тапсырмасын жҥргізуге болады. 
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    бала    балаң    жас       жастау       жасаң       қартаңдау    қартаң       қарт 

    жігіт    жігіт   жігіт       адам            кісі            адам             кісі 

 

Графикалық шкалаға адамның жасына байланысты сӛз тіркестерін орналастырған кезде -ң, -аң, -

ең жҧрнағы жалғанған балаң жігіт, жасаң адам деген сӛздер адам жасының ӛсіп келе жатқан 

градациясы бойынша келетіні анықталады: 

Балаң жігіт – бала жігіт ҥлкендеу, жас жігіттен кіші жігіт; 

Жас жігіт – балаң жігіттен ҥлкен, жастау жігіттен кіші жігіт; 

Жастау жігіт – жас жігіттен ҥлкен, жасаң адамнан кіші жігіт; 

Жасаң адам – жастау жігіттен ҥлкен, қартаңдау кісіден кіші; 

Қартаңдау кісі – жасаң адамнан ҥлкен, қартаң кісіден кіші; 

Қартаң адам – қартаңдау кісіден улкен, қарт кісіден кіші.  

Лингвистикалық эксперименттің осы нәтижесін бақылап, талдау нәтижесінде білім алушылар 

«адам жасын білдіруде -ң,-аң,-ең реңк мәнді жҧрнағының ғана емес, сол сӛз тіркестерінің де 

семантикалық ӛрісі анықталды.  

Грамматикалық талдау әдісі. Грамматикалық талдау – қазақ тіліне тән оқыту әдістерінің бірі. 

Оқытудың бҧл тҥрі кӛбінесе білім алушыларға қазақ тілінен білім мен дағды беруде жиі 

қолданылады.Грамматикалық талдау қалай болса солай жҥргізіле салмайды, ол арнаулы бір жҥйемен 

әр сабақтың мақсатына орайластырып отырылады. Грамматикалық талдау жҧмыстары Нҧрша 

Алжанбайқызы қҧрастырған «Сатылай кешенді талдау» технологиясы[6] негізінде жҥргізіліп келеді.  

«Сатылай кешенді талдау» технологиясы бойынша сӛйлемдегі сӛздерді байланысу тҥрлері мен 

тәсілдеріне қарай талдау ҥлгісі: 

Жанды сҿздің жалынын білім маздатады (Ж.Баласағұн). 

Білім маздатады – қиысу. Себебі бастауыш пен баяндауыш жақ-жағына, тҥр-тҥріне сәйкес келіп, 

қиыса байланысып тҧр. Тәсілі – орын тәртібі. Қиысу дегеніміз – бастауыш пен баяндауыштың жіктік 

жалғауы арқылы жақ жағынан ҥйлесе жекеше я кӛпше тҥрде байланысуы. 

Жалынын маздатады – меңгеру. Тәсілі – жалғаулықты. Меңгеру дегеніміз – сӛздің бағыныңқы 

сыңарының атау мен ілік септігінен басқа септік жалғауларының біреуінде келіп байланысуы. 

Сҿздің жалынын – матасу. Себебі бағыныңқы сыңары ілік септігінде, басыңқы сыңары тәуелдік 

жалғауында тҧрып, матаса байланысып тҧр. Тәсілі – жалғаулықты. Матасу дегеніміз– бірінші сӛз зат 

есім немесе заттанған ілік септік жалғауында, екінші сӛз тәуелдік жалғауында келу арқылы 

байланысқан сӛз тіркесі. 

Жанды сҿз – қабысу. Себебі сӛздер қатаң орын тәртібі арқылы іргелес тҧрып, қабыса 

байланысқан. Тәсілі – орын тәртібі. Қабысу дегеніміз – орын тәртібі жағынан іргелес тҧру арқылы 

байланысқан сӛз тіркестері. 

Тӛмендегі мақалдарды осы ҥлгі бойынша талдауға ҧсынуға болады. Мысалы: 

1. Қатты жерге егін шықпас, 

Қаңғыған басқа білім жҧқпас. 

2. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. 

3. Армансыз адам алысқа бармас. 

Семантикалық байланыcты анықтау әдісі. Бҧл әдісті тиянақталған интонациялық жік арқылы 

ажыратылған, бір-бірімен қатар не алшақ тҧрған сӛйлемдер немесе сӛз тіркесінде қолдануға болады.. 

Тіл білімінде сӛз тіркестерінің басыңқы, бағыныңқылы қасиеттерін анықтайтын байланыстың ҥш тҥрі 

бар. «Байланыстың негізгі ҥш тҥрі – атрибутивті, комплективті және предикативті тҥрлерінің ішінен 

біріншісі әрқашан да сӛз тіркесін тудырады; байланыстың екінші тҥрі ӛздерінің тығыз байланысты 

формаларында ғана сӛз тіркесін туғызады, ҥшіншісі оны (сӛз тіркесін) ешқашан да тудыра 

алмайды»[5]. Ал бҧл әдіске негіз болған байланыс тҥрлері сӛз тіркестерін семантикалық тҧрғыдан 

қатынасын анықтауға бағытталған. Осыған орай оны екіге бӛліп қарастырамыз: 1) ішкі семантикалық 

байланыстар (сӛйлем ішінде) ; 2) сыртқы семантикалық байланыстар (сӛйлемдер арасында) 

Ф.ғ.д. проф. Т.Н.Ермекова аталған семантикалық байланыстарды ӛз ішінде тӛмендегідей 

топтарға бӛліп қарастырады: 

- жалғас семантикалық байланыстар; 

- теңдес семантикалық байланыстар; 
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- негізгі (орталық) семантикалық байланыстар  

- қосалқы семантикалық байланыстар[3,38]. 

Жалғас семантикалық байланыстағы синтагма ӛзінің алдындағы бірлікте айтылған ойдың 

жалғасы болуы мҥмкін немесе бҧл синтагмада айтылған ойдың жалғасы кейін тҧрған бірлікте 

айтылады. Синтагмалар арасындағы мағыналық байланысты кӛрсететін тілдік бірліктер – 

компоненттердегі ортақ семалар, есім сӛз – есімдік жҧбы, септеулік шылаулар мен сабақтас қҧрмалас 

байланыс қҧруға негіз болатын морфологиялық тҧлғалар. 

Теңдес семантикалық байланыс тең дәрежелі синтагмалар арасында болады. Мҧндай байланысқа 

бір жҥйеге енетін семалар, синтагмалар тҥсе алады. Мысалы, жылқы семасы аспан семасымен немесе 

жасыл семасы жҥр семасымен ешқашан семантикалық байланысқа тҥсе алмайды. Айталық, жылқы 

семасы ӛзінің архисемасы жануар немесе осы архисемадан ӛрбіген ӛзі тектес басқа семалармен 

(сиыр, тҥйе) байланысқа тҥсе алады. Сонда теңдес мағыналық байланысқа бір сӛз табынан жасалған 

бірдей грамматикалық тҧлғадағы семалар мен синтагмалар тҥсе алады. Бҧл – оның тілдегі тҧлғалық 

белгісі немесе кӛрсеткіші болып саналады.  

Ал қосалқы семантикалық байланысқа сӛйлем қҧрамына енетін қаратпа, қыстырма, 

одағайлардың байланысы жатады. Әдетте оқшау сӛздер деп аталатын бҧл тілдік бірлік сӛйлемдегі 

ӛзге сӛздермен грамматикалық байланысқа тҥспейді десек те, сӛйлем қҧрамына енетіндіктен, ол ӛзге 

мҥшелермен семантикалық қатынасқа тҥсе алады, бҧл қосалқы байланыс деп аталады. 

Орталық байланыс – грамматикадағы қиыса байланысудың негізі.  

Сӛйлемдегі ішкі семантикалық байланыс тӛмендегідей болып шығады, мысалы: 

Мінеки, ол оқиғаның қорытындысы осындай болды, біздің бұл акцияны дҽрігерлер де, медбикелер 

де, күтушілер де ешқашан ұмытпайтын шығар (Ҽ.Нұршайықов) 

Мінекей, ... осындай болды – қосалқы байланыс 

Ол оқиға – жалғас байланыс  

Оқиғаның қорытындысы – жалғас байланыс  

Осындай болды – жалғас байланыс  

Қорытындысы ... болды – орталық байланыс 

Біздің акция – жалғас байланыс  

Бұл акция – жалғас байланыс  

Акцияны ұмытпайтын шығар – жалғас байланыс  

Ешқашан ұмытпайтын шығар – жалғас байланыс  

дҽрігерлер де, медбикелер де – теңдес байланыс 

медбикелер де, күтушілер де – теңдес байланыс 

дҽрігерлер де, медбикелер де, күтушілер де ұмытпайтын шығар – орталық (негізгі) байланыс. 

«Кубизм» әдісі. «Кубизм» стратегиясында кубик фигураның атауы емес, оқытудың кезеңдері 

мен сатыларын, оъектіні танудың тақырыпты ашудың жолкӛрсеткішін, алгоритімін бейнелейді. Білім 

алушыларға белгілі бір тақырыпты толық ашу ҥшін, мәселені шешуде бірігіп топқа қарай кубиктің әр 

қырын таңдап алады. Ӛтілетін тақырып әр қырынан ашылады, жан-жақты сипатталады, 

қорытындыланады.Осы әдісті ф.ғ.д, проф. Р.С.Рахметова синтаксисті оқыту барысында, жалпы қазақ 

тілін оқыту әдістемесінде жиі қолданған [4,38]. 

1-қыр.Баяндаңыз: Жалғау арқылы байланыс туралы теориялық білімін баяндайды.  

2-қыр. Қолданыңыз : Жалғау арқылы байланысқа бірнеше мысалдар келтіреді. 

3-қыр. Салыстырыңыз: Байланысу тҽсілдерінің басқа түрлерімен салыстырады. 

4-қыр.Топтастырыңыз: Жалғаудың түрлеріне байланысты ҽр қайсысына мысал келтіре 

отырып, топтастырады. 

5-қыр. Зерттеңіз: Жалғау арқылы байланысқан сҿз тіркесі сҿйлемде қандай қатынаста 

жұмсалатындығын анықтайды, мысалдармен дҽлелдейді. 

6-қыр. Қорытынды жасаңыз: Сҿйлемдегі сҿздердің байланысу тҽсілдерінің ішіндегі жалғау 

арқылы байланыстың маңыздылығына тоқталады. 

Қорытынды.«Тілдің міндеті ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың меңзеуін меңзегенше, 

кӛңілдің тҥюін тҥйгенінше айтуға жарау. Мҧның бәрін жҧмсау білетін адамы табылса, тіл шама 

қадырынша жарайды. Бірақ тілді жҧмсай білетін адам табылуы қиын. Ойын ойлаған қалпында, 

қиялын меңзеген тҥрінде, кӛңілдің тҥйгенін тҥйген кҥйінде тілмен айтып, басқаға айтпай білдіруге 

кӛп шеберлік керек [9,141]», - дейді қазақ тілінің реформаторы Ахмет Байтҧрсынов. Расында сӛздерді 

орайын келтіріп қиюластыру, оны орынды жҧмсау бір кӛргенде оңай дҥние болып кӛрінгенімен, оны 
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қалыптастырудың ӛзіндік әдістемелік негізі бар. Осы бағытта қазақ тіліндегі жалпы синтаксистік 

бірліктер қҧрамындағы компоненттердің бір-бірімен байланысын семантикалық тҧрғыдан 

қарастырып, ӛзіндік ерекшеліктеріне талдау жасаланды.Жоғарыда талданған сӛз тіркесін 

семантикалық тҧрғыдан оқытуда қолданылатын лингвистикалық әдістер сӛз тіркесінің табиғатын 

толық тҥсінуге мҥмкіндік береді. Яғни, оқыту ҥрдісінде оң нәтижеге қол жеткізуге септігін тигізеді 

және сӛз тіркесіне ҧқсас тілдік бірліктермен аражігін нақтылап береді. 
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ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  -  ІЗДЕНІС  ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ  МАҢЫЗЫ  МЕН  ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Аңдатпа 

Студенттің креативті ойлау қабілетін дамытатын технологиялардың бірі – шығармашылық - 

ізденіс технологиясы. Оқытудың шығармашылық-ізденіс технологиясы оқытушының ӛзіндік, 

шығармашылық шешімін талап ететін танымдық және практикалық міндеттерді қою арқылы 

студенттердің ізденушілік, танымдық қызметін ҧйымдастыру болып табылады. Шығармашылық-

ізденіс технологиясының мәні – ізденісті және білімді қолдануды ҧйымдастыру, ғылыми танымның 

әдістерін іздеу барысында оларды меңгеруді қамтамасыз ету, шығармашылық қызметке 

қызығушылықты, ӛздігінен білім алуға қажеттілікті қалыптастыру, ҧсынылған тапсырмалардың 

проблемасын тҥсінуге кӛмектесу, проблеманы шешуге бағытталған әдіс-тәсілдерді қҧру, 

проблемалық жағдайларды тҥсінуге және талдауға, проблемалар мен тапсырмаларды жекелеп 

кӛрсетуге ҥйрету. Аталған технологияны оқыту процесіне енгізген американдық ғалым Джон Дьюи. 

Ол проблеманы шешу ҥшін оқушылардың шынайы тәжірибесін пайдаланған. 

Мақалада шығармашылық-ізденіс технологиясына қойылатын талаптарды ескере отырып, 

тапсырма тҥрлерін ҧйымдастыру жолдары қарастырылады. Аталмыш технологияның іскерлік қазақ 

тілі курсында қолданысы тәжірибе тҥрінде беріліп, нәтижесінде студенттің танымдық білімін 

дамытып, креативті ойлау қабілетін арттыруға, ӛз ойын еркін жеткізіп, сауатты жазуға ҥйретуге 

әсерін тигізетін қҧзіреттіліктер қалыптасады. 

Тҥйін сӛздер: шығармашылық-ізденіс технологиясы, танымдық қызмет, проблемалық 

жағдайлар, креативті ойлау 
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THE ESSENCE AND FEATURE OF SEARCH TECHNOLOGY 

 

Abstract 

One of the technologies aimed at developing students' creative thinking is search technology. The search 

technology of learning is the organization of search, cognitive activities of students by setting cognitive and 

practical tasks that require independent, creative solution of the teacher. The essence of search technology is 

the search organization and application of knowledge, ensuring their assimilation when searching for 

methods of scientific cognition, building interest in creative activity, needs in self-education, assistance in 

understanding the problems of the proposed tasks.This technology was implemented into the educational 

process by American scientist John Dewey. The article examines how to organize the types of tasks, taking 

into account the requirements for search technology. The use of this technology in business Kazakh language 

courses is carried out in the form of practical experience, which creates competencies that contribute to the 

development of students' cognitive knowledge, the development of creative thinking. 

Keywords: search technology, cognitive activity, problematic situations, creative thinking 
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СУТЬ И ОСОБЕННОСТЬ ПОИСКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Аннотация 

Одной из технологий, направленной на развитие креативного мышления студентов, является 

поисковая технология. Поисковая технология обучения является организацией поисковой, 

познавательной деятельности студентов путем постановки познавательных и практических задач, 

требующих самостоятельного, творческого решения преподавателя. Сущность поисковой технологии 

– организация поиска и применения знаний, обеспечение их усвоения при поиске методов научного 

познания, формирование интереса к творческой деятельности, потребности в самообразовании, 

помощь в понимании проблемы предложенных заданий, создание методов и приемов, направленных 

на решение проблемы, обучение пониманию и анализу проблемных ситуаций, индивидуальному 

рассмотрению проблем и задач.Данная технология в учебный процесс была внедрена американским 

ученым Джоном Дьюи. Он обозначил основные этапы мышления как решение проблем, 

сформулировал идею обучения, основанную на непосредственном опыте и интересе учащихся.В 

статье рассматриваются пути организации видов заданий с учетом требований к поисковой 

технологии. Использование данной технологии на курсах делового казахского языка осуществляется 

в виде практического опыта, в результате которого формируются компетенции, способствующие 

развитию познавательных знаний студентов, развитию навыков грамотного письма и свободного 

общения. 

Ключевые слова:поисковая технология, познавательная деятельность, проблемные ситуации, 

креативное мышление 

 

Кіріспе. Қазіргі білім жҥйесінің талабына сай жоғары оқу орнында білім берумен қатар тҧлғаның 

қҧндылығын дамытуға бағытталған жаңаша кӛзқарасқатар жҥреді. Жаңаша креативті ойлау – 

тҧлғаның қалыптасуына әсер ететін фактор екенін ескерсек, оқыту процесінде шығармашылықты 

тҥрлендіріп отыру қажет. Студенттің жҥйелі ойлап, ойын шығармашылық тҥрде жеткізе білу 

қабілетін қалыптастыру оқытушының бағыттаушы жҧмысының нәтижесінде, оқыту технологиясын 

дҧрыс таңдаумен жҥзеге асады. Студентті мақаланы талдауға, ондағы қайшылықты пікірді 

салыстырып, ҧсыныс жасауға, ӛзіндік шығармашылық ізденіс нәтижесінде шешім шығаруға 

ҥйрететін технологиялардың бірі – шығармашылық-ізденіс технологиясы. Аталған технологияны оқу 
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процесіне енгізген американдық ғалым Джон Дьюи.Ол ойлаудың негізгі кезеңдерін мәселелерді 

шешу ретінде белгілеп, тікелей тәжірибеге және оқушылардың қызығушылығына негізделген оқыту 

идеясын тҧжырымдады. Д. Дьюи «жҧмыс жасау мектебі» идеясын ҧсынып, іс жҥзінде жҥзеге асырды, 

бҧл мектепте оқу жағдайы оқушылар білімінің жасырын және айқын кӛрінісінбақылаудан және 

реттеуден басталып, пәнді меңгерудің жаңа тәсілдерін жҥйелі тҥрде тҥсіндірумен жалғасқан. 

Ресей педагогикалық практикасында шығармашылық-ізденіс әдісін 19 ғасырда оқу процесіне 

енгізуде Б. В. Всесвятский, Б. Е. Райков, К. П. Ягодовский, филолог Н. Кульман, И. И. Срезневский 

[1,103б] және тағы басқалар ҥлкен рӛл атқарды. Алайда жеткілікті теориялық базаның болмауы 

аталған әдістіңбіржақты дамуына тоқталды. Кейін 20 ғасырдың 60 жылдары оқушылардың танымдық 

іс-әрекетін белсендіруге Б. П. Есипов, М. А. Данилов, M.H. Скаткин[2, 203б] сияқты зерттеушілердің 

назары кҥшейе тҥсті және зияткерлік әлеуетке деген қажеттілік туындап, шығармашылық-ізденіс 

идеясы қайта қарастырылып, одан әрі жетілдірілді.  

Оқытудың шығармашылық-ізденіс технологиясы оқытушының ӛзіндік, шығармашылық шешімін 

талап ететін танымдық және практикалық міндеттерді қою арқылы студенттердің ізденушілік, 

танымдық қызметін ҧйымдастыру болып табылады. Шығармашылық-ізденіс технологиясының мәні – 

ізденісті және білімді қолдануды ҧйымдастыру, ғылыми танымның әдістерін іздеу барысында оларды 

меңгеруді қамтамасыз ету, шығармашылық қызметке қызығушылықты, ӛздігінен білім алуға 

қажеттілікті қалыптастыру, ҧсынылған тапсырмалардың проблемасын тҥсінуге кӛмектесу, 

проблеманы шешуге бағытталған әдіс-тәсілдерді қҧру, проблемалық жағдайларды тҥсінуге және 

талдауға, проблемалар мен тапсырмаларды жекелеп кӛрсетуге ҥйрету. Ізденіс – ҥлкен деректер 

топтамасынан объектіні алудың ақпараттық процесі ретінде анықталады. Зерттеу – қоғамдық-

маңызды жаңа деректер алуға бағытталған ғылыми қызметтің процесі мен нәтижесі. Шетелдік 

педагогикада іздеу және зерттеу технологияларын шартты тҥрде бӛліп қарастырады, бірақ 

технологиялардың екі тҥрі де проблемаларды шешу, шығармашылық ойлау және дербес ғылыми 

немесе практикалық іздестіру барысында студенттердің нәтижелі қызметіне негізделгендіктен біз 

бірге қарастырамыз. 

Әдістер. Шығармашылық-ізденіс технологиясын студенттің дайындығын ескере отырып, 

оқытудың барлық сатыларында қолдануға болады. Гуманитарлық пәндерде аталған технология ҥш 

бағытта қолданылады:студенттердің барлық тапсырмаларына іздеу элементтерін қосу (қҧжаттармен, 

карталармен, статистикалық кестелермен жҧмыс істеу, кӛркем шығармаларды талдау және т. б.); 

оқытушының белгілі бір жағдайды дәлелдеу кезінде жҥзеге асырылатын танымдық процесті ашуы, 

студенттің ӛз бетінше, бірақ оқытушының басшылығымен және бақылауымен жҥзеге асыратын тҧтас 

зерттеуді ҧйымдастыруы(ӛз бетінше іздеуге, талдауға, фактілерді жинақтауға негізделген 

баяндамалар, хабарламалар, жобалар).  

Шығармашылық-ізденіс технологиясына қойылатын талаптар: 

- оқылатын материал проблемаға негізделіп, сол проблеманың шешімінде пікір қайшылығының 

туындауы; 

- материалға сай пікір қайшылығын дәлелдейтін ӛзіндік ізденістің болуы; 

- зерттеушінің шешімі алғашқы ҧсынылған шешімнен де пайдалы, тиімді, қолданбалы болуы. 

Шығармашылық-ізденіс технологиясы оқу пәні аясында тапсырмалар жҥйесін қҧру кезінде 

оқытудың оңтайлы нәтижелеріне қол жеткізуге, оларды шешуге дайындық кезінде, шығармашылық 

ізденіске оң ықпалын тигізетін психологиялық ахуалды қамтамасыз етуге кӛмектеседі. Студент 

барлық білім кӛлемін тек жеке зерттеу және жаңа заңдарды, ережелерді ашу арқылы меңгере 

алмайды және меңгеруге тиіс те емес, ӛйткені ӛзіндік зерттеуге оқытушы тҥсіндіргеннен кӛп уақытты 

талап етеді. Сондықтан шығармашылық зерттеу технологиясын практикалық іске асыру ҥшін 

оқытуда мәселелердің негізгі тҥрлерін қамтитын міндеттер жҥйесін әзірлеу қажет. Міндеттер жҥйесі 

жалпы білім беру ҥшін маңызды және қолжетімді ғылым әдістерін қамтуы тиіс. Пәнді оқыту 

әдістемесі тҧрғысынан тапсырмалар жҥйесі мазмҧны, шешу тәсілдері, ҥлгілердің қайталануы, 

олардың ҥйлесімі және пәндік мазмҧнмен байланысы, жас ерекшелікке тҥсінікті болуы сияқты 

белгілерді ескере отырып қҧрылуы тиіс. 

Шығармашылық-ізденіс технологиясы зерттеудің екі тҥрін кӛрсетеді: ғылыми-зерттеу әрекеті 

және оқу зерттеу әрекеті. Ғылыми зерттеу әрекеті – жаңалық іздеуге, бҧрынғы білімнің жаңаша 

қырын ашуға бағытталса, оқу зерттеу әрекеті – ізденушінің зерттеушілік, сыни ойлау қабілетін 

дамытуға бағытталған білім беру мақсатындағы әрекет. Біздің мақсатымыз зерттеудің екі тҥрін де 

қарастыра отырып, студенттің білім алуға ықпалын тигізетін оқу әркеттерін жҥзеге асырудың 
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жолдарын дамыту болып табылады. Жоғары оқу орнындағы зерттеу тапсырмаларының кӛпшілігі - 

зерттеудің барлық кезеңдерінен қҧрылуы мҥмкін.Бҧл кезеңдер: фактілер мен қҧбылыстарды бақылау 

және зерделеу; тапсырма беру (зерттеуге жататын тҥсініксіз қҧбылыстарды анықтау); гипотезаларды 

ҧсыну; жоспар қҧру және жҥзеге асыру; зерттеу қҧбылысының басқалармен байланысын анықтау; 

шешім, оның тҥсініктемелері мен тексерулері; алынған білімді болжамды және нақты қолдану 

туралы қорытындылар. 

Шығармашылық-ізденіс технологиясы бойынша ғалым Загвязинский В. И.тапсырманы 

орындаудағы әрекеттерді тӛрт тҥрге бӛлуге болатынын айтады[3,82б]: 

- Репродуктивтік – тапсырманың шарттарын нақты кӛрсете отырып ҧйымдастыру, мысалы, 

мәтіннен детальді ақпаратты табуға бағытталған ақпараттық әдіс; 

- Алгоритмдік – тапсырмаларды алгоритм, формула, модель ретінде ҧйымдастыру, мысалы, 

модель арқылы аргументті сӛйлеуге ҥйрету; 

- Трансформациялық – бҧрыннан белгілі заңдылықтарды ситуацияға сай қолдану, мысалы, 

қосынды мен қосылғыштың орны ӛзгерсе де, оның мәні ӛзгермейді;  

- Шығармашылық-ізденушілік – логикалық талдау мен интуицияны ҧштастыра отырып, 

тапсырмалар қҧру, мысалы, проблемалы сҧрақ, жобалық жҧмыс, кейс әдісі. 

Соңғы онжылдықтар бойы кӛптеген шетелдік педагогтар зерттеушілік оқытудың ҥш деңгейі 

туралы тҥсініктерді ҧстанады. Бірінші деңгейде оқытушы мәселені қояды және оны шешу әдісін ӛзі 

белгілейді. Шешімді, оны іздеуді студент ӛз бетінше жҥзеге асыру керек. Екінші деңгейде оқытушы 

тек мәселені қояды, бірақ оның шешу әдісін студент ӛз бетінше іздейді (мҧнда топтық, ҧжымдық 

іздену жҧмысы болуы мҥмкін). Жоғары, ҥшінші деңгейде проблеманы қою, әдіс табу және шешімнің 

ӛзін әзірлеу сияқты әрекеттердістуденттер ӛз бетінше жҥзеге асырады, оқытушы тек білім 

алушыларды бақылайды. 

Шығармашылық-ізденіс технологиясымен оқытуда оқытушының қызметіне нақты талаптар 

қойылады. Ол: 

- студенттердің белгілі бір тақырып бойынша идеялары мен тҥсініктерін қалыптастыруға, 

оларды нақты сӛйлеуге ынталандыру; 

- студенттерді қолда бар ҧсыныстарға қайшы келетін қҧбылыстардың бар екенін ескерту; 

- студенттерді баламалы тҥсініктерді, болжамдарды, жорамалды айтуға итермелеу; 

- студенттерге ӛз жорамалдарын зерттеуге мҥмкіндік беру, мысалы, тәжірибе жҥргізу немесе 

шағын топтарда талқылау; 

- студенттерге бағалау ҥшін қҧбылыстардың, жағдайлардың кең ауқымына жаңа кӛзқарастарды 

қолдануға мҥмкіндік беру керек. 

Оқу іс-әрекетінің кезеңдері шығармашылық ізденістің негізгі ерекшеліктерін кӛрсетеді. 

Біріншіден, білім студенттерге дайын тҥрде берілмейді, ӛз бетінше шешуге тиіс мәселе ретінде 

ҧсынылады. Білім беру мақсат емес, мәселені шешу қҧралы болып табылады. Студенттер ӛздері ҥшін 

жаңа білім алу қажеттілігін тҥсінеді, бҧл олардың уәждемесі мен белсенділігін айтарлықтай 

арттырады. Екіншіден, сабақта студенттің белсенділігі мен дербестігі әлдеқайда жоғары болады. 

Студенттер мәселені ӛздері анықтайтын топтарға бӛледі, оларға қандай білім мен ақпарат кӛздері 

қажет екенін анықтайды, осы дереккӛздермен жҧмыс істейді, мәселені шешудің алынған нҧсқасын 

қорытады. Оқытушы ҥнсіз бақылаушы болумен қатар топтарға қажет болған кезде ғана кӛмек 

кӛрсетеді. 

Нәтижелер. Шығармашылық-ізденіс процесі барысында студенттердің тӛмендегідей жалпы оқу 

қҧзыреттілігі қалыптасады: 

- білімді іздеу; 

- негізгі ойлау іс-әрекеттері жәнемәселені талдауға, синтездеуге, қорытуға ҥйрету; 

- рефлексивті ойлау мәдениетін қалыптастыру; 

- қызмет бағытын таңдау және шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыру; 

- талқылау әрекеттерін меңгеру, пікірталас мәдениетін қалыптастыру; 

- оқу процесі арқылы эмоционалды және жеке даму; 

- имитациялық және рӛлдік ҥлгілеуді қамтитын оқыту жҥрісінің эмоциялық және 

интеллектуалды рефлексиясын қалыптастыру. Бҧл тәсіл екі нҧсқада жҥзеге асырылады: оқу процесі 

жаңа қолданбалы, практикалық мәліметтерді іздеу процесі ретінде қҧрылатын тәсіл ретінде іске асса, 

екіншіден, оқу процесі жаңа теориялық білімді, жаңа танымдық бағдарларды іздеу ретінде 

қҧрылатын теориялық-танымдық бағдарды іздеу тәсілі ретінде қолданылады. Білім беру 
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тәжірибесінде бҧл тәсіл тиісті алгоритмдер мен модельдерді пайдалану негізінде ҧйымдастырылатын 

ӛзіндік зерттеушілік оқытуда, проблемалық-бағдарланған оқытуда, жобалау әдісінде басқа да 

технологияларда жҥзеге асырылады.  

Шығармашылық-ізденіс әрекеті–адамның ойлау қабілетінің қызмет ету ерекшеліктеріне 

сҥйенеді. Білім алу процесі адамға оны тҥсіну, есте сақтау және практикалық пайдалану процесін 

жеңілдету ҥшін қҧрылған. Ол 1960-жылдары әйгілі психолог Дж. Бруннермен тҧжырымдалған 

зерттеу оқытудың психологиялық қағидаларында кӛрініс тапқан[4,203б].  

Шығармашылық-ізденіс технологиясын іске асыру кезінде студенттердің шығармашылық іс-

әрекетінің мынадай дағдылары қалыптасады: білім мен іскерлікті жаңа жағдайда қолдану, 

міндеттерді пайымдау, объектінің жаңа қызметі мен қҧрылымын анықтау, жаңа іс-әрекеттің белгілі 

тәсілдерін қҧрастыру, проблеманы шешудің балама амалдары. Тілдік сабақтарда берілген тапсырма 

шарттарын іздеудің логикалық ретін таба білу, проблемалы пікірді талдау, әрбір пікірдің 

дәлелдемесін анықтау, дәлелдемелер мен шешімнің толықтығы мен жеткіліксіздігін тексеру, шешім 

нәтижесінің тапсырма сҧрағы бойынша байланысын анықтау сияқты әрекеттер жҥзеге асады. 

Шығармашылық қызметтің аталған әрекеттеріпроблемалы тапсырманың шешу жолдарын іздестіру 

кезінде байқалады. Бҧл қысқаша мәтіндік тапсырмалар, студенттердің кейбір бастапқы білім мен 

білік қорының барын болжайтын сҧрақтар болуы мҥмкін. Ізденіс тапсырмаларын орындауда 

қиындықтар болған жағдайда, мәселенің ӛзектілігі сақталып, студенттерге кӛмек кӛрсетіледі.  

Талқылаулар. Жоғары оқу орнында кәсіби дайындықпен қатар студенттердің тілдік 

қҧзіреттілігін дамыту да маңызды. Олай дейтініміз орта білімді қазақ тобында оқып, тілдік білімі ӛте 

жақсы студенттердің (әсіресе қаланың балалары) тілдік қатынасқа тҥсуде қиындықтары кездеседі. 

Оның себебі технологияның әсері және аралас тілде сӛйлейтін ортаның әсері болуы мҥмкін. 

Болашақта білікті, қҧзіретті тҧлға қалыптастыру міндетін ескерсек, студенттің мемлекеттік тілде 

ойын жҥйелі жеткізіп, мәселені талдап, пікір білдіре алуы ӛзекті мәселе. Сондықтан студенттің 

коммуникативтік қҧзіреттілігін қалыптастыру ҥшін ізденуге, интеллектісін дамытуға бағытталған 

коммуникативтік тапсырмалар берілуі міндетті. Коммуникативтік-тапсырмалар сӛйлесім әрекеті 

арқылы тілдік-жағдаяттық тапсырмаларды әзірлеумен жҥзеге асады.  

КИМЭП университетінде іскерлік қазақ тілі курсы қазақ мектебін бітірген және тілді жетік 

білетін студенттерге арналған. Курс кәсіби саладағы материалдармен тиімді жҧмыс жасауға, ӛз 

бетінше жобалар мен презентациялар ҧйымдастыруға, ғылыми-зерттеу жҧмыстарын талдауға, кәсіби 

пікірталас пен дебаттарға қатысуға, тҥрлі келіссӛздер мен іскерлік қарым - қатынас тілін жҥзеге 

асыруға бағытталған. Студенттің коммуникативтік дағдыларын қалыптастырушы әрекет ретінде 

оқылым әрекетіне тереңірек тоқталғымыз келеді.Аталған курста студенттің қоғамдық-әлеуметтік, 

экономикалық ой-ӛрісін дамыта алатын публицистикалық мәтіндер пайдаланылады. Курсты 

жақсарту, қызықты ӛткізу мақсатында студенттерге сауалнама жҥргізіліп отырады, осындай 

сауалнаманың бір сҧрағында «Сізге қызықты мәтін тҥрлерін белгілеңіз»деп кӛрсетілген. Нәтижесінде 

20 % қоғамдық-әлеуметтік мәтіндерді, 20 % экономикалық мәтіндерді, 10 % аутенттік мәтіндерді, 10 

% нҧсқау, жарлық мәтіндерді, 10 % мәдени мәтіндерді, 15 % саяси мәтіндерді, 10 % ғылыми 

мәтіндерді, 5 % кӛркем мәтінді таңдаған. Сауалнаманы негізге ала отырып, іскерлік қазақ тілі 

курстында қоғамдық-әлеуметтік, экономикалық медиамәтіндерді оқу қҧралы ретінде таңдап алдық. 

Медиамәтін дереккӛздері ретінде «Айқын», «Егемен Қазақстан», www.ktk.kz сайтын пайдаландық. 

Мәтінді оқып, талдаудың қаншалықты коммуникативтік қҧзіреттілікке байланысы бар? Мәтінді 

шығармашылық-ізденіс технологиясы арқылы талдау студенттің қабілетін жан-жақты дамытуға 

әсерін тигізетіні тәжірибеден байқалды. Ол ҥшін нақты мысалдар келтірейік.  

«Тауар айналымына тосқауыл болмауы тиіс» мақаласына байланысты мынадай тапсырма тҥрін 

беруге болады[5,3б]. 

Берілген тұжырымдарды дҽлелдейтін айғақтарды тірек сҿздермен жҽне сҿз тіркестерімен 

жазыңыз(ҽр дұрыс жауап 1 %) 

1.Соңғы жылы екі ел арасында ӛнімді сату-сатып алу байланысы жҥзеге асуда. 

А..................................... В...................................... 

2. Қазақстандық және ресейлік компаниялар арасында кедергілер бар. 

А.......................................В........................С......................... 

3. Отандық тауарлардың шетелге экспортталуы тӛмендеді. 

А.........................В....................... 

Мҽтін мазмұнына сай келетін аннотацияны таңдаңыз. 

http://www.ktk.kz/
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А. Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымының ел экономикасына қосар ҥлесі аз. Оған 

мысал «Сыбаға» бағдарламасы қаржыландырған ірі қара мал сатып алу жобасы отандық 

кәсіпкерлерді біраз әуреге салды. Сырт кӛзге қарағанда заң бойынша жҥзеге асып жатқан сату-сатып 

алу процесстерінде екі ел арасында мал шаруашылығы саласындағы мәселелер толық 

қарастырылмаған.Министр бҧл проблемаларды саясатпен байланыстырып, тығырықтан шығудың 

жолын ҧсынады.  

В. Қазақстаннан Ресейге темір, мыс, кӛмір, уран т.б ӛнімдер тасымалданады. Ресейден де 

импортталатын тауарлардың кӛлемі артып келеді. Бҧл екі ел арасындағы тығыз тауар айналымы бар 

екенін дәлелдейді. Сол сияқты қазақстандық несие корпорациясының қолдауымен кәсіпкерлер ірі 

қара мал ӛсірумен айналысып, Ресейден герефорд асыл тҧқымды ірі қара малды сатып алып жатыр. 

Бірақ Орталық Қазақстандық фермер ақысы тӛленген малдарын әлі ала алмай отыр. Бҧл мәселеге 

байланысты басқарма тӛрағасы кӛмек кӛрсететінін айтты. 

С. Сауда және интеграция министрі Бақыт Сҧлтанов екі ел арасында орын алған 

проблемалардың негізгі себептерін атап кӛрсетті. Қазақстандық тауар экспортының тӛмендеуінің 

себебін саясатпен байланыстырып, мал шаруашылығы саласындағы кедергіні талқылады. 

Металлургия тасымалы бойынша тығыз байланыс жасап жатқан Ресей мен Қазақстан Еуроазиялық 

экономикалық одаққа аталған саланы ҧсыну керектігін дҧрыс шешім деп ойлайды. 

Бірінші тапсырмада шығармашылық-ізденіс технологиясының компрессия әдісі, яғни ойды 

жинау арқылы берілен. Егер мақаланы студент детальді тҥрде тҥсінбесе айғақтарды тірек сӛздермен 

жаза алмайды. Екінші тапсырма да ойды жинау мақсатымен қҧрылған. Бірақ, ойды шағын мазмҧнмен 

тҧжырымдау студент ҥшін шығармашылық жҧмыс.Сонымен қатар, мақаланы концептуалды кесте, 

кейс, проблемалы сҧрақ әдістері арқылы талдау да шығармашылық жҧмыстың тҥрі.  

Қорытынды.Тапсырма тҥрлерін шығармашылық-ізденіс жолмен ҧсыну нәтижесінде студент  

- айтар ойын жҥйелі, нақты жеткізуге; 

-  ақпаратты нақты таңдай алуға; 

-  қоғамдық-әлеуметтік, экономикалық проблемаларғасараптама жасауға; 

- проблемаға кӛзқарас білдіруге; 

-  тҥрлі дереккӛздерден ақпарат іздеуге, оны іріктеуге; 

- кӛпшілік алдында баяндама жасауға ҥйренеді. 

Шығармашылық - ізденіс – студенттің танымдық білімін дамытып, креативті ойлау қабілетін 

арттыруға, ӛз ойын еркін жеткізіп, сауатты жазуға ҥйретуде елеулі нәтиже береді деп ойлаймыз. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА  

К ФОРМИРОВАНИЮ, ЭКСПЕРТНОЙ РАЗМЕТКЕ И КЛАССИФИКАЦИИ КОРПУСА 

НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Данная статья подготовлена в рамках реализации ПЦФ #BR05236839 по теме ―Разработка 

информационных технологий и систем для стимулирования устойчивого развития личности как 

одна из основ развития цифрового Казахстана‖ 

 

Аннотация 

Разработка автоматизированных информационных систем для оценки электронных СМИ 

приобретает все большую актуальность в связи с экспоненциальным увеличением объемов 

информации в мире. 

Поскольку массовая коммуникация представляет собой сложный интерактивный процесс, 

предусматривающий активное взаимодействие различных агентов, участвующих в процессе, 

качественная оценка новостного пространства предполагает применение мультиагентного подхода, 

для учета мнения и соблюдения паритета всех стейкхолдеров процесса массовой коммуникации.С 

учетом вовлечения всех агентов проведено онлайн-анкетирование и разработан портал, позволяющий 

отслеживать динамику активности респондентов и вести мониторинг опроса. По результатам опроса 

выявлены тематические новостные области, представляющие интерес для отдельных категорий 

социума, определены тематические области, которые население РК считает социально значимыми, 

выявлены тематические области, оказывающие 4 типа воздействия СМИ на устойчивое развитие 

личности. 

Статья описывает методологические аспекты реализации мультиагентного подхода работы с 

корпусом новостных текстов в рамках разработки информационных технологий и систем для 

стимулирования устойчивого развития личности.  

Ключевые слова: корпус текстов, разметка, мультиагентный подход 
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ЖАҢАЛЫҚТАРДЫҢ МӘТІНДЕРІ КОРПУСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА,  

САРАПТАМАЛЫҚ БЕЛГІ ҚОЮҒА ЖӘНЕ ЖІКТЕУГЕ МУЛЬТАГЕНТТІК ТӘСІЛДІ 

ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Бұлмақала «Цифрлық Қазақстанды дамыту негіздерінің бірі ретінде тұлғаның тұрақты 

дамуын ынталандыру үшін ақпараттық технологиялар мен жүйелерді ҽзірлеу» тақырыбы бойынша 

№ BR05236839# БНҚ жүзеге асыру шеңберінде дайындалған 

 

Аңдатпа 

Электрондық БАҚ-ты бағалауға арналған автоматтандырылған ақпараттық жҥйелерді әзірлеу 

әлемдегі ақпарат кӛлемінің экспоненциалды ҧлғаюына байланысты ҥлкен ӛзектілікке ие болып отыр. 

Бҧқаралық коммуникация процеске қатысатын әртҥрлі агенттердің белсенді ӛзара іс-қимылын 

қарастыратын кҥрделі интерактивті процесс болғандықтан жаңалықтар кеңістігін сапалы бағалау 

бҧқаралық коммуникация процесінің барлық стейкхолдерлерінің пікірін ескеру және тепе-теңдігін 

сақтау ҥшін мультагенттік тәсілді қолданады деп болжайды. Сауалнама нәтижелері бойынша 

қоғамның жекелеген санаттарын қызықтыратын тақырыптық жаңалықтар бағыттары анықталды. 
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Қазақстан Республикасының халқы әлеуметтік маңызды деп санайтын тақырыптық бағыттар 

анықталды, тҧлғаның тҧрақты дамуына БАҚ-тың 4 тҥрін тигізетін тақырыптық бағыттар анықталды. 

Мақала тҧлғаның тҧрақты дамуын ынталандыру ҥшін ақпараттық технологиялар мен жҥйелерді 

әзірлеу шеңберінде жаңалықтар мәтіндері корпусымен жҧмыс істеудің мультиагенттік тәсілін жҥзеге 

асырудың әдіснамалық аспектілерін сипаттайды. 

Тҥйінді сӛздер: мәтіндік корпус, тҥзету, кӛп агенттік тәсіл 
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METHODOLOGICAL BASIS OF THE MULTI-AGENT APPROACH APPLICATION TO THE 

FORMATION, EXPERT LABELING AND CLASSIFICATION OF THE CORPUS OF NEWS 

TEXTS 

 

This article was prepared as part of the implementation of the PTF # BR05236839 on the topic 

"Development of information technologies and systems to stimulate sustainable development of the 

individual as one of the foundations of the development of digital Kazakhstan" 

 

Abstract 

The development of automated information systems for evaluating electronic media is becoming 

increasingly important due to the exponential increase in the volume of information in the world. 

Since mass communication is a complex interactive process that involves the active interaction of 

various agents participating in the process, a qualitative assessment of the news space involves the use of a 

multi-agent approach to take into account the opinions and respect the parity of all stakeholders in the mass 

communication process. Based on the results of the survey, thematic news areas of interest to certain 

categories of society were identified.Thematic areas that the population of the Republic of Kazakhstan 

considered socially significant, thematic areas were identified that have 4 types of media impact on 

sustainable personal development. 

The article describes the methodological aspects of the implementation of a multi-agent approach to 

working with the corpus of news texts in the development of information technologies and systems to 

stimulate sustainable development of the individual. 

Keywords: text corpus, markup, multi-agen tapproach 
 
Введение. Постоянный рост количества новостной информации в мире сопровождается 

потребностью в автоматизированных информационных системах ее оценки. В свою очередь 

комплексная структура информационного пространства предполагает участие множества агентов в 

процессах формирования контента, его потребления, востребованности и ответных реакций. В связи 

с чем необходим системный подход к оценке корпуса на всех этапах его оценки с момента 

формирования, разметки и дальнейшего практического применения. 

Разметка и методологические аспекты формирования корпусов определяются практическим 

назначением корпуса. Необходимо отметить, что единой общепринятой терминологии для 

обозначения этого набора информации в научной литературе нет: так в русскоязычной научной 

литературе используются термины ―аннотация‖, ―разметка‖, а англоязычная литература оперирует 

такими терминами как ―annotation‖, ―markup‖, ―tagging‖, ―labelling‖. Хотя суть данных терминов 

близка, существуют смысловые нюансы. Так, информация о нелингвистических характеристика 

текста в англоязычной научной литературе чаще ассоциируется с термином ―markup‖[1, с.3]. Помимо 

прочих видов информации, такая разметка чаще всего включает информацию об источнике текста, 

дате публикации, авторах, что в русскоязычной терминологии соответствует понятию ―мета-

разметка‖. Термин ―аннотация‖ предусматривает дополнение лингвистической информации к 

электронному корпусу [2]. Стандарт разметки электронных текстов SGML (Standard Generalized 

Markup Language) ввел понятие ―тэг‖ (англ. tags) — служебная пометка с информацией о тексте[3]. К 

тэгам зачастую относятся ключевые слова, и другие метки, определяемые зачастую либо автором 

текста, либо издателем, либо пользователями.  

Библиотеки современных языков программирования включают многочисленные инструменты 

автоматизированной разметки корпусов: корпусная статистика (количество слов, знаков, знаков 
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препинания, предложений), морфологическая, частеречная, синтаксическая, семантическая, 

филологическая, библиографическая, тематическая, хронотопная, стилистическая и др.  

Несмотря на то, что автоматизация разметки является оптимальным решением для анализа 

больших массивов текстовых данных, при ее использовании сохраняется определенный процент 

погрешности (около 10-15%). Разметка, предусматривающая оценку прагматических аспектов текста 

и оценочных суждений о содержании текста, на современном этапе развития корпусной лингвистики 

не может обходиться программными и технологическими решениями и требует человеческого 

вмешательства. Как отмечают О.Н. Ляшевская и соавторы на данный момент ―не существует 

компьютерных программ, которые были способны заменить человека на этом направлении и 

обеспечить должный уровень адекватности‖[4, с.112]. Примером исследования, показывающего 

несостоятельность автоматизированной разметки в определенных случаях, выступает исследование 

Й. Уилкса и соавторов по определению значения слова-омонима ―bank‖, когда кластеризация слова 

на основе совместной встречаемости с другими словами позволила достичь точности 

автоматического распознавания 90%, но на уровне частных слов составила 53%[5, с. 125]. И хотя 

проблема омонимов нашла приемлемое решение автоматизированного определение семантики, в 

более сложных задачах, к примеру прагмолингвистических, оценки мнений статистическими 

методами решить не удается.  

Разметка корпусов, предусматривающая оценочные суждения человека, называется экспертной 

разметкой. В качестве экспертов к разметке корпусов привлекаются люди, чаще всего специалисты в 

определенной области в соответствии с задачами разметки или исследования, в рамках которого 

происходит формирование корпусов. Даже при автоматизированной разметке корпусов, финальный 

этап предусматривает валидацию результатов автоматизированной разметки человеком. 

С точки зрения методологии компетентность и опыт экспертов в соответствующих областях 

является одним из ключевых и широко известных требований к проведению экспертного оценивания. 

Однако последнее время в зарубежной научной литературе, помимо экспертности, в качестве одного 

из важных факторов, оказывающих влияние на качество экспертного оценивания, также выделяется 

личная заинтересованность экспертов.  

Если коллективное экспертное оценивание применяется в отношении выяснения особенностей 

комплексных феноменов, то разметка корпусов на практике преимущественно производится с 

использованием индивидуальных методов оценки. Аналитический метод, предполагающий 

самостоятельную работу эксперта для вынесения оценки, является самым распространенным 

способом. Среди других популярных методов, предусматривающих фиксирование индивидуального 

мнения эксперта, можно назвать интервью и метод Дельфи.  

После сбора экспертных оценок следующим этапом как правило выступает обработка 

результатов корпусной разметки с использованием методов математической статистики. Основной 

задачей на данном этапе выступает генерирование обобщенной оценки, которая будет учитываться 

при принятии решения/формирования выводов. Также распространенными процедурами при 

обработке результатов корпусной разметки, полученной в ходе экспертного оценивания, выступают 

методы триангуляции данных, установление степени согласованности мнений экспертов. Кроме 

этого, широко распространенными процедурами являются присвоение весов экспертным оценкам, 

оценка ошибки исследования, построение статистических моделей.  

Методологические аспекты разметки корпуса текстов. К методологическим аспектам, 

которые необходимо учитывать при разметке корпусов новостных текстов, можно отнести ситуации 

выделенные С. Стейдлом и соавторами, когда эксперты участвующие в разметке не приходят к 

приемлемому уровню согласованности при аннотировании материалов без ярко выраженной 

эмоциональной подачи[6, с. 317]. В данном случае более релевантной метрикой качества разметки 

чем традиционная степень согласованности становится энтропия, представляющая количественное 

измерение сложности задачи аннотирования. Применение этого метода описано в работе З. Коллейас 

и Р. Лопес-Козара, которые отмечают, что в случае сильного расхождения мнений экспертов, 

вовлеченных в аннотирование, достигается высокий уровень энтропии, которая может выступать 

индикатором сложности достижения единого мнения в ходе аннотирования исследуемого вопроса[7].  

Еще одним набирающим популярность методом экспертного оценивания является краудсорсинг 

- привлечение общественности для различных видов аннотирования. В данном случае в качестве 

аналога эксперта выступают добровольцы из числа лиц, задействованных в аннотировании корпусов 

в процессе краудсорсинга, при этом методология обработки и интерпретации мнений участников 
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краудсорсинга схожа с методологией, применяемой для обобщения и анализа экспертных оценок, 

полученных аналитическим методом[8, 9].  

Основная часть. Теоретические аспекты концепта “агент”. При выделении теоретических 

основ мультиагентного подхода основным концептом, требующим разъяснений, выступает понятие 

агентства. В социальных науках концептуализация данного термина стала полем для 

многочисленных дебатов как между различными парадигмами, так и внутри отдельных школ. 

Приверженцы теорий действия, нормативной теории, структуралисты и институционалисты 

трактуют концепт агентства с противоположных позиций, тем не менее отмечая схожие 

составляющие данного понятия. В научной литературе агентство ассоциируется с такими его 

составляющими как: самоопределение, воля, выбор, инициативность, мотивация, свобода, 

креативность и нацеленность на получение результата, защита интересов, намерение и др.  

В социальных науках интерпретация понятия агентства связана с идеями многих теоретиков. 

Истоки эволюции концепта восходят к эпохе Просвещения связывающее концепцию агентства с 

концептом социальных действий, где видение человека или отдельных групп в качестве силы, 

способной совершать рациональный выбор для личной выгоды или пользы общества, позволило 

развить концепт в рамках теории социального договора описанного в труде Дж. Локка ―Два трактата 

о правлении‖ с акцентированием способности человека или группы лиц, определять и влиять на 

обстоятельства и условия, в которых протекает их жизнь[10, с. 198]. В рамках критической 

философии И. Канта акцентирование получили такие составляющие концепта агентства как свобода 

и волеизъявление, при этом при совершении социальных действий индивидуум может 

руководствоваться условными императивами (необходимость социального действия, материальные 

выгоды от него) и/или категорическим императивом (этические и моральные принципы) [11, 12]. 

Парсонс в своей работе ―Структура социального действия‖ 1968 г. фокусируется в первую очередь на 

элементе усилия, как связующего звена между материальной рациональной необходимостью и 

нормативными условиями существования индивидуумов[13]. Как видно из вышесказанного, четкого 

концептуального разграничения между концептами ―актора‖ (лица или группы лиц совершающего 

социальное действие) и ―агента‖ до настоящего времени не произошло.  

Более современное теоретическое осмысления концепта агентства связано с такими теоретиками 

как Дж. Коулман, А. Шутц, Дж. Г. Мид. Дж. Коулман полагает, что социальное действие совершается 

исходя из рационального выбора средств достижения целей, а побуждением к социальному действию 

выступает ожидаемый результат или последствия такого действия, выделяя при этом нацеленность на 

результат и наличие цели как одной из составляющих концепта агентства[14]. А. Шутц подчеркивает, 

что социальное действие не ограничивается результатом действия и способами реализации, а 

развивается эволюционирует в соответствии с контекстом, в котором разворачивается[15]. М. 

Эмирбайер и А. Миш, отмечая фрагментарность своих предшественников, выделяют временную 

составляющую концепта и дают следующее определение понятию агентства. Агентство – 

разворачивающаяся во времени деятельность акторов из различных по структуре сред, контекст 

действия относительно времени, которая посредством взаимодействия таких ее составляющих как 

привычка, воображение и суждение одновременно служит для воспроизводства и трансформации 

структурных компонентов реальности путем интерактивного реагирования на вызовы, 

обусловленные изменяющимися историческими обстоятельствами [15].  

Также несмотря на схожесть, необходимо провести разграничение между концептами актора и 

агента. В концепте актора ключевую роль играет способность и право на самостоятельное принятие 

решения в целях продвижения собственных интересов. В концепте агента же особое значение 

приобретает ограниченность действий внешними условиями с учетом функции, реализуемой агентом 

в рамках системы, в которой он действует. Часто свобода принятия решения или совершение 

действия для агента ограничивается рамками поставленной перед ним цели или ситуации, 

предписывающей определенную последовательность действий. В контексте данного исследования, 

агент– это актор, чьи действия ограничены внешними условиями с учетом функции, реализуемой 

агентом в рамках разрабатываемой информационной системы, способный влиять на процесс 

формирования, разметки и классификации корпуса. 

В теории массовой коммуникации и распространении новостей традиционно выделяют 

следующие типы агентов: 

 средства массовой информации; 

 журналисты; 
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 аудитория; 

 лидеры общественного мнения; 

 экспертное сообщество; 

 государство. 
Каждый из таких агентов одновременно является актором, однако в экосистеме массовой 

коммуникации, ограничения на диапазон действий, определяемый функциями внутри системы для 

разных агентов различны.  

Новостные агентства и средства массовой информации, частично государство формируют 

информационное поле и обладают наибольшей влиятельностью в части реализации этой функции. 

Теория массовой коммуникации оперируют такими понятиями как создание инфоповодов, 

формирование повестки дня, теория шума и др. Государство одновременно участвует в создании 

информационного пространства и является зависимым от реакции аудитории. Аудитория выступает в 

качестве реципиентов и распространителей новостной информации, а лидеры общественного мнения, 

помимо этой функции выполняют функцию ее интерпретации, систематизации, уточнения. 

Функционал экспертного сообщества совпадает с функционалом лидеров общественного мнения, и в 

теории эксперт может является лидером. Однако лидеры общественного мнения, даже при условии 

владения информацией в большем объеме нежели обычный представитель аудитории, не всегда 

демонстрируют надлежащий уровень экспертных знаний.  

В настоящее время с развитием социальных сетей происходит трансформация функционала всех 

агентов внутри процесса массовой коммуникации. К примеру, представители аудитории часто 

становятся источниками новостной информации, формирую повестку дня, а СМИ и социальные сети 

выступают больше в роли ее распространителей. Процесс трансформации ролей агентов массовой 

коммуникации продолжается, и на сегодняшний момент мы видим расширение функционала ролей 

каждого типа агентов с тенденцией на полный набор функционала у любого из них. 

Мультиагентный подход предполагает, что в реализации определенных задач, в данном случае – 

формирования, экспертной разметки и классификации корпуса – привлекаются несколько агентов 

одновременно и их мнения учитываются при принятии решений или совершении окончательного 

выбора в рамках этих задач.  

Средства массовой информации, как один авторитетный источник кризисной информации, 

играют важную роль в формировании общественного мнения и в борьбе с паникой среди населения в 

чрезвычайных ситуация посредством трех основных механизмов. Во-первых, во время чрезвычайных 

ситуаций правительство рассматривает социальные сети как важный канал общения с гражданами и 

публикации официальной информации о кризисах [16]. Во-вторых, как один из основных 

авторитетных источников кризисной информации, средства массовой информации публикуют свои 

собственные мнения, которые оказывают гораздо большее влияние, и большинство агентов в системе 

онлайн-сообществ получают и верят в кризисную информацию из средств массовой информации 

[17]. В-третьих, средства массовой информации функционируют в качестве коммуникационного 

моста между различными агентами, тем самым увеличивая скорость и диапазон распространения 

общественного мнения [18]. 

Важная роль СМИ приводит к тому, что применяемые стратегии приводят к различному 

влиянию на общество. Так, информация заведомо ложная или провокационная может 

спровоцировать массовую скупку, рост цен и дефицит определенных товаров, в то время как 

правдивая информация может избежать подобных ситуаций. Несмотря на то, что важная роль СМИ в 

управлении кризисными ситуациями очевидна, количественных исследований по взаимодействию 

СМИ с другими агентами весьма ограничены. Кроме того, в аналогичных исследованиях по созданию 

имитационных систем некоторые важные агенты были полностью проигнорированы, в частности 

взаимодействие СМИ и творцов общественного мнения. Так в исследовании Пан и соавторов[19], 

учитывалось только общество, а в исследовании Гарсиа-Магарино и Гитьереса[20] только 

взаимодействие общества и правительства. 

Восполняя пробелы, в исследовании Л. Ю и соавторов была предпринята попытка построения 

имитационной мультиагентной модели, для определения механизма распространения общественного 

мнения при чрезвычайных ситуациях[21]. В таких условиях мультиагентный подход является 

обычной практикой анализа снизу-вверх, позволяя применить комплексные меры не с макро-, а 

микро-перспективы, сосредотачиваясь на деятельности каждого агента и объединяя их в систему 

поведения. Так, в данной модели было учтено 4 агента (СМИ, правительство, творцы общественного 
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мнения и читатели) и их взаимодействие в чрезвычайной ситуации. Согласно данной модели именно 

эти участники являются основными агентами информации, влияющими на массовость паттернов 

поведения общества в целом. 

Мультиагентный подход в рамках проекта. Исходя из изученной информации в рамках 

данного исследования была применена адаптированная схема взаимодействия агентов, где агентами в 

рамках исследования выступают: 

 средства массовой информации, представленные электронными новостными сайтами; 

 государство; 

 эксперты; 

 представители аудитории, включающие читателей новостей, участвовавших в 

социологическом опросе, и пользователей системы. 

Кроме вышеперечисленных агентов, задействованных для решения задач, выдвигаемых в рамках 

данного исследования, разметка и оценки новостной информации производится самой 

разрабатываемой информационной системой, которую также можно рассматривать в качестве 

инструмента для формирования, разметки и оценивании корпуса новостей.  

Рассмотрим роли и функционал каждого типа агентов в рамках разрабатываемой 

информационной системы (более подробное описание методики разметки и формирования корпусов 

представлено в других отчетах о НИР). Необходимо отметить, что авторы исследования 

разграничивают прямые агентские функции, когда агент непосредственно влияет на реализацию 

функционала внутри информационной системы и косвенные – когда такое влияние происходит 

опосредованно 

В части формирования корпуса наиболее влиятельными агентами выступают СМИ и 

государство. Корпус формируется путем автоматизированного скачивания новостей из 52 открытых 

информационных новостных порталов. СМИ, ориентируясь на читательский спрос и редакционную 

политику, осуществляют отбор и создание новостных публикаций, тем самым определяя контент 

корпуса. Государство посредством информационной политики, также влияет на контент новостей, в 

том числе путем выпуска пресс-релизов или размещения госзаказа на освещение государственной 

политики.  

В рамках системы агентский функционал СМИ также реализуется в части разметки корпуса, а 

именно – мета-разметки по таким категориям как дата выхода публикации, автор публикации (в 

случае наличия), ссылка на публикацию. Оценивание публикации и ее разметка также косвенно 

реализуется СМИ, поскольку содержание публикации часто несет оценочные суждения автора, 

эмоциональную окраску подачи материала (сентимент), определенную прагмолингвистическую 

нагрузку. В рамках системы разработаны алгоритмы разметки тональности, объективности 

публикаций, которые производят классификацию на основе контент-анализа публикации. 

Классификация корпуса по информативному признаку ―тональность‖ опирается на комбинацию 

словарного подхода и нейронной сети. Поскольку слова и словосочетания, использованные автором в 

тексте новостной публикации, учитываются при сентимент-оценке и оценке объективности, СМИ 

косвенно влияют на результаты разметки по данным параметрам.  

Агентский функционал экспертов в рамках разрабатываемой информационной системы 

ограничен косвенными функциями в части алгоритмизации инструментов разметки и классификации 

корпуса.  

Агентский функционал представителей аудитории в рамках разрабатываемой информационной 

системы реализуется в части разметки и классификации корпуса по информационному признаку 

―социальная значимость‖ в двух вариантах: 

- косвенная реализация агентских функций,  

- прямая реализация агентских функций.  

Для первого варианта в рамках исследования проводится социологический опрос населения РК 

с привлечением экспертов. Полевые исследования начались в июне 2020 г. Согласно 

сформированной методике данного опроса достаточное количество ответов для выборки составит 

5400 из первоначальной выборки 10800 человек.  

Второй вариант – прямая реализация агентских функций представителей аудитории в лице 

пользователей информационной системы в части разметки и классификации корпуса с элементами 

краудсорсинга предусматривает разработку информационного модуля по оценке публикаций/ 
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тематических областей по признакам ―социальная значимость‖ и ―влияние на устойчивое развитие 

личности‖.  

Заключение. Таким образом, весь комплекс работ по разметке и анализу корпусов новостных 

текстов проводится с конкретным распределением ролей всех агентов формирования мнения. В 

разрабатываемойинформационнойсистеме предусматривается ряд модулей с определенным 

функционалом. В частности, модуль информационной системы, анализирующий новостной контент с 

точки зрения совпадения с приоритетами государственной политики на основе анализа пересечения 

топиков, полученных в результате тематического моделирования. После получения результатов 

тестирования, в случае успешности данный модуль планируется включить в информационную 

систему. В этом случае государство расширит агентский функционал в рамках системы, участвуя 

также в разметке и классификации корпуса по условному признаку ―соответствие государственной 

политике‖. 

Далее модуль разметки корпуса по признаку ―наличие манипулятивных техник‖, опирающийся 

на содержание новостной публикации, таким образом, после тестирования модуля, СМИ также 

расширит косвенные агентские функции в оценке разметке и классификации корпуса по данному 

признаку.  

В рамках системы для разработки алгоритмов разметки и классификации корпуса по 

информационным признакам ―тональность‖, ―объективность‖, ―наличие манипулятивных техник‖ 

привлекались эксперты лингвисты. Были разработаны инструкции по проведению глубинного 

анализа текстов по определению вышеназванных информативных признаков, с определение их 

концептов на основе предварительного анализа научной литературы, также представлены основные 

индикаторы их измерения. Также были сформированы малые экспериментальные корпуса новостных 

текстов по каждому из признаков. Был проведен глубинный анализ и лингвистическая разметка 

малых корпусов по вышеуказанным признакам с выделением маркеров лексического и языкового 

уровня для дальнейшей алгоритмизации.  

Также эксперты принимали участие в разработке алгоритмов тематического моделирования и 

других алгоритмов в области методологии научных исследований, математического моделирования, 

статистики, обработки естественного языка и компьютерных наук. Была проведена работа по 

систематизации и анализу результатов работы лингвистов с целью определения тех маркеров 

информативных признаков, которые возможно автоматизировать с учетом целей исследования и 

возможностей. Отобраны, формализованы, и алгоритмизированы правила, определенные 

лингвистами в ходе работы по определению информативных признаков. Разработаны алгоритмы по 

определению и включены в анализ с целью разметки и классификации корпуса дополнительные 

параметры текста, общепринятые в научной литературе.  

Для тестирования и включения в работу агента аудитория и проведения онлайн-анкетирования 

разработан портал, позволяющий отслеживать динамику активности респондентов и вести 

мониторинг опроса. По результатам опроса будут выявлены тематические области, представляющие 

интерес для отдельных категорий социума, определены тематические области, которые население РК 

считает социально значимыми, выявлены тематические области, оказывающие 4 типа воздействия 

СМИ на устойчивое развитие личности: 1) эмоциональное воздействие и (2) когнитивное воздействие 

(аффективное и суггестивное), подразумевающее интерес к потребляемой информации, (3) 

социальное воздействие, предусматривающее распространение информации окружению и (4) 

физическое воздействие, предусматривающее переход к здоровому образу жизни. Данные результаты 

затем будут обработаны для дальнейшей алгоритмизации разметки и классификации корпуса по 

признакам ―социальная значимость‖ и ―влияние на устойчивое развитие личности‖. В этом случае 

предусматривается косвенная реализация агентских функций представителей аудитории в части 

разметки и классификации корпуса. 

В случае прямой реализации агентских функций аудиториибудут представлены результаты 

работы модуля в диалоговом окне, где пользователи системы смогут самостоятельно оценивать 

публикации по вышеуказанным признакам. Результаты оценивания будут представлены в сравнении 

с результатами автоматизированной классификации корпуса. 
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APPLICATION OF GAME TECHNOLOGY IN ENGLISH LESSONS 

 

Аbstract 

This article discusses the use of gaming technology in teaching English, their place and effectiveness. In 

addition, the advantages of gaming technology are discursive personality skills, cognitive activity and one of 

the most important learning objectives - the main features and possibilities of the formation and formation of 

student discursive skills.In recent years, the intensive development of computer networks and information 

and communication technologies (ICT) has opened up additional opportunities in the field of education. 

They are primarily related to the use of the global computer Internet. Today, information and communication 

technologies have become an essential condition of modern education, as it has become possible. it helps to 

increase cognitive interest, develop skills of independent work, search, analyze objects and phenomena, 

discover sources of information, foster responsibility for obtaining new knowledge and develop the 

information culture of the individual. This article discusses potential technologies for developing critical 

thinking using video in high school. In particular, the article deals with the following issues: strategies and 

technologies of training with video material for the formation of critical thinking (VCTD); also, special 

attention is paid to the bloom taxonomy as a means of teaching critical thinking.  

Keywords: education system, Internet technologies, foreign language, role-playing games, business 

games, business trainings, travel games, blitz games, production games, role-playing games 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

 

Аңдатпа 

Ҧсынылған мақалада ағылшын тілін оқыту да ойын технологиясын қолдану және олардың 

алатын орны және тиімділігі қарастырылады. Сонымен қатар ойын технологияның aртықшылығы 

жеке тҧлғаның дискурсивтік біліктілігі, танымдық белсенділігі және окытудың маңызды 

мақсаттарының бірі – білім алушының дискурсивтік біліктіліктілігін калыптастыру және оны 

қалыптастырудың негізгі ерекшеліктері мен мҥмкіндіктері жайлы айтылады.Соңғы жылдары 

компьютерлік желілер мен ақпараттық - коммуникациялық технологиялардың (акт) қарқынды дамуы 

білім беру саласында қосымша мҥмкіндіктер ашады. Олар ең алдымен, ғаламдық компьютерлік 

Интернетті қолданумен байланысты. Бҥгінгі таңда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

заманауи білім берудің ажырамас шарты болды, ӛйткені. танымдық қызығушылықты арттыруға, 

ӛзіндік жҧмыс дағдыларын дамытуға, объектілер мен қҧбылыстарды іздеуге, талдауға, ақпарат 

кӛздерін табуға ықпал етеді, жаңа білім алу кезінде жауапкершілікті тәрбиелейді және тҧлғаның 

ақпараттық мәдениетін дамытады. Әсіресе, мақалада келесі мәселелер қарастырылады: сыни ойлауды 

қалыптастыру ҥшін бейне материалмен оқыту стратегиясы мен технологиясы (VCTD); сонымен қатар 

сыни ойлауды оқыту қҧралы ретінде Блум таксономиясына ерекше назар аударылады. 

Тҥйін сӛздер: білім беру жҥйесі, интернет технология, шетел тілі, рӛлдік ойындар, іскерлік 

ойындар, іскерлік оқу ойындары, саяхат ойындары, блиц ойындары, ӛндірістік ойындар, рӛлдік 

ойындар 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА АНГЛИЙСКИХ УРОКАХ 

 

Аннотация 

В этой статье обсуждается использование игровых технологий в преподавании английского 

языка, их место и эффективность. Кроме того, преимуществами игровых технологий являются 

дискурсивные навыки личности, познавательная деятельность и одна из важнейших целей обучения - 

основные особенности и возможности формирования и формирования дискурсивных умений 

ученика.В последние годы интенсивное развитие компьютерных сетей и информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ) открывает дополнительные возможности в сфере образования. 

Они связаны, прежде всего, с использованием глобального компьютерного Интернета. На 

сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемым условием 

современного образования, так как это стало возможным. способствует повышению познавательного 

интереса, развитию навыков самостоятельной работы, поиску, анализу объектов и явлений, 

обнаружению источников информации, воспитывает ответственность за получение новых знаний и 

развивает информационную культуру личности. В особенности, в статье рассматриваются 

следующие вопросы: стратегии и технологии обучения с видео материалом для формирования 

критического мышления (VCTD); Также, особое внимание уделяется таксономии Блума , как 

средства обучения критическому мышлению.  

Ключевые слова: система образования, интернет-технологии, иностранный язык, ролевые игры, 

деловые игры, бизнес-тренинги, игры-путешествия, блиц-игры, производственные игры, ролевые игры 

 

Introduction.The most advanced, effective methods ofteaching and educating children of the human 

race will continue to use their experience and will continue to develop innovative models of the novelty of 

classical pedagogy.At the present time, the formation of personality is carried out through the development 

of thinking skills through the student himself, his organization of action. Education is the path to success. 

Teaching, education, adaptation to the modern way of life of young people is the main task facing the 

teacher. The modern educational system introduces innovative forms and methods of teaching pedagogical 

personnel, which places high demands on professional competence. «Professional competence is the unity of 

theoretical and practical abilities and the ability of a person to perform professional activities». 

President of the Republic of Kazakhstan N. NazarbayevA .. In his message to the people of Kazakhstan 

on January 29, 2011 «I want to say that the knowledge of the three languages for modern Kazakhstanis is a 

prerequisite for the success of everyone. So, by 2020, the number of people speaking English should be at 

least 20 percent. <<Therefore,I believe that every teacher should urgently urge to send a message to a student 

who is interested in developing the English language and studying the results of the fetus. Learning a foreign 

language is interesting and interesting. At present, the requirements for teachers are to improve students' 

ability to qualitative education, develop thinking, technologies in schools foreign language. In the process of 

learning a foreign language. The purpose of teaching in foreign languages is to teach to talk, communicate 

and achieve common positions and build relationships,and the educational goal is to teach and express one‘s 

opinion on the basis of a culture of listening to other people.[1] 

Along with new information technologies, I use the game method, using interactive training in my class. 

I think that the teacher will achieve the goals. Participants of the event will be able to interact with their 

teachers and will be able to test their abilities, one of the most effective games in the learning process is the 

following:  

1. Role-playing games.  

2. Business games.  

A) Business games: travel, blitz games. 

B) Production games 

Role-play is an effective form of interactive technologies. Role-playing games are divided into two types: 

1. Each student plays a role. 

2. Small groups of students play a role. 
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As for business, educational games, for example, a lesson on the topic, written scripts, short situations 

oynaw.Al games travel, the student keeps a journal or letter to friends and relatives jazadı.Blic Let's talk 

about educational games, mini-games, thedevelopmentof specific skills bağıttaladı.mnaday (photos), 

photographs (family members, friends, house, room), interviews (depending on the holidays), a truth detector 

(truth, wrong),etc.In socio-economic games, values can solve complex problems. For example, you might 

want to "Reset the environment or the trash."[2] 

The school of foreign languages teaching methodology of the game boladı.Olaris divided into two 

types: preparatory games and creative oyindarı.Dayındıq games, grammatical, lexical, phonetic and spelling 

games jatadı.Grammatikalıq structures and trained jiberedi.Sol bothering to remember the game that task 

jeñildetedi.Misalı, putting something in English and asking: "Where are my glasses?" or ―What is this?‖ And 

I think it's good to continue playing the game, because it's hard to remember. For example, "Domino", 

"Bingo" games, draw interesting geometric shapes, letters or numbers in every corner of the aesthetic set a 

record, according to the chaotic, to say the correct word games berw.Fonetikalıqarnalğan.Al write the correct 

spelling of the words of the scoring game.  

Methodology. As usual, the game oqwşilar2-3 bölinedi.Bul group of students do not need to prepare for 

games, the only game tanıstıramın.Bul from the point of view of various games, creative games 

boladı.Sonimen also includes a quiz, event, food, games, for example, the role of the ring "Star of the 

moment", "Amazing Square", "Leader of the XXI century" All games are associated with the development of 

games [3]. 

One of the key elements of teaching English in schools vocabulary jürgizw.Ol work on enriching the 

vocabulary of studentsaladı.Oqwşınin a special place in the test methods of the vocabulary is bar.Olar.  

1. Conversation and conversation about the environment: at home, school, class, parents, educational 

tools, D.  

2.Support the user with his daily use (clothes, dishes, home furniture, etc.). 

3. Checking the degree of understanding of the word (the display of unfamiliar things, etc.).  

The basic principle of vocabulary organization is to develop lexical material from the student, to learn 

how to effectively use it in conversations and conversations. 

It is necessary to know the principles of the organization of vocabulary. They will be studied on the 

basis of words, frequency, situation- the thematic basis. English words should be used not only in a lexical 

manner, but also in a lexico-grammatical unit. For example, the word "reader, reading, book" should not be 

used separately, but should be given in words. This is the principle of vocabulary. 

The teacher needs a thorough search. "The main goal of teaching foreign languages in high school is to 

be a communicative goal, ie. E. The secondary school must master the study of a foreign language as a 

means of communication in the volume specified in the graduation program. Consequently, the main types of 

speech should be the ability to listen and understand spoken words in the form of a monologue and dialogue, 

read written texts and receive information in it. 

The elements of the game play an important role in the methods of teaching foreign languages. It is 

important to use the elements of the game to create the speaker's ability to speak, learn new words, increase 

interest in the language and check the level of knowledge. The teacher should choose simple, easy-to-use 

during class. The selected games should correspond to the age, vocabulary and level of knowledge of the 

students. To use the elements of the game during the lesson, the teacher should be able to plan ahead. The 

plan should, from the point of view of methodology, satisfy the following conditions:  

- Observe the subject and content of the lesson; 

- a clearly defined time distribution; 

- Specification of the type of game (group game or individual game); 

- preparation of materials necessary for production; 

- choose words, phrases, proverbs and utterances; 

- definition of complex grammatical, lexical and phonetic materials;  

-Transition plan.[4] 

The games that are used in the classroom are diverse. They are divided into two types of games for 

reading and communicative games. There are differences in the place, purpose and function of each of these 

games in a foreign language lesson. At the initial stage of teaching a foreign language, the use of educational 

games or communication games is decided on the basis of knowledge and skills of students. Students who 

study the language can not communicate freely and communicate, so the teacher can use only 

communicative games. Before the game begins, commenting is performed in the native language. If the 
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game is held in the form of a competition, all students will be ready to participate from start to finish. 

Elements of the game are not tired of the students but interesting. At the end of the game, students' opinions 

and views are analyzed and evaluated. By the end of the game, students learn to work actively, work 

independently draw conclusions. One of the main aspects of teaching a foreign language at the initial and 

subsequent stages is that it is an effective use of game elements.  

Results.Through the game, the child will receive social experience, so you need to choose which game 

you can use foreach lesson, depending on the purpose of the lesson, age. [5] 

Games are divided into five main types:  

1) board games  

2) didactic games  

3) movement of the game 

4) Business games 

5) intellectual games  

Discussion.I. Board games. 

It is a tool that develops students' thinking, strengthens their thinking. In the classroom, we can use table 

games in group and individual work. This includes rabbis, crosswords and they can be played on board, on 

wet paper, on paper or on a computer. It is best to use these games in the final, general and educational 

sessions. 

II. Didactic games.  

One of the ways that students develop cognitive activity and develop self-motivation. They help to 

make any educational material interesting and attractive, helping students improve their mood, satisfy their 

work and easily master the educational process.  

For example: "Playing the alphabet." The first student says: "Apple..." means the word "A", the next 

student repeats the first student and begins with the word "B" (for example: box). 

III. Motivational games.  

These games will help you quickly move from one activity to another and do not require special 

training. We can hold them in a closed room or in an open space.  

IV. Intravenous Business games. 

Helps to deepen and improve student learning content. They actively learn about travel, vocabulary, 

stress and stress. Business games develop the imagination of students, teach them to compare and prove.  

V. Intellectual games. 

These games give great impetus to students. This category includes tasks adapted to "concepts, 

syllables, intellect" - layers, riddles, puzzles.[6] 

 When you play any game, you should remember the following questions: 

 -cneltyn, who plays various games, is ready for creativity; 

- type, content and content of the age of the pupils;  

-promotes a fun visual game; 

-Interesting topic on the topic – topic. 

Conclusion. The game "Telephony". This game is designed to remember the names of many. One 

student dials a phone number in the classroom and speaks orally. The caller must answer the call, create a 

short reply and create a dialogue. result 

1. Creativity of each student increases.  

2. Quickly work  

3. Identifies the personality of the student  

4. The student group aspires to part.  

5. Ability of the student  

6. Each student is assessed at his own level  

I recommend students to solve anagrams:  

 «Kim's Game» teach things in a bag, you need to put them on your table and repeat. Then you need to 

hide one by one and find yourself. For example: Close your eyes! Open your eyes! What is missing? 

Catching: Playing: 

 learn to work autonomously; 

 the dictionary develops language and language;  

 attracts attention; 

 raise awareness;  
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 Teaches mutual respect; 

 Do not break the rules of the game, that is, discipline; 

 Increase students' trust in each other; 

 Increased interest in the class.  

Famous American writer E. Gradient "You can not effectively learn a foreignlanguage, until you make a 

mistake in this language. So hurry up and make your million mistakes, "- all learned, having studied millions 

of mistakes in English. 
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПАРЕМИЙ С 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ  ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ  НА  УРОКАХ  РУССКОГО  ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается методическая система изучения паремий на уроках русского 

языка. Лингвокультурологический анализ паремий позволяет на основе аккумулированной 

информации культурно-исторического характера выявить сложившиеся ценностно-значимые 

представления этноса, прежде всего о человеке в совокупности определенных свойств, качеств, 

деятельности, его отношения к миру. Паремии - это афоризмы народного происхождения, 

характеризующиеся лаконичностью формы, воспроизводимостью значения и имеющие, как правило, 

назидательный смысл.Паремия является уникальным объектом для исследования языка и культуры, 

цель которого - изучение культурных наслоений в структуре значения языковых единиц. Паремия 

способна не только к выражению умозаключения, но и к формированию обобщенных представлений 

о жизненных закономерностях. Поскольку паремии являются частью национальной языковой 

картины мира, соответственно и частью национального языкового менталитета, то в этом случае, на 

наш взгляд, возможно говорить также о существовании пословичного менталитета, то есть 

менталитета нации, отраженного в паремиологическом фонде. При изучении дисциплины―Русский 

язык‖студенты имеют возможность овладеть навыками лингвокультурологического анализа 

языковых единиц, познакомиться с разными типами упражнений и заданий, подготовиться применять 

приобретенные навыки и реализовывать умения в урочной, внеурочной и внеклассной деятельности.  

Ключевые слова:язык, культура, паремия, лингвокультурология, упражнения, 

фразеологические единицы, пословица 
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ОРЫС ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ПАРЕМИЯНЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯЛЫҚ 

ТҦРҒЫДАН ОҚЫТУДЫҢ ЖАТТЫҒУЛАР ЖҤЙЕСІ 

 

Андатпа 

Бҧл мақалада орыс тілі сабақтарында паремияны оқытудың әдістемелік жҥйесі қарастырылады. 

Паремияны лингвомәдени талдау мәдени-тарихи сипаттағы жинақталған ақпарат негізінде этностың 

қалыптасқан қҧндылық-маңызды тҥсінігін, ең алдымен адам туралы белгілі бір қасиеттердің, 

қызметтің, оның әлемге деген қарым-қатынасының жиынтығын анықтауға мҥмкіндік береді. 

Паремия-бҧл халықтан шыққан афоризмдер, ӛзінің формасы қысқалығымен, мән-мағынасының 

ӛсуімен сипатталатын және әдетте, терең мағынасы бар. Паремия тіл мен мәдениетті зерттеуге 

арналған бірегей объект болып табылады, оның мақсаты - тілдік бірліктердің мәні қҧрылымындағы 

мәдени қатпарларды зерттеу. Паремия тек қана ой-пікірді білдіруге ғана емес, сонымен қатар ӛмірлік 

заңдылықтар туралы жалпылама тҥсініктерді қалыптастыруға да қабілетті. Паремия әлемнің ҧлттық 

тілдік картинасының бӛлігі болғандықтан, ҧлттық тілдік менталитеттің бӛлігі болып 

табылатындықтан, бҧл жағдайда, біздің ойымызша, сондай-ақ паремиологиялық қорда кӛрсетілген 

мақал-мәтелдік менталитеттің бар екендігі туралы айтуға болады. ―Орыс тілі‖ пәнін оқыту кезінде 

студенттер тілдік бірліктерді лингвомәдени талдау дағдыларын меңгеруге, жаттығулар мен 

тапсырмалардың әр тҥрлі әдістер арқылы танысуға, алған дағдыларды қолдануға және сабақтан тыс 

және сыныптан тыс іс-әрекеттерде іскерлікті жҥзеге асыруға дайын болуға мҥмкіндіктері бар. 

Тҥйінді сӛздер: тіл, мәдениет, паремия, лингвомәдениеттану, жаттығулар, фразеологиялық 

бірліктер, мақал-мәтелдер  
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THE SYSTEM OF EXERCISES IN THE STUDY OF PAREMIAS WITH LINGUISTIC AND 

CULTURAL PERSPECTIVE ON THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE 

 

Abstract 

This article discusses the methodological system of studying paremias in Russian language lessons. 

Linguistic and cultural analysis of paremia allows us to identify the existing value-significant representations 

of an ethnic group based on accumulated information of a cultural and historical nature, first of all, about a 

person in the aggregate of certain properties, qualities, activities, and his attitude to the world. Paremias are 

aphorisms of folk origin, characterized by conciseness of form, reproducibility of meaning and having, as a 

rule, an edifying meaning. Paremia is a unique object for the study of language and culture, the purpose of 

which is to study cultural layers in the structure of the meaning of language units. Paremia is capable not 

only of expressing a conclusion, but also of forming generalized ideas about the laws of life. Since paremias 

are part of the national language picture of the world, and therefore part of the national language mentality, 

in this case, in our opinion, it is also possible to talk about the existence of a proverbial mentality, that is, the 

mentality of the nation, reflected in the paremiological Fund. When studying the discipline ―Russian 

language‖, students have the opportunity to master the skills of linguistic and cultural analysis of language 

units, get acquainted with different types of exercises and tasks, prepare to apply the acquired skills and 

implement the skills in regular, extracurricular and extracurricular activities. 

Keywords: language, culture, paremia, linguoculturology, exercises, phraseological units, proverb 

 

Введение.Язык является составной частью культуры, отражает характер исторического и 

духовного становления народа, рассматривается как результат, продукт культурного развития 

человека. Преподавание русского языка как родного и иностранного предполагает неизбежное 
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обращение педагога к национально-специфичным языковым единицам, «ментально-лингвальным 

комплексам». 

Учитель-словесник должен учитывать, что национально-культурный компонент в преподавании 

русского языка становится одним из важных средств развития духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания [1, с. 131].  

Культуроведческий подход в обучении предполагает приобщение к культуре в широком смысле 

этого слова, поскольку язык служит основным средством выражения культуры, являясь орудием 

накопления, хранения и передачи информации [2, с. 7]. 

Методы.За последнее время изданы учебники и учебные пособия по лингвокультурологии, 

которые знакомят с понятийным аппаратом этой дисциплины. Тем не менее рекомендаций по 

применению теоретического материала еще недостаточно. 

Как отмечает В.Н. Телия, именно фразеологический состав языка играет особую роль в 

трансляции культурно-национального самосознания народа, так как в образном содержании его 

единиц воплощено культурно-национальное мировидение [3, с.231]. Для учителя-словесника, в свою 

очередь, особенно важно, что изучение фразеологизмов на уроках русского языка является одним из 

средств приобщения к истокам и духовной культуре носителя языка [4, с. 37]. 

Результаты.Обучающиеся при изучении дисциплины―Русский язык‖ имеют возможность 

овладеть навыками лингвокультурологического анализа языковых единиц, познакомиться с разными 

типами упражнений и заданий, подготовиться применять приобретенные навыки и реализовывать 

умения в урочной, внеурочной и внеклассной деятельности. Упражнения, составленные для 

обучающихся, могут быть адаптированы. Приведем примеры подобных заданий, дадим 

рекомендации по их выполнению. 

Основное внимание предлагается уделять таким компонентам фразеологизмов, которые 

выступают в качестве знаков культуры: соматизмам, зоонимам, фитонимам, квантитативам, 

безэквивалентным и культурно специфическим словам. 

Выполняя первое задание,обучающиеся вспоминают фразеологизмы со словами-компонентами 

наименованиями частей тела. Например, работая с соматизмамирука и нога, учащиеся приводят 

фразеологизмы с компонентом-соматизмомрука:правая рука,как без рук,быть под рукой,греть 

руки,запустить руку во что-либо, ходить по рукам, рука не поднимается, с пустыми руками, руки 

чешутся, под горячую руку, положа руку на сердце, ударить по рукам и другие. Рука–это символ 

власти,права,силы,символ богатства,орудие приобретения материальных благ, причем часто 

нечестным путем. Многие фразеологические единицы имеют негативную коннотацию [5, с. 135]. 

Рука через синекдоху заменяет собой человека, часто обозначает помощника, друга. Компонент рука 

имеет символьное значение инструментальности и деятельности вообще [6, с. 126, 128]. 

Обсуждение. Фразеологизмы с компонентом-соматизмомнога:сам черт ногу сломит, как моя 

левая нога хочет, встать с левой ноги, земля горит под ногами, брать ноги в руки, в ногах валяться, 

унести ноги, ноги не будет, в ногах правды нет и другие. В трехчастной композиции внешнего и 

внутреннегоатласа тела ноги относятся к нижней части тела человека [7, с. 117–118], а, как известно, 

в мифологической модели мира верх и низ – одно из основных противопоставлений [40, с. 660–661]. 

В некоторых фразеологизмах реализуется архетип ―ноги – принадлежность дьявола‖ [28, с. 136–137]. 

Через синекдоху ноги также способны обозначать всего человека, однако главная функциональная 

символика слова нога – двигательная [8, с. 475]. 

Аналогичным способом можно разобрать фразеологизмы с компонентами-соматизмамиголова 

(культурное значение: Бог, главное, важное; интеллектуальные способности человека), глаза 

(внимание; знание, опыт; магическая, таинственная сила; обман), волосы (охранные функции; 

вместилище опыта, силы, памяти, воли, здоровья), нос (соматизм, заменяющий человека, является 

знаком границы внутреннего пространства человека; связан с символикой обмана), губы (связаны с 

символикой желания, стремления к чему-либо) уста,язык (речевая способность человека), уши 

(способность к аудированию; невнимательность, рассеянность, доверчивость), зубы (агрессия, 

животное начало; метонимически связаны с едой, смехом), ус (опыт), пуп (центр во всех мифологиях 

и религиях) и др. [6]. 

Во втором задании предлагается проанализировать фразеологические единицы, которые 

соотносятся с числовым кодом культуры, выявить ценностное содержание культурных смыслов, 

эталонов и стереотипов, которые закреплены за компонентами-числами и сгруппировать их в 

соответствии с выявленными коннотациями. 
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Приводятся фразеологические единицы с компонентами-числами. Вообще, числа – это класс 

знаков, описывающий мифологическую модель мира: три сферы вселенной (небо, земля, 

преисподняя), четыре стороны света, пять основных стихий, семь –воплощение космической 

целостности,включая временные (7дней недели), астральные (7 планет) и культовые совокупности (7 

богов пантеона в восточнославянской и других традициях) [см. подробнее: 7]. 

Коротко продемонстрируем примерное содержание результатов исследования на примере 

числовых компонентов один,первый. Единица – исток всего множества, центр, Бог, солнце. Ю.С. 

Степанов отмечает отсутствие особого числительного один в системе счета многих языков, и в 

частности индоевропейских, что объясняется типологией счета: собственно исчисление предметов 

начинается с двух [9, с. 517–519]. Число один тесно связано с идеей единения, единства, одного 

целого [10, с.494]. По наблюдениям культурологов, все первое так или иначе оказывается связанным 

с жертвой, в качестве которой используют первые овощи и плоды, первых животных в приплоде, 

первые самостоятельные изделия ребенка[11, с.398]. Анализ фразеологизмов с компонентами 

один,первый позволяет выявить такие культурные коннотации, символы и стереотипы, как 

―одиночество‖ (один как перст,один в полене воин), ―начало‖ первый блин комом, первая ласточка)‖ 

―одновременность, единодушие‘ (в один голос), ―единство‖ ―сходство, идентичность‖ (вставать 

водин ряд, из одного теста, стричь под одну гребенку, одного поля ягоды, од-ним миром мазаны, 

дудеть в одну дудку), ―единичность,однократность‖ (за один присест)‖ ―моментальность‖ (в один 

миг), ―первоисточник‖ (из первых рук), ―главенство, исключительность, важность‖ (в первую голову), 

―превосходство над другими‖ (звезда первой величины,играть первую скрипку). 

Аналогичным образом анализируются фразеологизмы со словами-компонентами два, второй, 

три, третий, четыре, пять, пятеро, семь, седьмой, семеро, сто, сотый. 

Два, второй:в два счета,в двух словах,в двух шагах,гоняться за двумя зайцами, два сапога пара, 

как две капли воды, меж двух огней, просто как дважды два, две стороны одной медали, палка о двух 

концах, на два фронта, от горшка два вершка; раз, два и обчелся; двум смертям не бывать, а одной не 

миновать; вторая молодость, второе дыхание, второе пришествие. 

Три, третий:в трех шагах,в три глотки,в три горла, в три погибели,втри ручья, в три шеи, видеть 

на три аршина под землей, за троих, заблудиться в трех соснах, наврать с три короба, до третьих 

петухов. 

Четыре:в четырех стенах жить;идти на все четыре стороны. 

Пять, пятеро: без пяти минут;пятая спица в колеснице;нужен,как собаке пятая нога; есть за 

пятерых. 

Семь, седьмой, семеро:за семь верст киселя хлебать; за семью замками; тайна за семью 

печатями; семь пятниц на неделе; семь бед – один ответ; семи пядей во лбу; седьмая вода на киселе; у 

семи нянек дитя без глазу; до седьмого колена; до седьмого пота; семеро одного не ждут. 

Сто, сотый:сто лет в обед;во сто крат;давать сто очков вперед;неимей сто рублей, а имей сто 

друзей; в сотый раз]. 

При выполнении третьего заданияобучающиесязнакомятся с результатами сравнительного 

анализа русских и японских фразеологизмов (характеризующих человека) с компонентом-зоонимом, 

проведенногоОгаваМарико (2005), и отвечают на вопрос о том, как представлено описание и видение 

действительности в языковой картине мира неродственных языков. 

Сравнению подвергаются фразеологические единицы (ФЕ), имеющие сходное значение в двух 

языках, но использующие разные названия животного (рус. как хамелеон= яп. меняется как кошачьи 

глаза;как с гуся вода=брызгать водой в морду лягушки; отогревать змею на груди = собственная 

собака укусила; старый волк = старый барсук), ФЕ, совпадающие по семантике и образности (рус. 

как мышь в мышеловке= яп. мышь в мешке; слепаякурица = птичьи глаза; работать как лошадь = 

лошадиный труд),и безэквивалентные ФЕ. 

Результаты анализа безэквивалентных фразеологизмов показывают, что в русском языке, 

например, за компонентом-зоонимомсобака закрепились такие культурные коннотации, как “голод‖, 

―ощущение холода‖ (голодный каксобака, замерз как собака), ―верность‖ (верный как пес), ―злоба‖ 

(злой как собака); в японских фразеологизмах образу собаки соответствуют коннотации “жалости‖, 

―тоски‖(у кого-либо собачьи глаза,собачий вой). В русских фразеологизмах частотен образ свиньи, 

реализующий культурные смыслы ―грязь, неряшливость‖ (жить как свинья); ―непонимание‖ 

(разбирается как свинья вапельсинах), ―бескультурье‖ (напиться как свинья). Японские 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

565 

фразеологизмы используют образ тигра для трансляции культурного смысла ―опасность‖ 

(наступать на хвост тигра, бумажный тигр). 

Четвертое заданиесвязано с выбором пословиц,которые,по мнениюстудентов, отражают 

основные черты русского национального характера, представления русского народа, специфику 

русского мироустройства и отношения к жизни. Необходимо объяснить свой выбор. 

Приводится около 40 пословиц (например: была бы шея,а хомут найдется; в Москве толсто 

звонят, да тонко едят; до бога высоко, до царя далеко; жалует царь, да не жалует псарь; и комар 

лошадь свалит, коли волк пособит; кобыла с волком тягалась, только хвост да грива осталась; 

матушка рожь кормит всех сплошь, а пшеничка по выбору; народ без грозы, что конь без узды; 

незваный гость хуже татарина; и кости по родине плачут; не подмажешь – не поедешь; русский 

человек задним умом крепок и др., представляющих собой информативные инварианты морально-

ценностных суждений, подвергаемые образному лексическому оформлению. 

Сначала обучающиеся выбирают пословицы, отражающие специфику русского взгляда на мир, 

хотя, несомненно, можно охарактеризовать и универсальные общечеловеческие морально-

нравственные установки и ценностные приоритеты. Например, пословица авось да как-нибудь до 

добра не доведут содержит русские национальные концепты«авось», «как-нибудь»,которые 

обусловливают непредусмотрительность в поведении, привычку полагаться на счастливое стечение 

обстоятельств, а не на свои рациональные, прагматичные, спланированные действия. Сходный смысл 

реализуют пословицы в дождь избы не кроют,а в ведро и сама не каплет;пока гром не 

грянет,мужик не перекрестится. Эти черты русского национального характера АннаВежбицкая 

назвала иррациональностью и неагентивностью [12, с. 332–388].  

Пословицы от трудов праведных не наживешь палат каменных;богатомутелята, бедному 

ребята отражают негативное отношение русских к богатым ибогатству, которое, по нашему 

стереотипному представлению, не может быть нажито честным путем. Паремия гладко было на 

бумаге,да забыли про овраги осуждает общечеловеческую (особенно, впрочем, отличающую именно 

русских) склонность теоретизировать, отрываться от реальной жизни и практической возможности 

исполнить задуманное (близкий ментальный посыл в пословице закон что дышло:куда 

повернул,туда и вышло). Негативные стороны приоритета общего над индивидуальным, 

свойственного русскому мировоззрению, воплотились в пословицах лес по дереву не плачет,лес 

рубят–щепкилетят.Непредсказуемость русских дорог и путешествий по России нашла отражение в 

паремии едешь на день,хлеба бери на неделю. А пословица что русскому здорово, то немцу смерть 

прямо противопоставляет русским представителей других народов, которые имеют иные обычаи, 

иной взгляд на мир, которые не всегда могут понять особенности русского поведения. Аналогичным 

образом и даже гораздо подробнее можно разобрать все пословицы, но лучше все-таки дать 

возможность учащимся самим выбрать паремии, наиболее точно отражающие ту или иную черту 

русского национального характера. 

В пятом заданииобучающиеся определяют денотаты приведенных перифраз, анализируют образ, 

лежащий в их основе, устанавливают признаки денотатов, актуализированных в перифразах, 

определяют механизмы создания перифраз. Формулируется вопрос: почему некоторые перифразы 

соотносятся несколькими денотатами? 

Акулы пера, алюминиевая птица, белая смерть, белое золото, благородный металл – желтый 

дьявол, бог войны, братья наши меньшие, Вечный город, водная артерия, Всемирная паутина, 

второй хлеб, гимнастика ума, гроза морей, железный конь, застывшая музыка, зеленое море – легкие 

планеты, князь тьмы, корабль пустыни, корень жизни, напиток бодрости, невеста Христова, 

однорукий бандит, подруга жизни, презренный металл, северный виноград, страж порядка, страна 

восходящего солнца, третий Рим, фабрика грез, хозяин тайги, черное золото. 

При выполнении этого упражнения следует обратить внимание на несколько аспектов. Прежде 

всего на механизмы создания образов: метафору (алюминиевая птица, северный виноград), 

метонимию (белая смерть, железный конь, презренный металл),синекдоху(акулы пера), оксюморон 

(фабрика грез), использование гиперонимов (Вечный город, напиток бодрости, страна восходящего 

солнца) и цветообозначений (черное золото, зеленое море, желтый дьявол).Важно отметить,что в 

создании образной основыперифраз принимают участие разнообразные метафоры: зооморфная 

(Всемирная паутина), природно-ландшафтная (зеленое море), предметно-вещная (корабль пустыни), 

растительная (северный виноград) и др. Немаловажноезначение в формировании образной основы 

перифраз имеет принцип антропоцентризма (водная артерия,однорукий бандит,легкие планеты). 
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Следует обратить внимание учащихся на библейско-мифологические образы (желтый дьявол, князь 

тьмы, невеста христова),на культурные доминанты (второй хлеб, где хлеб–жизненно важный 

продукт питания,эквивалент пищи в целом), архетипические представления (железный конь: очень 

долго человек перемещался на лошади), исторические факты (третий Рим: перифраза, основанная на 

теории XV–XVI веков, согласно которой Москва как политический и церковный центр 

провозглашалась преемником Рима и Константинополя [13, с. 211]).  

Лингвокультурологический анализ перифраз предполагает апелляцию к первоисточнику, если 

авторство описательного оборота установлено (братья наши меньшие: приписывается С.А. Есенину, 

но, вероятнее всего, восходит к Библии; застывшая музыка(архитектура):приписывается Гете,но 

принадлежит Шеллингу; Вечный город:впервые так назвал Рим римский поэт Тибулл [8, с. 158]. 

Шестое заданиепредполагает объяснение значений устаревших илиредких слов в составе 

фразеологизмов: 

Бить баклуши; косая сажень в плечах; семи пядей во лбу; попасть впросак; коломенская верста; 

баш на баш; от горшка два вершка; будто аршин проглотил; не было гроша, да вдруг алтын; ни за 

какие коврижки; закон что дышло: куда повернул, туда и вышло; не по Сеньке шапка, не по 

Тришкекафтан; мелкая сошка; держать под спудом; тютелька в тютельку; турусы на колесах; гол 

как сокол; седой как лунь; глухая тетеря; с жиру беситься; не щадя живота. 

В ходе упражнения учащиеся выясняют, какую роль такие слова играют в создании 

фразеологического образа и соотносятся ли друг с другом внутренняя форма ФЕ и фразеологическое 

значение. Обучаемые также отвечают на вопрос о том, нужно ли объяснять школьникам значение 

непонятных компонентов фразеологизма. Проанализированные слова объединяются в тематические 

группы. 

Объяснение устаревших или редких слов, входящих в состав фразеологизмов, безусловно, дает 

возможность учащимся понять этимологический образ, лежащий в основе идиомы. Анализ должен 

сопровождаться лингвокультурным комментарием. Значительный интерес представляет собой ряд 

лингвокультурем с общим значением меры (русская метрология). Так, в приведенных 

фразеологизмах представлены старинные наименования русской денежной системы (грош ‗2 

копейки‘, алтын ‗3 копейки‘), линейные меры (сажень ‗2,134 м‘, пядь ‗расстояние между большим и 

указательным пальцами‘, верста ‗1,06 км‘, вершок ‗4,4 см‘, аршин ‗0,71 м‘). Понимание значений 

метрологических лексем способствует разгадыванию образов, основанных на гиперболе (косая 

сажень в плечах, семи пядей во лбу, коломенская верста, будто аршин проглотил) или литоте (от 

горшка два вершка). Традиционные русские занятия, промыслы, особенности быта, реалии жизни 

наших предков и даже исторические факты можно обсудить при анализе слов баклуши ‗чурки для 

выделки мелких изделий‘,просак‗канатный, веревочныйстан, на котором в старину сучили веревки‘, 

коврижка ‗пряник, обычно на меду‘, дышло ‗в парной запряжке: толстая оглобля, прикрепляемая к 

середи-не передней оси повозки‘, кафтан ‗старинная мужская долгополая верхняя одежда‘, мелкая 

сошка ‗небольшая и бедная крестьянская община, затем бедный и бесправный член такой общины‘, 

турусы ‗осадные башни из бревен, которые перекатывались на низких и толстых деревянных 

колесах‘, сокол ‗старинное стенобитное орудие из чугуна или железа в форме длинного и толстого 

бревна или бревно, окованное металлом‘. Например, идиома попасть впросакнапоминает об обычаях 

старых русских прядильщиков,канатных мастеров: просак, представлявший собой сложную сеть 

веревок, тянувшихся от прядильного колеса до саней, располагался обычно на улице; для 

прядильщика попасть в такой стан одеждой или бородой означало лишиться и того и другого, а 

порой и жизни [8, с. 124]. Выражение турусынаколесах отсылает нас к историческим событиям 

монголо-татарского нашествия, когда во время осады средневековых городов наряду со 

стенобитными орудиями и метательными машинами использовались турусы– осадные башни из 

бревен [8, с. 702]. 

Многие слова, сохранившиеся только как компоненты фразеологизмов, напоминают нам о 

богатой, уходящей корнями в глубокое прошлое русской истории, о многочисленных контактах с 

другими племенами и народами, об обширности наших территорий, на которых использовались в 

прошлом да и сейчас используются региональные диалекты. Так, слово баш в тюркских языках 

означает ‗голова‘ [12, с. 17]. Лексема тютелька – уменьшительное от диалектного тютя ‗удар, 

попадание‘ напоминает о столярных работах: выражение тютелька в тютельку первоначально 

означало точное попадание топором в одно и то же место [8, с.704]. Выражение под спудом восходит 

к церковнославянскому тексту Нового Завета [8, с. 663]. Во фразеологизме глухая тетеря также 
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используется областное название тетерева,а в компаративной конструкции седой как лунь 

упоминается народное название птицы из семейства соколиных, некоторые виды которой окрашены 

в пепельно-серые цвета и издали кажутся белесыми [8, с. 402]. 

В качестве компонентов фразеологизмов употребляются не только историзмы, но и архаизмы, 

в том числе лексико-семантические: жир– ‗богатство, имущество‘, живот ‗жизнь‘, – а это 

напоминает нам о долгих веках развития и становления русского языка, о языке наших предков 

(древнерусском). 

Формированию лингвокультурологической компетенции, установлению метапредметных связей, 

а также общему культурному развитию учащихся способствует изучение такой темы, как 

«Генетическая память крылатых выражений и афоризмов», в рамках которой можно предложить 

установить мифологический или библейский источник афоризмов (прометеев огонь,муки Тантала, 

кануть в Лету, между Сциллой и Харибдой; зарывать талант в землю, блудный сын, вавилонское 

столпотворение, ноев ковчег и др.).Причем рекомендуется не только давать современное толкование 

устойчивому обороту, но и пересказывать мифологический или библейский сюжет, пояснять 

непонятные слова, сопровождать рассказ иллюстрациями известных художников. Аналогично можно 

выполнить задания по афоризмам, принадлежащим или приписываемым историческим личностям 

(Платон мне друг,но истина дороже; разделяй и властвуй; пришел, увидел, победил; мертвые сраму 

неимут; формально правильно, а по сути издевательство и др.),по крылатымфразам из 

отечественных и зарубежных литературных произведений (и дымотечества нам сладок и приятен; 

демьянова уха; как живой с живыми говоря; науки юношей питают; рыцарь печального образа; 

неладно в Датском королевстве и др.),а также по выражениям кинемалогоса–устойчивым фразам 

кино, мультипликации и телевидения (в Багдаде все спокойно;а мне летать охота; мы за ценой не 

постоим и др.). 

Завершить изучение темы ―Культурно-языковая память фразеологизмов, пословиц, поговорок‖ 

предлагается выполнением комплексного лингвокультурологического анализа фразеологизмов в 

соответствии с методикой, разработанной В.Н. Телией и еѐ учениками. Приведем пример такого 

анализа. 

В седьмом заданиифразеологизмы анализируются с лингвокультурологической точки зрения. 

Студенты пытаются обнаружить зашифрованные во фразеологизмах коды культуры, определить, к 

каким базовым архетипическим оппозициям они восходят, какие древнейшие формы осознания мира 

репрезентируют: 

Как снежный ком, из кожи лезть, звезд с неба не хватает, до последней капли, в цвете (расцвете) 

лет, без задних ног, базарная баба, без царя в голове, ни пуха ни пера, ни рыба ни мясо, первый блин 

комом, перемывать косточки, копаться в грязном белье, пугало (чучело) огородное, как за каменной 

стеной, из одного теста, идти в гору, уши вянут, танцевать от печки, сон в руку, скатертью дорога, из 

грязи в князи, владеть собой, дойная корова, замкнутый круг. 

Продемонстрируем краткий лингвокультурологический анализ фразеологизма базарная баба. 

1. Фразеологизм реализует пространственный (базарная) и антропный (баба) код культуры. 

2. Представлены архетипические оппозиции «мужчина – женщина», «хороший – плохой». 

3. В основе фразеологизма лежит метафора уподобления грубого, невоспитанного, крикливого 

человека торговке на базаре (наиболее характерными особенностями базара являются громкий крик 

для привлечения внимания большого количества людей, умение торговаться, то есть продавать 

товар на наиболее выгодных для себя условиях). Для создания образа немаловажное значение имеет 

социальный статус торговки – человека, по стереотипным представлениям, невысокого 

образовательного ценза. Компонент базарный символически осмысляется как ‗непристойный, 

площадной‘. Просторечное слово баба ‗женщина из простонародья‘ способствует формированию 

образа грубого, неотесанного, вульгарного человека. 

4. Аллитерация звука б придает дополнительную выразительность. 

5. Во фразеологизме реализуется стереотипное представление о мужчине и женщине: женщине 

приписываются сильные эмоциональные проявления, нелогичность, склонность к мелким интригам, 

сплетням; мужчине – ум, последовательность, рациональность, благородство. Употребление оборота 

по отношению к мужчине – более сильная отрицательная оценка [10, с. 27]. 

Заключение.Рассмотрение фразеологизмов и паремий предоставляет обширные возможности 

для формирования культурологической компетенции. Предложенные задания можно упрощать, 

усложнять, наполнять новым дидактическим материалом, главное – при изучении лингвистической 
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составляющей фразеологических единиц не забывать о том, что устойчивые образные выражения – 

неисчерпаемый источник сведений о культуре, истории, мифологии, традициях русского народа, 

включенного в большую общечеловеческую семью. 

Таким образом, предложенная система упражнений для изучения паремии русского языка в 

нерусской аудитории способствует формированию и становлению лингвокультурной компетенции. 
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Аңдатпа 

Мақалада ҧлттық рухты жаңғыртып, ҧлттық әдебиет пен мәдениетті тану мен таныту мақсатында 

қазақ этнографиялық әңгімелеріндегі этномәдени ақпаратты оқытудың кейбір мәселелері зерттеледі. 

Әңгімелердің тақырыптық жҥйесі нақтыланып, мәтін талдау арқылы инновациялық әдіс-тәсілдер 

қолданылады, танымдық тҧрғыдан қарастырылады. Этнографиялық әңгімелердегі кӛркемдік 

ізденістер жҥйеленеді, қҧрылымдық-семантикалық, салыстырмалы талдау жасалынып, 

шығармалардың кӛркемдік-эстетикалық табиғаты анықталады. Этнографиялық әңгімелердегі 

этномәдени ақпараттарды оқыту нәтижесінде білім алушыларға ҧлттық қҧндылықтар қалыптастыру 

барысы сӛз болады. 
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Мақалада этномәдени ақпараттың негізін қҧрайтын ҧлттың тілі, ҧлттың рухани қҧндылығы, 

ҧлттың мәдени коды, ҧлттың мәдени танымы, санасы, ҧлттың салт-дәстҥрі әңгімелерде қалай кӛрініс 

тапқандығын кӛрсетеді, ондағы ақпараттың берілуін, сақталуын нақтылайды. Әңгіме авторларының 

этномәдени ақпараттарды беруде дәлдікпен сол кезеңдегі қазақ халқының басына келген 

шындықтарды біріктіре оқырманына бере алғандығын кӛрсетеді. Сонымен бірге этномәдени 

ақпараттарды оқытуда заманауи технологиялардың тиімділігін саралайды. 

Тҥйін сӛздер: этномәдени ақпарат, әңгіме, әдістер, ҧлттық мәдениет, ҧлттық таным, талдау 
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METHODS OF TEACHING ETHNIC AND CULTURAL INFORMATION IN THE 

ETHNOGRAPHIC CONVERSATIONS 

 

Abstract 

The article examines some issues of studying ethnocultural information in the Kazakh ethnographic 

stories in order to revive the national spirit, knowledge and popularization of national literature and culture. 

The thematic system of stories is specified, innovative methods and techniques are used through text 

analysis, from the point of view of knowledge. Artistic searches for ethnographic stories are systematized, 

structural-semantic, comparative analysis is carried out, and the artistic and aesthetic nature of the works is 

determined. As a result of studying ethnocultural information in ethnographic stories, the course of formation 

of national values among students will be discussed. 

The article shows how the language of the nation, the spiritual values of the nation, the cultural code of 

the nation, the cultural identity of the nation, consciousness, customs and traditions of the nation, which form 

the basis of ethnocultural information, are reflected in conversations. History shows that the authors 

managed to accurately combine ethnocultural information with the realities of the Kazakh people of that 

period. It also analyzes the effectiveness of modern technologies in teaching ethnocultural information. 

Keywords:ethnocultural information, story, methods, national culture, national cognition, analysis 
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МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ РАССКАЗАХ 

 

Аннотация 

 В статье изучаются некоторые проблемы вопросы этнокультурной информации в казахских 

этнографических рассказах с целью возрождения национального духа, познания и популяризации 

национальной литературы и культуры. Уточняется тематическая система рассказов, используются 

инновационные методы и приемы анализа текста, с точки зрения познания. Систематизируются 

художественные поиски этнографических рассказов, проводится структурно-семантический, 

сравнительный анализ, определяется художественно-эстетическая природа произведений. В 

результате изучения этнокультурной информации в этнографических рассказах будет обсужден ход 

формирования у обучающихся национальных ценностей. 

В статье показано, как язык нации, духовные ценности нации, культурный код нации, культурная 

идентичность нации, сознание, обычаи и традиции нации, которые составляют основу этнокультурной 

информации, отражаются в беседах. История показывает, что авторам удалось точно совместить 

этнокультурную информацию с реалиями казахского народа того периода. Также анализируется 

эффективность современных технологий в преподавании этнокультурной информации.  

Ключевые слова:этнокультурная информация, рассказ, методы, национальная культура, 

национальное познание, анализ 
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Кіріспе. Кӛркем мәтіндегі этномәдении ақпаратты оқыту мәселесін қазіргі кезеңде тіл саласы 

ӛнімді зерттеп келеді.[1,2; 2,45; 3,257] Қазақ әдебиеті саласында ішінара зерттелгенмен кӛлемді 

деңгейде зерттеу маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Ел боламыз деген жҧрттың ҧлттық 

болмысын сақтау ҥшін ҧлттық қҧндылықтар дҥниесін тҥгендеп, оның қадір-қасиетін бағалайтын 

ғылыми, рухани-танымдық зерттеулер қажет. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі этномәдени зерттеулер білім 

беру жҥйесіндегі рухани кодтарды ашуда мәдени танымдық қҧзыреттілігімен сипатталады. 

Оқыту мен тәрбиенің этномәдени бағыттылығы Қазақстан Республикасындағы қазіргі білім беру 

саясатындағы басты бағыттардың бірі болып отыр. Ҧлтымыздың негізгі қағидалары жан-жақты 

жетілген Абай айтқан «толық адам» тәрбиелеуді кӛздейді. Ол туралы кеңінен танымдық ақпарат 

берсек, әдеби шығармалардағы этномәдени ақпараттың маңызын анықтасақ, ҧлттың тарихи-мәдени 

коды ашылатыны анық. 

Кез келген этномәдени атау ҧлттың ӛзіне тән дҥниетанымдық ерекшелігін сипаттайды, мол 

деректер мен мағлҧматтарды ӛн бойына жинақтайды. Ҧлттық дҥниетаным, салт-дәстҥр, мінез-қҧлық , 

мәдени қҧбылыстар т.б. бірліктер тіл арқылы кӛрініс табады. Тілдің қасиетін танытып, болашаққа 

ӛнеге ету кӛркем шығармалар арқылы жҥзеге асады. Кӛркем шығармалардағы этномәдени ақпарат ең 

алдымен этномәдени бірліктермен танылады. Этномәдени ақпарат ҧлттың ортақ ҧғымдары мен 

қҧбылыстары арқылы халықтың заттық және рухани мәдениетінен мәлімет беріп, этникалық 

ерекшелігін анықтайды. Қазақ әңгімелерінде автор қазақтың халықтық бай мҧралары арқылы ӛзіндік 

қолтаңбасын қалыптастырады. 

 Этномәдени ақпараттың ҧғымының аясы ӛте кең. Этномәдени сӛзінің мағынасы да екі ҧғымда 

тҥсіндіріледі. «Этнос» ҧғымы тарихи қалыптасқан этникалық қауымдастық – тайпа, халық, ҧлт екені 

белгілі. «Этно» кҥрделі сӛздің бірінші бӛлігі мағынасы халыққа байланысты: этногеография, 

этнодемография, этномәдениет, этнолингвистика, этнопедагогика, этнотілдік, этноәлеуметтік, т.б. 

айқындалады. Этномәдениет этнографияның қҧрамдас бӛлігі. Этнография – белгілі бір халықтың 

этногенезін, заттық, рухани мәдениетін, тҧрмыс-салт, әдет-ғҧрып ерекшеліктерін зерттейтін ғылым. 

Академик Ә. Қайдаровтың: «Зерттеу мақсатына байланысты қазақты «этнос» деп қараудағы мақсат – 

оны тӛмендету емес, қайта оның басып ӛткен ҧзақ та сатылы даму жолын (ретроспективті бағытта) 

саралай тҥсудің, тарихи этнотҧлға ретінде танудың бірден-бір дҧрыс жолы, кепілдігі» - деген сӛзі 

зерттеу бағытының жҥйелі екендігін кӛрсетеді [4, 11].  

Мәдениетті жасайтын да, дамытатын да, тҧтынатын да – адам. Мәдениетте адамның ақыл-ойы, 

парасаты, дҥниетанымы, ділі, діні, эстетикалық талғамдары материалдық және рухани қҧндылықтар 

болып кӛрініп отырады. Мәдениет деген сӛз қазақ тіліне араб тілінен енген. Алғашқыда арабтың 

маданият деген сӛзі «қала», «қалалық» деген ҧғымды білдірген. Мҧның ӛзі орта ғасырлардағы 

мҧсылман мәдениетінің ӛркендеу кезеңінде қалыптасқан тҥсінікпен байланысты. Мәдениет адамның 

жеке қасиеттерінен бастау алады. Барлық ҧлттық болмысты, ҧлттық сананы, салт-дәстҥр, танымды, 

ҧлттық психологияны, адамгершілік қҧндылықтарды, еркіндікті, тәуелсіздікті, ҧлттық қолӛнерді, 

қабілеттілікті, т.б. қамтиды. Мәдениеттанушылар мәдениетке берілген анықтамалар ішінен 

«мәдениет» ҧғымын талдауды кӛне заманнан бастайды. Кӛне заманда мәдениет ―жерді ӛңдеу‖ деген 

ҧғымды білдірген. «Қазақстан» Ҧлттық энциклопедиясында: 1) белгілі бір халықтың қол жеткізген 

табыстары мен шығармашылығының жиынтығы; 2) адамзат қауымының белгілі бір тарихи 

кеңістіктегі қызметі мен ӛзіндік ерекшеліктері; 3) адамдық әрекеттің белгілі бір саласының жетілу 

деңгейі; 4)агромәдениет. Мәдениеттің даму барысы бойынша Цицеронның еңбектерінде (б.з.д. 45 ж.) 

бҧл сӛздің мағынасы тереңдеп ―жанды жетілдіру‖ деген ҧғымда білдірді. Ежелгі Грекияда мәдениет 

әрі тәрбие беруді, әрі дінге сенушілікті, әрі жер ӛңдеуді білдірген. Тәрбиелеу, оқыту, білім алу 

мәдениет «пайдейя»(тәрбиелеу) ҧғымы арқылы берілген. Уақыт ӛте сайын Европада мәдениет сӛзі 

―білім беру‖, ―даму‖, ―қабілеттілік‖, ―қҧрметтеу‖ сияқты мағыналарда қолданылатын болды [5,415] – 

деген ҧғымдар ары қарай да ӛз жалғасын тапты. Еуропа зерттеушілер әр кезеңде әр тҧрғыдан 

қарастырды. Мәдениетті адамның ақыл-ойы мен еңбегінің жемісі, материалдық және рухани 

қҧндылықтар ретінде қарастырды. Солай дегенмен әр ҧлттың ӛзінің рухани тегі, болмысы, бітімі, 

діні, ділі болады, солардың ішінен тектік мәдениет ӛзінің басымдығын міндетті тҥрде кӛрсетеді. 

Сондықтан да ҧлттық мәдениет – адамзат танымындағы ең ҧлы ерекшелік. Этнограф ғалымдар қазақ 

халқының рухани болмысы мен ой-арманы, қиял-ғажайыбы, іс-әрекеті нәтижесінде кҥнделікті 

тҧрмыс-тіршілігіне қажетті қҧрал-сайман, киім-кешек, қару-жарақ, тҧрмыстық заттар мен қолӛнер 

бҧйымдары сияқты сан алуан заттық әлемі ҧлт мәдениетінде рухани мәдениетпен етене тығыз 

байланыста дамыған. Екеуі астасып қазақ мәдениетін қҧрап отыр. Бҥгінгі ғылымтануда шартты тҥрде 
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болса да рухани мәдениет және материалдық мәдениет деп топтастыру кездеседі. Одан бӛлек этнос 

мәдениеті, этникалық мәдениет, ҧлттық мәдениет, шығыс мәдениеті, постфигуративтік мәдениет 

(дәстҥрлік мәдениет), конфигуративтік мәдениет (замандастық мәдениет), предфигуративтік 

мәдениет (жас ҧрпақтық мәдениет), тіл мәдениеті, сӛйлеу мәдениеті, тҧрмыс мәдениеті, тамақтану 

мәдениеті, киіну мәдениеті, тӛл мәдениет, жалпы адамзаттық мәдениет, аймақтық мәдениет, жазу 

(жазба) мәдениеті, кәсіби мәдениет, кӛркемӛнер мәдениеті, экологиялық мәдениет, оқу мәдениеті, 

ғылым мәдениеті, экономикалық мәдениет, т.б.деп ішінара бӛлінеді. Адамның адам болуы адамдар 

арасындағы қарым-қатынасқа қажет қарапайым ереже, тыйым, бҧйрықтардан басталады, ал рухани 

мәдениетке жатқызатын әдебиет, ӛнер, дін ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғастығын тауып жатқан ҧлттың 

ҥлкен аманатын орындайды. 

Әдістеме. Қазақ әңгімелерінде ҧлттың мәдениетіне, ҧлттық болмысқа, қҧндылықтарға авторлар 

аса мән береді, оқырманға танымдық тҧрғыдан тҥсіндіруге тырысады. Әңгімелердегі этномәдени 

ақпарат қай кезең әдебиеті болмасын тҧрақтылығы байқалады. Тілдік бірліктер, этномаркерлер, 

ҧлттық характерлер, этностереотиптер, этномәдени код, этномәдени уақыт т.б. имплицитті тҥрде 

(жасырын, байқалмайтын) және эксплицитті (ашық) тҥрде анықталады. Ҧлттың, этностың рухани 

қҧндылығы, миф, таным, тіл, моральдық нормалар, әдет-ғҧрып, салт-дәстҥр қағидаларын уақыт пен 

кеңістік аясында қарастыруға назар аударған жӛн. 

Этнографиялық әңгімелер жҥйесіндегі этномәдени ақпараттарды танымдық тҧрғыдан талдау 

ҥшін авторлардың ашық тҥрде, жария етіп этнографиялық әңгіме деп атаған Ғ.Мҥсіреповтің 

«Этнографиялық әңгімесін», С.Ибраимның «Қонақтық», Б.Сарбалаевтың қҧрастыруымен шыққан 

«Кӛкпар» атты этнографиялық әңгімелер жинағын[6](Ж.Аймауытовтың «Әнші», Б.Майлиннің 

«Талақ», І.Жансҥгіровтың «Жарапазан», М.Әуезовтың «Барымта», Ғ.Мҥсіреповтің «Этнографиялық 

әңгіме», Т.Ахтановтың «Кҥй» атты әңгімелері жинақталған), Б.Қайратҧлының «Аюдың ажалы», 

А.Сейдімбектің «Бҥркітші» әңгімелері алынды. 

2013 жылы АҚШ-тың Колумбия университетінде жарық кӛрген Қазақ әдебиетінің антологиясы 

Ғ. Мҥсіреповтің «Этнографиялық әңгімесінен» басталды. Бҧл әңгіменің мән-маңызының жоғары 

екендігін білдіреді. Шығарманың талай рет цензуралық қысымнан ӛткені және оның терең 

философиялық себептері де жоқ емес. 

Ғ.Мҥсіреповтің «Этнографиялық әңгімесі» ресми 1956 жылы жазылғанымен шығармадағы ауыл 

кӛрінісі 1930-1942 жылдардағы жағдайды бейнелейді. "Этнографиялық әңгіме" қазақтардың 

тҧрмысы, дәстҥрлі мәдениеті мен халық эстетикасы туралы болжамды суреттермен ХХ ғасырдың 30-

шы жылдарының басындағы қазақтардың трагедиясы: ауыл шаруашылығын ҧжымдастыру, сталиндік 

қуғын-сҥргіннің басы, қазақ дәстҥрлі мәдениетінің бҧзылуын, уақыт сынағының бейнесін кӛрсеткен 

туынды. Әңгіме ирониямен ӛрілген. Әңгімеде дала ӛмірінің салты бейнеленген және ата-бабамыздан 

қалған киіз ҥй. Киіз ҥй қираған ҥйдің мотивін, ҧлт басынан кешкен зорлық пен қиыншылықты 

былайша суреттейді: «Ҥлкен қара ҥйдің іші де ертедегі байлықтың, қазіргі кҥндегі жҧтау кедейліктің 

жайын айтып тҧр екен. Ең алдымен, бҧл мен кӛрген киіз ҥй біткеннің ішіндегі ең жыртық-тесігі кӛп 

ҥй. Мҧндай кӛп жыртықты, мҧндай ҥлкен тесіктерді мен қойшының қосынан да кӛрген емеспін. 

Қойшының әйелі мына қара қҧрымды да жамап қойған болар еді. Бес-алты уығы алақандай жалпақ, 

бір кезде сырланғандығы, зерленгендігі байқалады. Ӛзге уықтары қырық ру - бірі жіңішке, бірі иінсіз, 

шаңыраққа тік тіреліпті. Тағы бір бес-алты уықта жосаның ізі де жоқ, ыстың ізі ғана бар. Аңырайған 

іргеден бір тӛрт кӛз қара ит кіріп келе жатыр. 

Оң жақ босағада аласа жҥкаяқтың ҥстінде темірмен белдеуленген аруақты бір ескі сандық, 

бетінде екі-ҥш жерде ғана сҥйектелген ӛрнектің ізі қалған ескі кебеже... Кӛрпе-жастық дегеннің ізі 

байқалмайды. Екі басы қайықтай қақырайған ағаш тӛсектің ҥстінде сырмақ сияқты, қҧрамыс кӛрпе 

сияқты бірдемелер қоқып жатыр. Тӛр алдында тай, тайынша, ешкі, лақ терілері шикі кҥйінде 

тӛселген. Бір кезде кӛк сауырлаткқн, кҥмістеткен ҥйрек бас ер осы ҥйдің тӛріне мың жыл бҧрын 

ілінген кҥйі қала бергендей, қаусап тҧр. Таралғылары қырқылып, кҥмістеткен ҥзеңгілері ҥзіліп 

тҥскелі тҧр» [7]. Автор этнографиялық дәлдікті сол кезеңдегі қазақ халқының басына келген зор 

шындықпен біріктіре алды. Әңгіме астарында ҧлттық трагедия жатыр. Ғ.Мҥсіреповтің 

баяндауындағы ҧлттың ҧйытқысын ыдыратуға уақыт тапқанымен, оның жадында ӛшірілмеген 

ҧлттық сананың қабаты жатқандығын қайдан білсін. Ҧлттық әдет-ғҧрып пен кҥнделікті тҧрмыс-

тіршіліктің берік ҧстанған қазақтар сол сенімдеріне ӛте берік. Әңгімеде тарихи шындық, ҧлттық 

этномәдени код, ҧлттық мәдениет, таным, этномаркерлер бар және солар арқылы дәріптелген. 

Аталған шығарманы ЖОО-да болашақ мамандарға қалай оқытамыз деген міндеті тҧр. Ол міндеттер 
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заман талабына сай болғаны жӛн. Білім және ғылым министрі А.Аймағамбетов[8]: «Ғылымға ӛзгеріс 

керек пе? Әрине керек, ӛзгеріс белгілі бір мәселені шешу ҥшін керек. Заман талабы мен уақыт 

ағынына қарай технологиялар да ӛзгеріп жатыр. Осындай ӛзгерістер ішінде білім мен ғылымның 

ӛзгермеуі мҥмкін емес. Ғылым мен білім саласындағы ӛзгеріс, әдіс-технологиялардың қажеттілігін 

дәлелдеп, тҥсініп, тҥсіндіріп, бірлікте жҥзеге асыру тиіс» - деген пікірлері жҧмыс барысында қолдау 

тауып жатыр. Ғалым-әдіскер А.Байтҧрсынҧлы: «Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-

жаман болмағы жҧмсалатын орнының керек қылуына қарай» - десе, белгілі жазушы 

Ж.Аймауытовтың: «Баланың ынтасын арттыру ҥшін оқытылатын нәрседе бір жаңалық болуы керек» 

- деуі де бҧл пікірді тереңдете тҥседі. Сонымен бірге ескеретін жайт, инновациялық 

технологиялардың қолданылуы әдеби ҧлттық нормалық жағдайдан асып кетпеуі керек. 

А.Байтҧрсынҧлы, Ж.Аймауытҧлы, М.Жҧмабай ғылыми еңбектері ӛздері пайымдаған әдістерді талдай 

кӛрсете, ҧлттық мәселелермен әдістерді бірге пайдалану керектігін айтады. Қазіргі таңда 

инновациялық оқыту технологиялары, әдіс-амалдарыны негізінде әңгімелердегі ақпараттарды оқыту 

мақсатында Блум жҥйесі арқылы сын тҧрғысынан ойлау технологиясы ӛз тиімділігін кӛрсетіп келеді. 

Блум таксономиясының танымдық ҥдерісінің қарапайымнан кҥрделіге біртіндеп ауысуы жайы 

негізінде ағартушы А.Байтҧрсынҧлы еңбектерінен бастау алатындығы анық. Блум таксономиясының 

6 тҥрлі ережесі кез келген ақпаратты ҥйретудің ҧтымды тәсілдері ретінде тәжірибеде дәлелденіп жҥр: 

 Білу(қарапайым)– ақпаратты еске тҥсіру, қайталау, тану; 

 Тҥсіну(нақты) – ақпараттық мағыналарды алу, негізгі идеяларды салыстыру, сипаттау; 

 Қолдану(тәжірибелік) – ақпаратты тҥрлі нҧсқада пайдалану; 

 Талдау(интерпретациялық) – ақпаратты тексеру, жіктеу, қҧрылымын анықтау; 

 Жинақтау(шығармашылық сҧрақ) – ақпараттарды жҥйелеу; 

 Бағалау(бағалаушы сҧрақ) – ақпарат бойынша сапасын бағалау, қорытынды жасау; 

Шетелдік S.Khamkhong ғалым-зерттеуші де оқыту жҥйесінде Блум таксономиясын да, сын 

тҧрғысынан ойлау технологиясын да ӛз тәжірибесінде қолданылып жҥргендігін, оның ерекшеліктерін 

мақаласына зерттеу жҥргізеді[9,93]. Онда: «Мәтіндер талдауда студенттерге сыни терең тҥсіндіру 

ҥшін ақпарат керек. «Сыни оқусыз ойлауға болады, бірақ сыни ойлаусыз сыни оқи алмайсың». 

Тҥсіну, тҥсіндіру, біріктіру, ойлау, қолдану, бағалау – танымдық белсенділікті арттырады, 

студенттерге оқыту жҥйесін қҧрады. «Тәуелсіз ойшылды» тануға кӛмектеседі» - деген пікірлері сын 

тҧрғысынан оқытудың маңыздылығын арттырады. 

Нәтижелер. Жаңа білім беру парадигмасын жҥзеге асыру ақпаратты жылдам әрі сапалы талдай 

білу, маңыздылығын бӛліп алу, мазмҧнын жариялау және ӛз білімін тәжірибелік әрекетте қолдана 

білу қабілеттерін қалыптастыруды талап етеді. Білім алушы мен білім беруші арасындағы байланыс 

ӛз деңгейінде болуы шарт. Әсіресе, студенттерге инновациялық әдістермен оқыту барысында, 

алдымен ЖОО оқытушысы инновациялық іс-әрекетке, әдіс-технологияларға ӛз даярлығын 

қалыптастыру қажет. Білім алушы инновациялық іс-әрекетті қалыптастыру ҥшін инновациялық 

ойлауды да қалыптастыру керек. Мәселен, когнитивті – жаңа инновация мен білім мазмҧнының 

пайда болуын ойлау жҥйесіне енгізу, жобалау – философиялық қҧрылымдар, таным теориясы, 

педагогика, психология, инструменталды – тәжірибедегі технологиялық инновацияларды тудыру 

кезеңі, тҥзетушілік – педагог-инноватор тәжірибені жетілдіру, меңгеру мақсатында оған жаңаны 

ендіріп ыңғайластыру. Яғни педагог-маман заманауи ҥлгіде инновациялық әдістермен білім беру 

ҥшін де жаңа әдістемелердің барысын, қолдану аясын білуі шарт. Аталған мәселені Ж.Аймауытов 

«Ана тілін қалай оқыту керек?» деген еңбегінде: «...Бізде кӛп әдістер тҥгіл жӛнді бір де әдіс жоқ 

деуге болады. Елдегі шала мҧғалімдерде қандай әдіс бар? Айтыңызшы! Рас, тіпті жҧрдай емеспіз:» 

«Әліпте жоқ, ба астында бір ноқат» та ӛз әлінше әдіс болып келді. Ел мҧғалімдерінің бала оқыту әдісі 

де соның ағайыны емей не дейсіз!» - дей келе, жоғарыда келтіргендей, әуелі оқытушының әдіс 

пайдаланатын сауаты мен әдістемелік білімі болу керектігін дәлелдей тҥседі: «Оқылатын әңгіме 

қандай болу керек? Оны таңдау ҥшін, оқыту әдісін ескеру ҥшін, мҧғалім мынадай сҧрауларды ӛзіне 

қойып алса, дқрыс болар еді: 1) осы әңгіме мектеп мҥддесіне, баланың біліміне лайықты ма? 2) бҧл 

сабақтың мақсҧты не? Мӛлшерлі уақытта сол мақсҧтқа жете алам ба? 3) қандай әдіс қолданамын?.. 

Шалымды оқытушы әңгіменің тҥріне қарай әдісін ӛзі тағдамақ» [10]. Әдіскер-жазушы сабақтың 

мақсатына баса назар аударады. Қазіргі кезеңде де сабақ жоспарын нақты қою, сол мақсатқа жете 

алу, оңды нәтиже шығару маңызды мәселелердің бірі. 

Талқылау. Әңгімелердегі ақпараттарды талдауда кейс әдісі де ӛнімді нәтиже бермек. Кейс-стади 

әдісінің артықшылығы, ізденушілердің сараптамалық ойы дамиды, қажетті ақпаратты таба біледі, 
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олардың ішкі бірліктерін ажыратып кӛрсете алады, шындыққа жанасатын немесе дәйексіз 

ақпараттарды анықтай алады, талдай алады, теориялық білімді тәжірибеде қолданыла алады және 

шығармашылық қҧзіреттілікті қалыптастырады. Кӛп жағдайда кейс пен топтық жҧмыс бірге жҥреді, 

бірін-бірі толықтайды. Оқыту ҥрдісі тиімді болу ҥшін ақпараттың берілуі және сақталуы, біріккен іс-

әрекетте ӛзара әсердің ҧйымдастырылуы, қарым-қатынас мәдениетін жақсартуы жҥзеге асуы тиіс. 

Әңгімелерді оқыту барысында әдістерді пайдалану алдымен мәтінді меңгеруге, оны тәжірибеде 

қолдануға, дағдылануға, шығармашылық бағытта дамытуға, нәтижеге қол жеткізуге қызмет ету 

керек. Кейінгі жазылған этнографиялық әңгімелер кӛп жағдайда ашық, нақты, салт-дәстҥрге 

байланысты, аңшылық мәдениетіне байланысты, заттық ҧғымға т.б. жазылып келеді. Ондағы 

этномәдени ақпараттар тізбегінің зерттелуі уақыт еншісінде. Әлемдік ғылым мен білім жоғары 

интеграциялық деңгейде дамып тҧрған жаңа ғасырда қазақ халқының дәстҥрлі мәдениеті рухани 

жаңғыруда. Сонымен бірге білім алушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық-

қҧрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, интеллектуалды дамуын жетілдіріп, жалпы 

қҧзіреттіліктерін қалыптастыру бірге дамуы шарт. 

Қорытынды.Қазіргі қазақ әңгімесін этномәдени ақпарат беру негізін оқыту тҧрғысынан 

қарастыруға тырыстық. Қазақ әңгімесінде, әсіресе қазіргі кезеңде тақырыптық, танымдық 

зерттелуінде ірі ӛзгеріс, ҥлкен сілкіністер бар. Ҧлттық қҧндылықтарды оқытуда, рухани 

мәдениетімізді дамытуда маңызды қадамдар жасалуда. Маман даярлауда білім алушыларға 

инновациялық технологиялардағы тиімді әдістермен этномәдени ақпараттарды оқыту жалғасын 

тауып, ҧлтқа қызмет етуі тиіс. Әр кезеңдегі авторлардың этнографиялық әңгімелерге қайта оралуы 

ҧлтқа деген жанашырлығы, келер ҧрпаққа аманаты деп тҥсінгеніміз жӛн. Ал оны ҧлттық таным 

тҧрғысынан оқыту бҥгінгі кҥннің талабы. 
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Abstract 

This article is devoted to the processes of intercultural integration leading to modernization of the 

content of modern language education in Kazakhstan. Expanding the range of international cooperation of 

Kazakhstan, increasing the social importance of foreign language and the desire of citizens for lifelong 

education stimulate the intensification of the development of foreign language education in our country. 

Therefore, an important aspect of the study is the research for the study and synthesis of the best pedagogical 

experience of teaching a foreign language, as a result of foreign language education in the context of 

informatization of education. 

Modernization of education implies changing the goals and planned result of education, reducing the 

volume of compulsory content, changing the methods and technologies of content mastering at all levels of 

education, individualization of the learning process, and the possibility of variable education systems. 

In this direction, it is necessary to take into account the psychological and pedagogical conditions of 

teaching a foreign language, which could contribute to stimulate communication, cognitive, game and other 

activities of the student; provide free communication in the group, and an opportunity to choose educational 

programs and training technologies. 

Keywords: Knowledge of a foreign language, globalization, professional activity, improvement, 

recommendations, to increase the motivation 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШЕТ ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯСЫ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада Қазақстандағы заманауи тілдік білім беру мазмҧнын модернизациялауды 

анықтайтын мәдениаралық интеграция процестері қарастырылады. Қазақстанның халықаралық 

ынтымақтастығының аясын кеңейту, шет тілінің әлеуметтік маңыздылығын кҥшейту және 

азаматтардың ӛмір бойы білім алуға деген ҧмтылысы біздің елімізде шет тілдік білім беруді 

дамытуды кҥшейтеді. Осыған байланысты зерттеудің маңызды аспектісі білім беруді ақпараттандыру 

жағдайында шет тілін оқытудың нәтижесі ретінде шет тілін оқытудың алдыңғы қатарлы 

педагогикалық тәжірибесін зерттеу және жинақтау мәселесін зерттеу болып табылады. 

Білім беруді модернизациялау білім берудің мақсаттары мен жоспарланған нәтижелерінің 

ӛзгеруін, міндетті мазмҧн кӛлемінің азаюын, оқытудың барлық деңгейлерінде мазмҧнды игерудің 

әдістері мен технологияларының ӛзгеруін, оқу процесін дараландыруды және әр тҥрлі білім беру 

жҥйелерінің мҥмкіндіктерін білдіреді. 

Бҧл бағытта коммуникативті, танымдық, ойын және басқа да қызмет тҥрлерін ынталандыруға 

кӛмектесетін шет тілін оқытудың психологиялық-педагогикалық жағдайларын ескеру қажет; топта 

еркін сӛйлесуді қамтамасыз етеді; білім беру бағдарламалары мен оқыту технологияларын таңдауға 

мҥмкіндік береді. 

Тҥйін сӛздер: Шет тілін білу, жаһандану, кәсіби қызмет, жетілдіру, ҧсыныстар, ынтаны арттыру 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены процессы межкультурной интеграции, обуславливающие 

модернизацию содержания современного языкового образования в Казахстане. Расширение 

диапазона международного сотрудничества Казахстана, усиление социальной значимости 

иностранного языка и стремление граждан к непрерывному образованию стимулирующие 

интенсификацию развития иноязычного образования в нашей стране. В связи с чем, важным 

аспектом исследования являются исследовательские поиски к проблеме изучения и обобщения 

передового педагогического опыта обучения иностранному языку, как результата иноязычного 

образования в условиях информатизации образования.  

Модернизация образования подразумевает изменение целей и планируемого результата 

образования, сокращение объема обязательного содержания, изменение методов и технологий 

освоения содержания на всех ступенях обучения, индивидуализацию процесса обучения, 

возможность вариативных систем образования. 

В этом направлении необходимо учитывать психолого-педагогические условия обучения 

иностранному языку, которые могли бы способствовать стимулированию коммуникативной, 

познавательной, игровой и других видов деятельности обучающегося; обеспечивать свободное 

общение в группе; предоставить возможность выбора образовательных программ и технологий 

обучения. 

Ключевые слова: Знание иностранного языка, глобализация, профессиональная деятельность, 

совершенствование, рекомендации, повышение мотивации 

 

Introduction. Knowledge of a foreign language in modern society became a necessary part of a 

person's professional and personal life. All this in general leads to the need for more citizens who are 

practically proficient in one or more foreign languages and who have a real chance of taking a more 

prestigious position in society, both socially and financially. Knowledge of a foreign language gives the 

opportunity to receive new information and to exchange information in the sphere of their professional 

activity, contacts with the foreign partners, familiarization with the world experience and achievements in 

the sphere of their professional activities. The social order of society in relation to a different language due to 

the existence of a real access to a different culture and its representatives is expressed not only in practical 

knowledge of the language in real communication [1]. 

Today the higher school foresees the improvement of the methods, forms and means of education, open 

the reserve opportunities of the educational system with the wide use of best practices in the field of teaching 

foreign languages in classes, refusal to fulfil the single-valued (unambiguous) methodic recommendations, 

implementation of the effective forms of closing of higher education with practice, strengthening of 

pragmatic orientation of training and the increase of motivation of educational activities [2, р.11].  

The higher school today provides for the improvement of methods, forms and means of education, the 

disclosure of reserve opportunities of the educational system with the wide use of best practices in the field 

of teaching foreign languages in classes, the refusal to implement unambiguous methodological 

recommendations, the introduction of effective forms of convergence of higher education with practice, the 

strengthening of pragmatic orientation of training and the increase of motivation of educational activities. 

Nowadays the audience became more interested. The reason for free choice of a foreign language 

becomes something different than a simple abstract interest to some foreign language, not to mention such an 

imaginary reason as the compulsion. Studying of a foreign language acquires the definite, exactly directed 

purposes – occupation in the joint ventures, participation in the international exchanges.  

The growing interest in learning a foreign language is due to the fact that there is a lot of relevant 

information on it, which leads to the desire to monitor foreign languages of social and political publications, 

scientific information, and diplomacy [3, р.31]. The status of the foreign language is changed in the public 
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opinion as well as the possibilities of its use abroad. Before the persons, who studied the foreign language, 

had no opportunity to talk to the language native speaker, today language contacts are sufficient. 

In Kazakhstan, as well as in other CIS countries, there was an objective social need for foreign 

languages which in large quantities turns into personal need of certain people, into a necessary condition of 

their participation in scientific and technical development, professional and cultural growth in their own life 

and in the world life in general. In the modern era, when the curtains and barriers between states were 

breaking down for decades, language barriers should not become an obstacle to mutual understanding 

between nations, because for ideally the unity of nations presupposes linguistic unity [4, р.51]. 

Method. Recently, much has been said about the use of the newest technologies. These include training 

methods and techniques such as design, engineering, computer technology, etc. All "innovations" have one 

goal - activation of interactive and cognitive activities of trainees, their personal abilities during the 

educational process. 

In modern conditions of rapid development of science and technology, rapid accumulation and renewal 

of a large flow of information it is impossible to train a person for life, it is important to give birth in him 

interest in accumulation of knowledge, to teach him to learn. 

Under the new conditions exactly the teacher should select from numerous methodic systems the only 

system, which more corresponds to the modern pedagogic realities and exact conditions of teaching foreign 

language. The teaching foreign language, according to the determination of I.Rakhmanov, is the "process of 

systematic and consistent presentation of knowledge and cultivation of abilities and skills by the teacher in 

the foreign language‘ sphere, the process of their active and conscious learning by the students, the process 

of creation and consolidation in the students such qualities, which we are aimed to educate them". 

Creation of the new information technologies of the foreign languages‘ teaching gives the possibility to 

solve successfully the most difficult and actual problems. "Teaching in cooperation" and "Project method" 

appeared to be the most appropriate (adequate) training technologies. 

In the sphere of education the information technologies are considered as an instrument, which adds the 

traditional methods of teaching and which makes it possible to adapt the teaching systems to different needs 

of the society in education and the staff‘ training. Computer modelling (simulation) gives the more effective 

and attractive, stimulating character to education. Growing diversity of the information instruments gives the 

possibility to make the continuous education real for everybody, whose access to the books is limited in time, 

space, social-cultural environment, age. New information technologies provide access to knowledge 

accumulated in different spheres of knowledge and, at that, provide a dialog – the main factor of effective 

education. The e-publications provide fast and cheap access to the scientific literature and make the 

archiving easier between the students and the sources of knowledge. 

Understanding the new information technologies (NIT) in education as the "package of electronic 

instruments and ways of their functioning used for realization of the education activity", we ascribed to the 

information technologies the following: intellectual education (training simulator for individual work of a 

student), demonstrations (instruments for demonstration of information for the groups of students), e-mail 

(instrument for delivery of messages for inter-group education), Internet (instrument for delivery of 

educational information), expert systems (consulting instrument), imitation education (instrument for 

imitation of the foreign language communication)[5, р.13]. 

In developed countries of the Western Europe, the USA, Japan the main trends in the information 

technologies are characterized by such peculiarities as: availability of large number of the databases, which 

contain information on all types of human activities; functioning of some technologies, which provide access 

of the information with the help of different communication tools; widening of functional capacities of the 

information systems based on the multi-media (storage and transfer of sound, video-image, etc.)[6, р.51]. 

Changes occurring under the impact of information technologies have the global character, cover all 

spheres of the public life, the main direction of which is – growth of role of information as a resource for 

public development, increase of information opportunities of the society and individual. 

Computer does not define the methods and content of education – it is only the effective instrument of 

training, which is included into the training process. Therefore, the development of methodological bases for 

teaching foreign languages through the computer should be based on the analysis of didactic and 

methodological possibilities that contribute to the realization of the main goal in the teaching of foreign 

language - the formation of communicative skills. 
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The computer allows achieving the simulation of conditions of communication activity; mastering 

lexical-grammatical skills; developing of training; increasing the motivation; increasing the volume of 

language training; transition of the language material in the other types of speaking activity. 

The special interest of the foreign languages‘ teachers in the innovation technologies is stipulated by 

solving of a set of problems, such as: increase of contact with a language understudy; organization of self-

dependent work (trainings); creation and processing of the texts in the language under study; release of a 

teacher from the routine work; simulation of the foreign language‘ communication environment, etc. 

The Republic of Kazakhstan goes the way of information of the education system creating the uniform 

information education space, based on the uniform informational – educational network. Acceleration of 

development and use of the innovation technologies, observed during the last few years, serves as the start of 

the global transition from the "industrial" to the "information society". 

The special interest of teachers of foreign languages in innovative technologies is due to the solution of 

a number of problems, such as: 

- Increasing contact with the language being studied; 

- Organization of self-dependent work (training); 

- Creation and processing of texts in the language studied; exemption of teacher from routine work; 

- Modeling the foreign language communication environment. 

The Republic of Kazakhstan has embarked on the path of informatization of the education system, 

creating a single information educational space based on a single information and educational network. The 

rapid acceleration of the development and use of innovative technologies over the past few years has served 

as the beginning of a worldwide transition from the industrial to the information Society [6, р 6]. 

Reforms of the education system in the Republic of Kazakhstan over the past decade have been 

implemented with the aim of integrating it into the global educational space and moving closer to 

international educational standards. 

The political and economic processes taking place in Kazakhstan and the integration into the world 

community require the training of more citizens who are fluent in one or more foreign languages, which 

therefore makes it possible to occupy more prestigious positions in society, both socially and materially. As a 

result of this requirement, the problem of teaching a foreign language is becoming increasingly urgent. The 

solution to this problem requires that all factors affecting foreign language instruction be taken into account. 

In teaching a foreign language, it is necessary to realize that "it can no longer be a language of secular 

communication and reasoning, but become a tool for solving professional problems and achieving specific 

goals"[8]. 

A foreign language has ceased to be a discipline of a purely academic plan. His knowledge has become 

one of the conditions necessary for work and career.  

Foreign language has ceased to be a discipline of a purely academic plan. The knowledge of foreign 

language became one of the conditions necessary for work and career. Proficiency in a foreign language has 

become that quality that can be converted into certain material values. 

In fact, globalization is a process of reducing paths and distances. The increasing entanglement in 

different spheres of life makes it possible to make decisions faster and decentralized and, as a result, to keep 

abreast of all developments in the face of increasing competition. 

As you know, the processes of globalization set in motion not only capital and goods, but also labor 

resources. Thus, the globalization of international business and the appearance on the territory of Kazakhstan 

of many large foreign companies necessitates free fluency in a foreign language. 

The membership of the Republic of Kazakhstan with various international and regional organizations 

encourages domestic enterprises to compete with foreign companies in quality and other indicators, 

improving the production process for the introduction of higher technology. Competitive domestic 

enterprises will be able to sell their products on the world market in the future, overcoming some barriers, 

one of which is the requirement of a certain level of competence in the field of foreign languages and to gain 

their place at a higher level. 

At present, a certain level of knowledge of a foreign language is often a prerequisite for traveling abroad 

to work.A foreign language has become a serious enough barrier that a graduate of a higher educational 

institution must overcome in order to get a certain level of work in Kazakhstani companies and various 

organizations. The question of knowledge of foreign languages is present in almost all profiles of many firms 

and organizations. Today, there are not rare cases when the requirements for foreign language proficiency for 
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applicants for vacant jobs are put forward not so much for reasons of real necessity as for reasons of prestige; 

here we can conclude that the sphere of real use of a foreign language in the professional sphere is growing. 

Results. According to students for whom a foreign language is not a core subject, despite the fact that 

their future work is not directly related to the language, they consider knowledge of a foreign language a 

necessity for theirs future career. 

We are living in an age of new technologies where information is being updated at an accelerated pace. 

Our students are constantly faced with new information, including foreign-language information [9, р.27]. 

Every third person tries to get information from foreign television channels, to understand foreign 

speech by ear when watching movies, and also to listen to songs in a foreign language. 

Currently, more and more often the object of applying knowledge in the field of a foreign language is a 

computer. To raise the level of language competence, you can use the foreign language Internet, sports and 

music sites, the Internet to communicate with foreign peers, and many others. 

As a result, all this has a positive impact on students emotionally, a respectful attitude to the partner, 

tolerance in intercultural relations as well as contributes to mainstreaming skills and increasing motivation. 

At present, the theory and methodology of teaching foreign languages are undergoing dramatic changes: 

many scientists have experimentally confirmed the idea of shifting the start of language learning to an earlier 

date (preschool age). The question of the language teaching methodology is also rather debatable: the 

advantages of various methods, learning objectives (final result), the volume and content of knowledge, and 

ability as a minimum standard (the level of language and communication competence in preschool age). 

Also, in discussions about the need and the very possibility of early learning a foreign language, researchers 

put forward as a condition for development and record as a result some personal characteristics: motivation, 

consciousness, interest, a positive attitude towards the language being studied, hard work, will, determination 

and activity. 

Knowledge of a foreign language, as recognized at the state level, has become a factor in the economic, 

social, scientific, technical and cultural development of the country. Knowledge of a foreign language in 

modern society is becoming a necessary part of a person‘s professional personal life. All this as a whole 

raises the need for more citizens who practically speak one or several foreign languages and, in connection 

with this, have real chances to occupy more prestigious positions in society, both socially and materially. 

Knowledge of a foreign language makes it possible to obtain new information and exchange information in 

the field of their professional activities, to gain the opportunity to communicate with foreign partners, to 

familiarize themselves with world experience and achievements in the field of their professional activities. 

From this it is clear that the social order of society in relation to a foreign language in connection with the 

presence of a real exit to another culture and its representatives is expressed not only in practical knowledge 

of the language, but also in the ability to use this language in real communication. 

Discussion. Recently, the pages of methodological literature have said a lot about the use of the latest 

technologies. These include training methods and techniques such as design, gaming, computer-based 

technology, etc. All "innovations" have one goal - activation of interactive and cognitive activities of 

trainees, as well as activation of their personal abilities during the educational process. In modern conditions 

of rapid development of science and technology, rapid accumulation and renewal of a large flow of 

information it is impossible to train a person for life, it is important to give birth in him interest in 

accumulation of knowledge, to teach him to learn [10, р.7]. 

Teacher under the new conditions must choose from the set of methodological systems the one that 

more closely matches the modern pedagogical realities and the specific conditions for teaching a foreign 

language. Teaching of foreign language according to the definition of I.V.Rakhmanov, there is a process of 

systematic and consistent communication by the teacher of knowledge and education of skills and skills in 

the field of foreign language, a process of active and conscious learning of their students, a process of 

creation and consolidation in students of the qualities that we seek to educate them. 

The creation of new information technologies for teaching foreign languages allows us to brilliantly 

solve the most complicated and urgent problems. The most appropriate learning technologies are"learning in 

collaboration" and "project method". Health is given great importance to saving technologies, especially at 

the initial stage, in particular due to a change in the types of activity: educational speech to play, intellectual 

and motor, requiring physical activity, or a change in the types of educational speech activity in order to 

prevent student fatigue (speaking is replaced reading or writing and vice versa). 
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Significant changes are taking place in the educational process, namely: 

- communication style between teacher and students - authoritarian style is replaced by educational 

cooperation / partnership; 

- paired and group forms of work dominate the frontal forms of work; 

- student and teacher in the learning process, are always put in a situation of choice (texts, exercises, 

work sequence, etc.), showing independence in choosing one or another additional material in accordance 

with the needs and interests of students, which gives the learning process to foreign languages, personal 

meaning; 

- students consistently develop reflexive skills. Skills to see themselves "from the outside" to 

independently assess their capabilities and needs[11]. 

In the context of the formation of a single European and world space, which is combined with the desire 

of nations to preserve their linguistic and cultural identity, the achievement of the requirements of the state 

educational standard is really possible only with the full support of multilingual school education. School 

education system should provide students with a wide selection of foreign languages, support and provide, 

subject to conditions (provision with teaching staff, textbooks), the study of second foreign languages at the 

expense of the regional and school component. This expands the possibilities of interdisciplinary and 

interpersonal communication of Kazakhstan citizens in the modern world. 

In the teaching of languages and cultures, special attention should be paid to the authenticity and value 

of foreign-language materials used in foreign language lessons in order to develop the understanding of 

today's multicultural and multilingual world, of universal and national values, and of the cultural heritage of 

home and foreign countries. It is unacceptable to use foreign language materials in the educational process, 

which may form distorted ideas among students about the history and culture of the countries of the 

languages studied and Kazakhstan. Foreign language cultural material used in the educational process must 

meet the age characteristics, cognitive and communicative abilities of students at each level of teaching 

foreign languages. In elementary school, conditions are created for the early communicative and 

psychological adaptation of students to the new language world and for overcoming further psychological 

barriers in the use of a foreign language as a means of communication; for the development of motivation for 

further mastery of a foreign language, thereby forming communicative competence (speech and language) 

and, accordingly, developing communicative skills in the main types of speech activity (speaking, listening, 

reading, writing). 

By the time of graduation, students gain some experience in performing foreign-language projects, as 

well as other types of works of a creative nature, which allows us to carry out foreign-language projects of an 

interdisciplinary orientation at the highest level and stimulates them to intensively use foreign-language 

Internet resources for socio-cultural development of modern peace and social adaptation in it. In high school, 

further development and improvement of communicative foreign language skills is carried out in all types of 

speech activity, including bilingual types of speech activity (translation) at a profile level. The degree of 

formation of speech, educational, cognitive and general cultural skills among high school students creates 

real prerequisites for taking into account the specific needs of students in using a foreign language when 

studying other school subjects, as well as for self-educational purposes in the fields of knowledge and areas 

of human activity that interest them (including their professional orientations and intentions)[12, р.33]. 

An important factor in optimizing the educational process in any subject of the school curriculum, but 

especially in a foreign language, where each student must master the skills in various types of speech activity 

in accordance with program requirements, is the individualization and differentiation of the educational 

process.Recently, much has been said about the use of the newest technologies. These include training 

methods and techniques such as design, engineering, computer technology, etc. All "innovations" have one 

goal - activation of interactive and cognitive activities of trainees, their personal abilities during the 

educational process. 

In modern conditions of rapid development of science and technology, rapid accumulation and renewal 

of a large flow of information it is impossible to train a person for life, it is important to give birth in him 

interest in accumulation of knowledge, to teach him to learn. 

Under the new conditions exactly the teacher should select from numerous methodic systems the only 

system, which more corresponds to the modern pedagogic realities and exact conditions of teaching foreign 

language. The teaching foreign language, according to the determination of I.Rakhmanov, is the "process of 

systematic and consistent presentation of knowledge and cultivation of abilities and skills by the teacher in 
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the foreign language‘ sphere, the process of their active and conscious learning by the students, the process 

of creation and consolidation in the students such qualities, which we are aimed to educate them".  

Creation of the new information technologies of the foreign languages‘ teaching gives the possibility to 

solve successfully the most difficult and actual problems. "Teaching in cooperation" and "Project method" 

appeared to be the most appropriate (adequate) training technologies. 

In the sphere of education the information technologies are considered as an instrument, which adds the 

traditional methods of teaching and which makes it possible to adapt the teaching systems to different needs 

of the society in education and the staff‘ training. Computer modelling (simulation) gives the more effective 

and attractive, stimulating character to education. Growing diversity of the information instruments gives the 

possibility to make the continuous education real for everybody, whose access to the books is limited in time, 

space, social-cultural environment, age. New information technologies provide access to knowledge 

accumulated in different spheres of knowledge and, at that, provide a dialog – the main factor of effective 

education. The e-publications provide fast and cheap access to the scientific literature and make the 

archiving easier between the students and the sources of knowledge. 

Understanding the new information technologies (NIT) in education as the "package of electronic 

instruments and ways of their functioning used for realization of the education activity", we ascribed to the 

information technologies the following: intellectual education (training simulator for individual work of a 

student), demonstrations (instruments for demonstration of information for the groups of students), e-mail 

(instrument for delivery of messages for inter-group education), Internet (instrument for delivery of 

educational information), expert systems (consulting instrument), imitation education (instrument for 

imitation of the foreign language communication). 

In developed countries of the Western Europe, the USA, Japan the main trends in the information 

technologies are characterized by such peculiarities as: availability of large number of the databases, which 

contain information on all types of human activities; functioning of some technologies, which provide access 

of the information with the help of different communication tools; widening of functional capacities of the 

information systems based on the multi-media (storage and transfer of sound, video-image, etc.). 

Changes occurring under the impact of information technologies have the global character, cover all 

spheres of the public life, the main direction of which is – growth of role of information as a resource for 

public development, increase of information opportunities of the society and individual[13, р.9]. 

Computer does not define the methods and content of education – it is only the effective instrument of 

training, which is included into the training process. Therefore, the development of methodological bases for 

teaching foreign languages through the computer should be based on the analysis of didactic and 

methodological possibilities that contribute to the realization of the main goal in the teaching of foreign 

language - the formation of communicative skills. 

The computer allows achieving the simulation of conditions of communication activity; mastering 

lexical-grammatical skills; developing of training; increasing the motivation; increasing the volume of 

language training; transition of the language material in the other types of speaking activity. 

The special interest of the foreign languages‘ teachers in the innovation technologies is stipulated by 

solving of a set of problems, such as: increase of contact with a language understudy; organization of self-

dependent work (trainings); creation and processing of the texts in the language under study; release of a 

teacher from the routine work; simulation of the foreign language‘ communication environment, etc. 

The Republic of Kazakhstan goes the way of information of the education system creating the uniform 

information education space, based on the uniform informational – educational network. Acceleration of 

development and use of the innovation technologies, observed during the last few years, serves as the start of 

the global transition from the "industrial" to the "information society". 

The special interest of teachers of foreign languages in innovative technologies is due to the solution of 

a number of problems, such as: 

- Increasing contact with the language being studied; 

- Organization of self-dependent work (training); 

- Creation and processing of texts in the language studied; exemption of teacher from routine work; 

-  Modeling the foreign language communication environment. 

Conclusion.The Republic of Kazakhstan has embarked on the path of informatization of the education 

system, creating a single information educational space based on a single information and educational 

network. The rapid acceleration of the development and use of innovative technologies over the past few 

years has served as the beginning of a worldwide transition from the industrial to the information Society. 
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The purpose of teaching a foreign language is the communicative activity of students, that is, practical 

knowledge of a foreign language. Summing up the above, it can be stated that to intensify the activities of 

students in a foreign language lesson, to optimize the educational process in a foreign language, it is 

necessary, in addition to streamlining the content and teaching methods, as mentioned above, based on 

widespread implementation teaching aids in the educational process: 

- increase the time of oral practice for each student in the group; 

- increase the effectiveness of the management of the educational process; 

- create conditions for individualization and differentiation of student learning; 

- provide a high motivation for learning (overcoming the personality-psychological barrier of 

communication, establishing a favorable psychological climate in the lesson). 

The use of modern tools such as computer programs and Internet technologies, as well as training in 

cooperation and a design methodology allow us to solve many problems. 

The main goal of teaching students a foreign language is to educate a person who is willing and able to 

communicate. Participation in various international programs, the opportunity to study abroad implies not 

only a high level of proficiency in a foreign language, but also certain personality traits: sociability, lack of 

language barrier, knowledge of international etiquette, a broad outlook, and the ability to ―give‖ oneself. As 

a rule, when performing various tests when entering a higher educational institution or participating in 

competitions or Olympiads, a strict time limit is set for each task, which also requires a special type of 

training. 

To achieve all these goals, of course, the use of Internet resources in teaching foreign languages, 

especially English, provides effective assistance to the teacher. If in large cities students have the opportunity 

to communicate with native speakers, watch films in the language, participate in international projects, then 

in small towns one of the most serious problems of teaching a foreign language is the problem of motivation, 

since there is no ―live‖ communication out of the question. So easily this problem can be solved with the 

help of the Internet, everyone understands: this is also e-mail correspondence with students from other 

countries; creation and implementation of joint telecommunication projects; participation in various 

competitions and contests, test and voice chats; publication of creative works on educational and art sites and 

receiving feedback on them from all over the world. At the same time, it is not imitation of communication 

that is created, but an interesting, exciting dialogue of two or several cultures is taking place, and if the 

projects capture the regional geographic aspect, then general knowledge is expanded, interest is increased not 

only in language learning, but also in other subjects. All students, regardless of age and level of preparation, 

take part in any kind of language learning activities related to the use of the Internet with true excitement, 

while the interest does not fade for several years. Linguistic and cultural barriers disappear, academic 

performance improves, and students become more confident in their abilities. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
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Аннотация 

Актуальность данной статьи обоснована рассмотрением некоторых особенностей письменной 

речи на начальном этапе обучения иностранному/английскому языку. Цель данной работы 

заключается в функциональных аспектах содержания видов речевой деятельности, где важным и 

ключевым фактором является письменная речь и уровень формирования коммуникативной 

компетенции обучаемых, обеспечивающих более эффективное использование письма как средства и 

возможности для совершенствования графического оформления текста, а также создания базы для 

обучения орфографии через письменный тренинг, определяющий уровень владения языком. 

Результатом изучения вопроса данной статьи является постановка проблемы, которая связана с 

процессом организации обучения письму, и основывается на методических рекомендациях по 

созданию базы репродуктивно-продуктивных навыков иноязычной письменной речи. 

Ключевые слова: адаптированный курс, иноязычный текст, письменная речь, письменный 

тренинг, межкультурная коммуникация 
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ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕРДЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫН ОҚЫТУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақаланың ӛзектілігі шетел / ағылшын тілін оқытудың бастапқы кезеңінде жазудың кейбір 

ерекшеліктерін ескерумен негізделген. Бҧл жҧмыстың мақсаты - мәтінді графикалық дизайнын 

жетілдірудің қҧралы мен мҥмкіндігі ретінде жазуды тиімді пайдалану, сонымен қатар емле бойынша 

оқу негізін қҧратын жазбаша және оқушылардың коммуникативтік қҧзіреттілігін қалыптастыру 

деңгейі, сӛйлеу әрекеті мазмҧнының функционалды аспектілері маңызды және шешуші фактор 

болып табылады, тілді меңгеру деңгейін анықтайтын жазбаша оқыту. Осы мақаланың сҧрағын 

зерделеудің нәтижесі - жазбаша оқытуды ҧйымдастырумен байланысты және шет тілінде 

репродуктивті және ӛнімді дағдыларды қалыптастыруға арналған әдістемелік ҧсыныстарға 

негізделген проблеманы тҧжырымдау. 
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Abstract 

The relevance of this article is justified by the consideration of some features of writing at the initial 

stage of teaching a foreign / English language. The goal of this work is the functional aspects of the content 
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of speech activities, where written and the level of formation of the communicative competence of students, 

which provide more efficient use of writing as a means and opportunity for improving the graphic design of 

the text, as well as creating a base for spelling learning, is an important and key factor written training that 

determines the level of language proficiency. The result of studying the question of this article is the 

formulation of the problem, which is associated with the process of organizing training in writing, and is 

based on methodological recommendations for creating a base of reproductive and productive skills in 

foreign language writing. 

Keywords: adapted course, foreign language text, written language, written training, intercultural 

communication 
 
Введение. При введении темы данной статьи следует обратить внимание на проблемы 

модернизации обучения иностранному языку в высших учебных заведениях, являющихся 

чрезвычайно актуальными и широко обсуждаемыми учеными и преподавателями учебной 

дисциплины Иностранный язык. Необходимость адаптированного курса иноязычного обучения в 

вузе к последующей профессиональной деятельности будущих специалистов, способных решать 

поставленные перед ними задачи, является важным вопросом при формировании речевой 

деятельности на иностранном языке. Важным остается определение О.С.Ахмановой, считающей, что 

обучение – целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной 

учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями и навыками, 

развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов [1, c. 125]. 

В примерных требованиях по языковой подготовке к выпускнику, освоившему 

профессиональный профиль языковой подготовки по направлению Иностранный язык (ИЯ) 

отмечено, что специалист должен уметь составлять доклады по обстановке, рефераты по теме, 

документы стандартизированного формата и др. Возможной формой проверки письма является 

сочинение. При проведении письменного экзамена проверяются навыки понимания текстов научно-

профессионального содержания, а именно, в виде письменного перевода иноязычного текста 

политического, технического, экономического, культурологического содержания со словарем. В 

модернизированных образовательных стандартах высшего образования третьего поколения 

компетенции разделены на общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные, что 

выступает базовым условием развития и письменной речи обучающихся [2, с. 127]. По окончании 

обучения уровень развития коммуникативной компетенции в области письменной речи должен 

обеспечить более эффективное использование письма, как средства профессионально 

ориентированной и самообразовательной деятельности специалиста, что выражается в разнообразии 

привлекаемых ситуаций официального и неофициального характера, большей сложности 

продуцируемых текстов. В этом случае, справедливо утверждает И.А. Зимняя, что речь – один из 

видов коммуникативной деятельности человека – использование средств языка для общения с 

другими членами языкового коллектива [3, c. 322].  

Методы. По методическим рекомендациям при формировании навыков и умений устной речи и 

чтения в процессе преподавания ИЯ, огромное значение имеет систематическая работа над таким 

видом речевой деятельности как письмо или письменная речь. Для данного вида речевой 

деятельности актуализируется подход к письменной речи как к средству и как к цели обучения. 

Письменная речь имеет свои отличительные черты в сравнении с устной речью и рассматривается 

как методический прием, поддерживающий навыки устной речи – «письменное подкрепление», 

помогающий успешному обучению говорению. Письменное высказывание позволяет адресату 

глубоко продумать логическое построение своей речи, произвести отбор лексического состава и 

синтаксических структур, затем в случае необходимости осуществить коррекцию письменного 

материала.  

Благодаря письму осуществляется более прочное усвоение лексико-грамматического материала. 

Совершенствование техники чтения и устной речи невозможно без использования письма, 

позволяющего фиксировать в памяти графические знаки, с основой на зрительный и слуховой 

анализаторы (обучаемый видит знак и соотносит его со звучанием). Письмо использует графемно-

фонемное соответствие и вариантность соответствия при переводе английских звуков в буквы, а так 

же английское несоответствие между звучанием и способом его графического оформления (ср.: 

mouth и mouse). Речемыслительный анализатор (обучаемый произносит то, что пишет) и моторный 

(осуществляются определенные движения для написания знака) выступают как необходимые для 

запоминания нового лексического материала.  



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

584 

По мнению ученых, в частности А.А.Леонтьева: письменная речь представляет собой 

коммуникативное умение сочетать слова в письменной форме для выражения своих мыслей в 

соответствии с потребностями общения [4, с.38]. Письменная речь – это вид речевой деятельности, 

который имеет целью передачу информации в письменной форме в соответствии с ситуацией 

общения [5, с.245]. Не вызывает сомнений тот факт, что письменная речь приобретает все большее 

значение, т.е. возрастает роль письменного общения в получении и передаче информации, которая 

проявляется в овладении умениями выражать свои мысли в письменной форме. Письмо выступает 

как сложное речевое умение, позволяющее при помощи системы графических знаков обеспечивать 

письменную коммуникацию. Письмо, по наблюдению М.Паррот, представляет собой написание 

сообщения, которое вызывает отклик у читателя, и отклик этот должен соответствовать замыслу 

автора [6, c.19]. В целом ученые утверждают, что письмо появилось на базе звучащей речи, как 

хранилище человеческих знаний и накопленного опыта, как зеркало культуры и традиций каждой 

страны; определяют письмо, как продуктивную аналитико-синтетическую деятельность, связанную с 

продолжением и фиксацией письменного текста [7, 247]. Отметим, что именно письмо играет 

важную роль в жизни человека и всего общества. Вопрос обучения иноязычной письменной речи 

изучает ряд отечественных и зарубежных исследователей: Выготский Л.С., Гез Н.И., Ляховицкий 

М.В., Миролюбов А.А., Зимняя И.А., Лурия А.Р., Богоявленский Д.Н., Гальскова Н.Д., Соловова 

Е.Н., Эльконин Д.Б., Фридман Л.М., Пассов Е.И. и др. Особенно важно, как указывал Е.И. Пассов, 

письмо – это один из основных самостоятельных видов речевой деятельности, который может 

осуществляться на двух уровнях: репродуктивном и продуктивном [8, с.90]. Под письмом понимается 

сложное речевое умение, дополнительное к звуковой речи средство общения, которое 

осуществляется при помощи системы графических знаков [9, с.112]. Все разнообразные, 

перечисленные определения письма и письменной речи отображают важные аспекты данной работы. 

Считаем, что письмо – это продуктивный вид деятельности, при котором человек записывает речь с 

целью передачи еѐ другим. Продуктом данной деятельности является речевое произведение или 

текст, рассчитанный на чтение. Исходя из этого – письмо и письменная речь рассматривается как вид 

речевой деятельности и продукт этой деятельности. 

Результаты. Результатом письменной речи является этап обучения письму, где важнейшей 

выступает орфография. Так как орфография является одним из наиболее проблемных моментов в 

обучении письму, тем более в английском языке превалирует исторический/традиционный принцип 

орфографии. Орфографические ошибки неизбежны, но возможно сократить их количество до 

минимума. Здесь следует учесть определенные типичные орфографические ошибки, допускаемые в 

письменной речи, поэтому важно сформировать навыки самоконтроля и коррекции. Во время занятий 

по английскому языку студенты делают значительное количество ошибок, как при чтении, так и в 

устной речи. В таких случаях надо попросить их записать на доске то, что они произнесли или 

произнести то, что записали. Ошибки порой бывают очень курьезными и запоминаются обучаемыми 

на долгое время и, как правило, в дальнейшем не повторяются. Следует учитывать и развивать 

умения в письменной речи, основанные на каллиграфии, графике, орфографии и пунктуации. 

При формировании письменно-моторного навыка и навыка репродуктивного письма у 

студентов, рекомендуется использование такого вида работы, не требующего особой подготовки, как 

списывание актуальных текстов на изучаемом языке, тем самым добиваясь автоматизации навыка и 

полного отсутствия орфографических ошибок. Критерий успешности – темп письма и отсутствие 

ошибок внимания. Ошибок другого типа просто не может быть, поскольку текст – орфографическая 

опора деятельности – перед глазами. Преподаватель контролирует и оценивает работу студентов по 

объему безошибочного письма. Прирост числа строк, списанных без единой ошибки, и есть 

количественное выражение успешности. Соответственно, работы студентов проверяются до первой 

ошибки. По результатам контрольного списывания подводятся итоги: ранговый номер разницы 

результатов первого и последнего контрольных списываний, что отражает интенсивность работы над 

собой и степень роста, и ранговый номер абсолютного результата последнего списывания (все 

результаты ранжируются от лучшего результата к худшему). Лучший студент тот, кто имеет 

меньшую сумму рангов двух измерений. Абсолютный результат последнего списывания – число 

правильно списанных строк – отражает одновременно и достигнутый темп письма и его 

орфографическую грамотность. Тексты для списывания включают необходимый объем и 

соответствующее содержание, чтобы бессмысленность списывания сводилась к минимуму. Это еще 

могут быть различного рода упражнения и задания с моделями лексического, грамматического или 
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трансформационного характера, тексты с расширением и прогнозированием; списываются тексты из 

учебного пособия при раскрытии скобок, вставлении пропущенных слов, замены выделенных слов на 

синонимы и т.д. Такой письменный тренинг несет функцию оформления, огранки навыка. 

Рациональному списыванию текста надо учить, обращая внимание, увеличивается ли при этом объем 

запоминаемой информации или же студент продолжает механически списывать слово за словом. 

Если не прослеживается положительная динамика в этом вопросе, то хорошо бы разобраться, почему 

это происходит: возможно, студент не уверен в правописании слов и должен постоянно проверять 

себя, или у него недостаточно развита зрительная память, а может быть у него плохая моторная 

реакция. В любом случае преподаватель контролирует и правильность, и скорость выполнения 

подобных заданий. У студентов появляется дополнительный повод работать над собой через 

увеличение объема безошибочного списывания. Отметим, что задание – это задача, 

сформулированная и предписанная для выполнения в процессе обучения. Как подчеркивал 

С.Ф.Шатилов, комплекс упражнений, заданий выступает как совокупность необходимых типов и 

видов упражнений, заданий, которые выполняются в определѐнной последовательности, 

учитывающей закономерности формирования и совершенствования навыков и умений в разных 

видах деятельности в их взаимодействии, и обеспечивающей максимально высокий уровень владения 

иностранным языком в заданных условиях [10, с. 59]. Под навыком понимается действие, 

сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствия 

поэлементной сознательной регуляции и контроля. 

Будет ли целесообразным включать минимальный объем письма в каждое занятие по 

английскому языку на протяжении всего срока обучения? Ответ очевиден. Дело в том, что даже в 

репродуктивной форме это очень трудозатратный процесс, отнимающий много времени, в то же 

время, его информационная емкость минимальна. Создать в процессе занятия ценностную ситуацию, 

опосредованную письменной деятельностью, иногда весьма сложно. Существующие два подхода в 

обучении письменной речи способствуют концентрации в процессе порождения письменного текста 

и концентрации на результате письменной деятельности: 1-writing-for learning and 2-writing-for-

writing. Важно осознавать, на чем акцентируется внимание: на обучении процессу письма или на 

продукте письма, идет ли обучение различным жанрам письменных сообщений, включая креативное 

письмо. В любом случае формируется навык/привычка письма: (to build a writing habit). Если 

концентрируется внимание на продукте, то выполняется цель письма и конечный результат, и это 

связано с выбором жанра письменного сообщения. Второй подход предполагает акцент на различных 

стадиях процесса письма: pre-writing phases, еditing, re-drafting, producing a finished version. То есть, 

такой подход требует от обучаемых рассматривать письмо как серьезную ответственную работу. По 

мнению Солововой Е.Н., можно научиться говорить, не тратя значительных усилий … Так учатся 

говорить на родном языке, так некоторые изучали и изучают иностранный (общаясь с носителями 

языка, в языковой среде). Чтобы научиться писать, надо приложить немало усилий [11, с. 190]. В 

обучении письму механическое запоминание должно сочетаться с логическим, что в значительной 

степени усложняет этот процесс. Но только в соответствии с этим должна формироваться система 

упражнений для письменной речи, предназначенная для обучения студентов вузов по дисциплине 

«Иностранный язык». Сегодня возможности обучения письменному англоязычному дискурсу 

расширяются благодаря использованию таких Электронных ресурсов, как The British National Corpus 

и The Corpus of Contemporary American English, охватывающих широкий круг источников, 

выступающих образцами типичного разговорного и письменного британского английского языка. В 

целом использование мультимедийных интернет технологий значительно расширяет возможности 

моделирования речевых ситуаций, организацию реального общения, интеграцию страноведческих 

знаний в процесс обучения путем визуальной демонстрации национальных особенностей 

вербального/невербального общения, аутентичной текстовой, звуковой информации. Обмен 

письмами по e-mail дает уникальную возможность реального диалога с адресатом. 

Обсуждение. При обсуждении вопроса обучения письму выявляются его специфические 

особенности, способствующие лучшему усвоению техники чтения, так как произносительная и 

графическая системы каждого языка тесно взаимосвязаны. В основе обучения письму и технике 

чтения лежат сходные психологические процессы. При письме они направлены на создание или 

воспроизведение образа слова, при чтении – на его узнавание. Несмотря на то, что при записи слов 

происходит операция кодирования (переход на буквенный ход), а при чтении – операция 

декодирования (дешифровка данного письменного кода), возможность применения многих общих 
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методических приемов в обучении письму и технике чтения определяет порядок работы с ними. 

Здесь, как считает Соловова Е.Н., необходимо формировать парадигматические связи слов на уровне 

графической формы, создавать определенный ассоциативный ряд. Опосредовано это помогает и 

формированию лексических навыков, что позволяет осуществлять положительный перенос при 

чтении [11, с. 197]. Для достижения уровня коммуникативной компетенции в письменной речи, 

обучаемые должны научиться писать, используя разные тексты, из предложенных стилей и жанров. 

При использовании терминов заданий Кембриджских экзаменов, обучаемые должны уметь писать 

Personal Discursive, Descriptive and Narrative Composition and Letters of the personal and informal type. 

Во всех случаях особое значение отводится практике письма. Но как придумали сами англичане 

пословицу: «Пишем Манчестер, а читаем Ливерпуль», что отражает сложность вопроса письменной 

речи. Поэтому, прежде чем писать, обучаемый должен продумать письменное задание, составить 

план, мобилизующий этот мыслительный процесс. Развитие умения писать сочинения это не только 

искусство, но и наука. Тренировка/тренинг по написанию сочинений – это развитие не только 

созидательных способностей (creative abilities), но и научного мировоззрения. Написание творческих 

работ, таких как сочинение – это искусство и технология. Обучить искусству достаточно сложно, но 

обучить определенным приемам письменной речи возможно и необходимо. Письменные творческие 

задания обладают огромным обучающим потенциалом и могут быть использованы на каждом 

занятии по иностранному языку. Преподаватель подбирает и применяет в учебном процессе, исходя 

из целей обучения и уровня коммуникативных умений обучающихся различные виды опор в виде 

визуальной и слуховой наглядности: предметы, картинки, фотографии, аудиотексты, песни, 

музыкальные произведения, видеофильмы и графическую наглядность: инструкции, стихи, рассказы, 

готовые образцы письменной речи. Постепенно идет составление писем, историй от лица какого-

либо героя или какого-либо предмета об истории его жизни, письменного продолжения какой-либо 

незаконченной истории или известного литературного произведения, написание мини-сочинений или 

эссе по выбранной цитате или статье. При обучении письму и технике чтения определяется мнение, 

что эти виды речевой деятельности должны проводиться параллельно, поскольку оба эти умения 

подкрепляют друг друга и облегчают овладение каждым из них. Это не исключает возможности 

незначительного опережения письма чтением или чтения письмом. Однако устные формы работы 

должны предшествовать как чтению, так и письму. Каждое слово, каждое словосочетание 

необходимо предварительно тщательно отработать в устной речи. Умения в области письма, как 

правило, отстают от умений в области чтения, так как обучение письменному кодированию на любом 

языке, включая родной, достигается значительно труднее, чем обучение декодированию.  

Отметим, что наиболее важное отличие письменной и устной речи заключается в том, что 

письменная речь материализуется через графическое оформление, тогда как устная речь оформляется 

звуками. Обучение графике является одной из составляющих содержания обучения письму. Иначе 

говоря, графика являет собой, с одной стороны, систему отношений между буквами письма и 

звуками речи, а с другой стороны – сами начертания букв, знаков. Основными средствами графики 

являются буквы и знаки препинания. Кроме того, к средствам графики относятся различные приемы 

сокращения слов/аббревиатуры, использование пробелов между словами, написание прописных и 

заглавных букв, отступов, всевозможных подчеркиваний, а также шрифтовых выделений. Так как, 

письменный язык это система, лежащая в основе создания письменных высказываний/текстов. Тем 

более любой письменный текст всегда графически оформлен разнородными графическими 

средствами.  

Заключение. В заключение подчеркнем: практика показывает, что методика преподавания ИЯ в 

вузе, где внимание больше акцентируется на обучении переводу текстов научно-профессиональной 

направленности, не дает ожидаемого результата, поскольку не способствует формированию у 

обучаемых навыков межкультурной коммуникации. Снижение среднего базового уровня подготовки 

выпускников средних школ, решивших поступать в вуз, а также излишняя теоретизированность 

обучения ИЯ в вузе нелингвистического профиля и многие другие факторы не способствуют 

развитию уровня владения и способности практического общения на иностранном языке будущих 

специалистов, что требует внимательного рассмотрения в целях улучшения преподавания ИЯ. 

Опираясь на некоторые среднестатистические исследования, проведенные среди обучаемых ИЯ, 

отмечают, что более 10% студентов I курса (т.е. каждый десятый) не проявляют интереса к изучению 

иностранного языка; 51% - изучают иностранный язык только с целью сдачи зачета/экзамена по 

данной дисциплине. Однако 47% (т.е. почти половина обучающихся) уверены в том, что знания ИЯ 
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будут необходимы им в будущей профессиональной деятельности; 79% тестируемых согласились с 

утверждением, что «каждый интеллигентный и образованный человек должен знать хотя бы один 

иностранный язык». Очевидно, что уровень мотивации студентов к изучению ИЯ на начальном этапе 

пока остаѐтся ещѐ достаточно высоким и задача преподавателя заключается в максимальном 

удержании этого интереса. Решение данной проблемы возможно в поиске нестандартных подходов в 

обучении ИЯ, в формировании аутентичного представления/ассоциаций о предметном содержании, 

речевом стиле и графической форме письменного текста в аудитории студентов, что позволит 

сделать более продуктивным и целенаправленным процесс изучения ИЯ. Следует учитывать, что под 

уровнем владения иноязычной письменной речью Л.Г. Кузьмина понимает ее соответствие не только 

нормативным языковым и речестилистическим параметрам, но и этическим, коммуникативным и 

социокультурным требованиям, необходимым и достаточным для реализации эффективной 

коммуникации на письме [12, с. 57]. Согласно мнению И.А.Зимней, утверждающей, что под 

иноязычной письменной речью понимается целенаправленное и творческое совершение мысли в 

письменном слове. Итак, обучение письму формирует письменную речь на иностранном/английском 

языке, повышает уровень коммуникативной компетенции для широкого общения и участия в 

международных программах/конференциях; дает возможность сдавать экзамены международного 

образца, что в целом ставит новые задачи как для обучаемого, так и преподавателя, создает 

перспективу дальнейшего обучения.  
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Abstract 

The main aim of learning a foreign language is the development of students foreign language 

communicative competence which will allow them to integrate as much as possible into the international 

professional community. This is an important condition for the social adaptation of students to modern life. 

In the context of the transition from a knowledge-based approach to teaching to a competency-based 

approach, a change in value orientations, the teacher needs new methods and technologies that allow the 

teacher to identify the student‘s knowledge, update it, add what is missing, structure the training material, 

and teach not only to remember and reproduce, but put them into practice. Methods that organize learning 

through desire, stimulate students' learning and natural curiosity, motivate interest in the independent 

acquisition of knowledge. The article deals with the role and importance of applying a new "competence-

based approach" in the formation and developing students‘ intercultural and communicative competence in 

teaching foreign language. The authors give explanations to such concepts as "competence" and 

"competency", as well as "competence approach". 

Keywords: competence-based approach, competence, modernization, competency, FLТ, intercultural-

communicative competence 

 

Аскарова С., 
1
 Турсынбаева К.,

2
 Чакибаева А. 

3
 

 

1,2 ,3 
Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті, 

Алматы, Қазақстан 

 

ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМ ҚҦЗІРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ БІЛІКТІЛІК АМАЛЫ 

 

Аңдатпа 

Шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты - студенттердің халықаралық кәсіби қоғамдастыққа 

кірігуіне мҥмкіндік беретін шетел тіліндегі коммуникативті қҧзіреттілігін дамыту. Бҧл студенттердің 

қазіргі ӛмірге әлеуметтік бейімделуінің маңызды шарты болуда. Білімге негізделген тәсілден оқытуға 

қҧзіреттілікке, қҧндылық бағдарларының ӛзгеруіне кӛшу жағдайында мҧғалімге оқушының білімін 

анықтауға, оны жаңартуға, жетілдіруге, оқу материалының қҧрылымын қҧруға, есте сақтауға және 

кӛбейтуге ғана емес, жаңа әдіс-тәсілдер мен технологияларды тәжірибеге енгізуді қажет етеді. Оқуды 

қалау арқылы ҧйымдастыратын әдістер студенттердің оқуға деген ынтасын арттырады, олардың 

табиғи қызығушылығын оятады және білімді ӛз бетімен алуға қызығушылықты оятады. Мақалада 

шетел тілін оқытудағы студенттердің мәдениетаралық және коммуникативтік қҧзіреттілігін 

қалыптастыру мен дамытуда жаңа «қҧзіреттілікке негізделген тәсіл» қолданудың рӛлі мен маңызы 

талқыланады. «Қҧзіреттілік» және «қҧзірет» сияқты ҧғымдарды, сондай-ақ «қҧзіреттілікке 

негізделген тәсілдер» тҥсіндіріледі. 

Тҥйін сӛздер: қҧзіреттілік, қҧзіреттілік кӛзқарасы, жаңғырту, шеттілдік білім беру, 

мәдениетаралық- коммуникативті қҧзіреттілік 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ  

МЕЖКУЛЬТУРНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация  

Основная цель изучения иностранного языка - развитие коммуникативной компетенции 

студентов по иностранному языку, которая позволит им максимально интегрироваться в 

международное профессиональное сообщество. Это важное условие социальной адаптации студентов 

к современной жизни. В условиях перехода от знаниевой подхода в обучении к компетентностному, 

смены ценностных ориентаций учителю необходимы новые методы и технологии позволяющие 

выявить имеющиеся у ученика знания, актуализировать их, добавлять то, чего не хватает, 

структурировать учебный материал, учить не просто запоминать и воспроизводить, а применять их 

на практике. Методы, которые организуют обучение через желание, активизируют обучение 

учащихся, стимулируют их природную любознательность, мотивируют интерес к самостоятельному 

приобретению знаний. В статье обсуждается роль и значение применения нового 

«компетентностного подхода» в формировании и развитии межкультурной и коммуникативной 

компетентности студентов в обучении иностранному языку. Дается объяснения таким понятиям, как 

«компетентность» и «компетенция», а также «компетентностный подход». 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, модернизация, иноязычное 

образование, межкультурно-коммуникативная компетентность 

 

Introduction. Changing in the socio-political context, the development of international contacts in all 

areas, consolidation of contacts and international integration has led to an increase in the role and importance 

of skills and abilities of genuine foreign language communication. 

Rapid socio-economic progress dictates high demands on the quality of teaching a foreign language in 

educational institutions, as every new generation of students must rise to a higher level of foreign language 

proficiency. The change in the socio-cultural context of a foreign language, the new requests of students 

regarding the level of proficiency of the language, necessitate a qualitative change in the preparation and 

development of the necessary competencies. 

Additionally, consistent changes in the current education (direction, purpose, content) require changes 

in the previous educational paradigm, focusing on new education in "free human development", creative 

initiatives, autonomy, competitiveness, and mobility of future professionals. (V.I.Baidenko, G.B.Kornetov, 

A.N.Novikov, L.G.Semushina, Y.G.Tatur, and others) [1,53]. 

In connection with the modernization of education, one of the most important tasks facing educational 

institutions is the formation of key competencies, especially the issue of the competence-based approach in 

education. 

Orientation to the global educational system, membership in the European educational community is a 

source of new challenges for Kazakhstani scholars in the direction of theoretically reversing the educational 

outcomes. But, fortunately, these difficulties are successfully solved in all state-run educational institutions. 

As one of those decisions, the Concept of Education Development in the Republic of Kazakhstan until 

2015 indicated the need to substitute from knowledge-based to competence-based, or result-oriented 

education content. Therefore, as one of the reform areas of our country is considered a transition from a 

traditional knowledge-based approach to the development of competence-based approach in the modern 

higher education system. 

The term "competence" (kompetencya) derives from the Latin phrase ‗compete‘, which means that it is 

appropriate to suit. In general terms, it expresses the relevance of the requirements, established criteria and 

standards in defined areas and the definition of a defined type of task, which has the potential to be effective, 

with the result that it is possible to assume the result and to assume the situationality [2,20–26]. The first 

term "competence" appeared in the 60s. in XX century in the United States of America, in the framework of 

training, which aimed at the preparation of competent and competitive professionals. 
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Methodology. Today it is impossible to achieve the goal, to solve the tasks of teaching schoolchildren a 

foreign language without creating the conditions for self-appropriation, acquisition and understanding of 

their knowledge. The task of a modern teacher is not to present knowledge to schoolchildren, but more 

practical and down to earth, to create motivation and form a set of skills to teach oneself. The purpose of a 

foreign language as a subject area of schooling is to build communicative competence, that is, the ability and 

willingness to carry out direct foreign communication. The cooperation of the teacher and the student implies 

the ability of the teacher to dose and direct the independence provided to the student, which leads to the goal-

setting of the autonomy of his cognitive activity as the basis of personal formation and development. The 

learning process is carried out in conditions of constant active interaction of all students. The student and 

teacher are equal subjects of instruction. The dominance of any participant in the process is excluded. This 

teaches a humane, democratic approach to the model. It is very important to distinguish two concepts: 

competence (kompetentnost) and competency (kompetencya). The ―competence‖ has been identified as an 

individual category, and ―competency‖ has faded into the curriculum and has been "autonomy" of 

competencies. 

So if "competency"(kompetencya) is the ability and readiness to perform certain tasks, "competence" 

(kompetentnost) means a human resource (knowledge, skills, ability) to perform a particular task, that is to 

say he is a competent person by acquiring and acquiring this fund [3,89-117]. 

And what is meant by a competence approach?  

The competence-based approach in education is understood as a method of instruction aimed at 

developing the ability of students to solve a certain class of professional tasks in accordance with the 

requirements for personal professional qualities: the ability to search, analyze, select and process information 

received, transmit the necessary information; possession of skills of interaction with surrounding people, 

ability to work in a group; possession of mechanisms for planning, analyzing, self-evaluating one's own 

activities in unusual situations or in conditions of uncertainty; possession of methods and techniques for 

solving the problems (Mil'rud, R.P., 2004). Competence-based approach makes certain requirements for 

students and the level of their possession of a foreign language. In this regard, the basic and advanced 

competencies of students are distinguished. At the basic level, language proficiency is assumed as a means of 

communication (a certain vocabulary, mastery of basic grammatical structures, knowledge of the laws 

governing the functioning of the language, familiarity with the cultural environment, etc.). Advanced level 

suggests that students will use a foreign language to solve practical problems, for example, to find the 

necessary information on the profile of their specialty. This level has an interdisciplinary nature and is 

evaluated according to the achieved result, and not only on the correct use of certain grammatical 

constructions and active vocabulary. The "competence-based education" that is relevant in the modern world 

defines the quality of education as a final result and the formation of "system of competencies". 

According to an academician S.S. Kunanbayeva's work, international development of competence-based 

approach corresponds to the following characteristics (UNESCO information): 

- competence-based approach is formulated as a modern necessity; 

- a qualitative and effective indicator is defined by the competence group that should be integrated into 

the educational system; 

- introduction and formulation of "key competencies" (European Council, 1996); 

- formation of "core competencies" is included in the strategy of general education development of the 

states ("Concept of content updating up to 2010" Kazakhstan).  

She also main defined features of "Competent education": 

- the ability to orientate education to individuals and to base training courses according to the 

individual's interest; 

- characteristic of developmental and age-specific education; 

- the ability to independently solve important issues for social and individual problems; 

- formation of searching abilities, creativity and creative thinking in solving problems; 

- to take into account the individual's personality orientation, to take into account the peculiarities of 

each person, creative self-development etc. (Kunanbayeva S.S., 2010, pp. 91-93) 

Results. Researchers of the competency-based approach to learning offer several classifications of key 

competencies. According to one of them, the key educational competencies are: 1. Value - semantic. 

2.General cultural.3.Educational - cognitive. 4.Information. 5. Communicative. 6. Social - labor. 7. Personal 

improvement. 
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This classification turned out to be the most consistent with the requirements of the competency-based 

approach, as it was compiled on the basis of the main goals of general education, the structural presentation 

of social and personal experience, as well as the main activities of the student. 

Each of the competences includes a large complex of knowledge, skills, abilities and values. Let us 

consider this classification in more detail.  

1. The value-semantic competence provides a mechanism for self-determination of the student in 

situations of educational and other activities. It demonstrates what its value orientations are, whether it is 

able to understand its role and purpose in the world, whether it can choose the settings for its decisions and 

actions, whether the learner is responsible for choosing the solution. Pupils master this competence, 

participating in moral conversations, in situations of moral choice of actions. 

2. General cultural competence allows students to join the dialogue of cultures, to clarify the cultural 

foundations of family, social, social phenomena and traditions, the role of science and religion in human life. 

Simultaneously, this competence shows how much the student is competent in the domestic and cultural-

leisure sphere (for example, when organizing leisure time).  

In terms of studying foreign languages, we are talking about the formation of socio-cultural competence, 

which is considered:  

-as a willingness and ability to find common and specific in the models of development of the studied 

and native languages;  

-to find, compare and generalize cultural information received from different sources and in different 

languages;  

-build speech interaction in accordance with the norms adopted in a particular culture, taking into 

account the speech specifics. 

3. Educational and cognitive competence includes elements of logical, methodological, educational 

activity, correlated with the real cognizable objects. These include knowledge and skills in organizing goal-

setting, planning, analysis, reflection, self-assessment of educational and cognitive activities. For example, 

students are invited to check their own work (grammar test, composition), already verified by the teacher, but 

without corrected errors. 

4. Information competence provides the skills of the student's activities in relation to information 

contained in educational subjects and educational fields, as well as in the surrounding world. It is the 

information competence in the modern world that is the key to successful implementation in various spheres 

of communication, including professional ones. 

5. Communicative competence includes knowledge of languages, ways to interact with surrounding and 

remote people and events, skills of working in a group, possession of various social roles in the team. 

Children master this competence in role-playing games, when writing questionnaires and letters.  

6. Socio-labor competence is closely related to communicative competence. Social and labor 

competence directs the ability to own various social roles in the sphere of civil-social and social-labor 

activity. The main way is role play, during which students not only practice using language skills, but also 

prepare themselves for future social roles. 

7. The competence of personal self-improvement is aimed at mastering the ways of physical, spiritual 

and intellectual self-development, emotional self-regulation and self-support. In this formation the teacher, 

his style of communication with people, his spiritual values and priorities play a big role [4, 54-61].  

It is these key competencies that make it possible to form a student as a subject of educational activity 

and education of his personality.  

Competence-based approach in FLE requires a creative approach to the organization and construction of 

the learning process, creating the conditions for the formation and development of practical skills and skills 

of owning a foreign language speech. Therefore, it is necessary to strive to create such conditions in class 

when the students learn the language material in a natural way, in the process of communicating the teacher 

with students among themselves in the life situations we modeled in various ways. 

O. E. Lebedev confirms that, "Competence-based approach is a set of general educational goals, the 

content of education, and an assessment of the educational process and outcomes." Such laws include: 

- The essence of education in this way is to solve the problems of students in different life situations, 

using social practice accumulated in their practice; 

- The content of education is didactically adapted to address cognitive, world-wide, political and other 

problems using social experience; 
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- The essence of the educational process is to create conditions for the formation of students' experience, 

which can independently solve communicative, organizational, moral and other problems; 

- Assessment of educational outcomes is based on the analysis of the degree of knowledge and 

competencies acquired by the trainees at a given stage of study [5,24]. 

Competencies aren‘t often formed through theoretical knowledge acquisition, but through natural 

practice. Therefore, the importance of modern teaching technologies, types and ways of active learning 

(business games, case study, debates, project preparation), information and communication technologies are 

increasing in their importance and usage. 

As a result of the formation of competence, the product should be measured and evaluated. Here we can 

consider "Foreign Language", in other words, "English" as competent, as the basis of its content lies in 

practicality and experience. The discipline "Foreign Language" has a great potential for formation of the 

main competencies. As key competencies in teaching foreign languages, we are committed to forming " 

communicative", "intercultural" and "intercultural communicative competence". 

It is important to note that the introduction of a competence-based approach to the system of higher 

professional education in Kazakhstan was preceded by the development of a set of innovations to the 

organization of education in foreign were presented in the works of S. S. Kunanbayeva [6]: the subject area 

"foreign language" has been extended to the level of "foreign language education"; a "cognitive-

linguocultural" methodology for foreign-language education is proposed, which assumes the formation of 

intercultural and communicative competence through the study of language and culture and the teaching of 

language through a "sieve" of two cultures: native and foreign-language, represented by a set of 

methodological principles (cognitive, conceptual, communicative, sociocultural, linguocultural, personal-

centered, developing-reflective). Competence modeling of professional foreign language education was also 

developed. 

Discussion. As a structural result of the qualitative analysis of competence-based approach, the 

intercultural and intercultural professional competence is got its importance. S.S. Kunanbayeva defines the 

competence of intercultural dialogue as "a system of integrated specialties formed by the means of foreign 

language, allowing students and scientific, international workers to effectively carry out their professional 

activities in a foreign language." The integration of the components of this system is also actively 

implemented in the process of self-improvement (self-improvement) if implemented in the process of 

professional development (Kunanbaeva S.S.,2014). 

The findings of the present study show us, as the main objective and result of language institutions is to 

form ―intercultural communicative competence‖ of students, it would be most advantageous and rational to 

use a new ―competence-based approach‖, that has already taken merited place in new paradigm of FLE 

allows to achieve this goal and success. As the competence-based approach focuses not only on the final 

outcome, it also successfully carries out the basic ideas and important functions in the system of foreign 

language education, while maintaining the capabilities of the other necessary educational (action, personal, 

oriented, personal-acting, acmeological, contextual, linguocultural) approaches. But also teacher must be 

enough qualified and well-prepared to use this approach in the maximum level, such as we can consider 

competence-based approach as a key to success in FLE.  

Conclusion. In summing up the above, it is noteworthy that the competent approach - as the 

pedagogical theory of modern foreign education. Because of the quality of the learning outcomes, the 

improvement is provided by this approach. To do so, we need to distinguish between key competencies 

based on the content of knowledge, skills, abilities, creativity, ways of doing things, emotional and value 

relationships, and we need to form them in the future specialists and teachers. The competence- based 

approach is considered to be the most unique kind of all the approaches that have been used before since it 

favors the formation and development of the required and necessary skills and competence not only in 

theoretical studies, for example succeeding only in studying linguistic speech aspects of the language, but 

also contributes for the developing the personal qualities of learners, their mobility, readiness to the future 

profession, to solutions of various problems and situations, to make decisions independently and all this on 

the basis of foreign language communication. The basis of teaching a foreign language to a greater extent is 

not subject competencies (although they are reflected in state standards), but key competencies, as more 

universal. They provide the opportunity for the formation of the student as a subject of educational activity 

and the education of his personality. 
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EARLY LEARNING OF ENGLISH WITH FAIRY TALES, SONGS 

 

Abstract 

This article is about early education of English to children, with the help of fairy tales and songs. Fairy 

tale is best to the age children‘s characteristics of learning a foreign language, helps to develop their 

memory, thinking, attention and imagination. The article describes the experience and conclusions of various 

psychologists and teachers, examines the various positions of linguists. In this article various fairy tales and 

songs are offered, that are well received by children at an early stage. It is said, that this method is not fully 

studied, not enough evidence for making final or definite solution, but still there are good results in 

improvement of learning a foreign language.  

Keyword: fairy tales, songs, lifelong education, the English language, early education, trilingualism 
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КІШІ  ЖАСТАҒЫ  БАЛАЛРҒА  АҒЫЛШЫН   

ТІЛІН  ЕРТЕГІ  МЕН  ӘН  АРҚЫЛЫ  ҤЙРЕТУ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада кіші жастағы балаларға ертегілердің кӛмегімен ағылшын тілін оқыту әдісі 

қарастырылады. Шет тілін оқыту кезінде ертегіні қолдану балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес 

келеді, ол баланың жадысын, ойлауын, назарын және қиялын дамытуға кӛмектеседі. Мақалада әр 

тҥрлі психолог-педагогтердің тәжірибесі мен қорытындылары ҧсынылған, тіл .ҥйренушілердің тҥрлі 

ҧстанымдары қарастырылған. Кіші жастағы балалар жақсы қабылдайтын әр тҥрлі ертегілер, әндер 

ҧсынылған. Мақалада оқытудың бҧл әдісі толық зерттелмеген, бірақ бала кезінен шет тілін ҥйренетін 

балалар арасында оң нәтижелер бар. Сондай-ақ, шет тіліндегі сӛздер ертегі оқу және ән ҥйрену 

арқылы ғана емес, сонымен қатар балалар тҥрлі-тҥсті жарнаманы, мультфильмдерді және т. б. кӛріп, 

естігенде есте қалуы мҥмкін. 

Тҥйін сӛздер: ертегілер, әндер, шет тілі, ҥздіксіз білім беру, ҥштілдік, ерте оқыту  
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА РАННЕМ ЭТАПЕ 

С ПОМОЩЬЮ СКАЗОК, ПЕСЕН 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается способ обучения английскому языку на раннем этапе с 

помощью сказок. Сказка лучше всего соответствует возрастным особенностям детей при обучении 

иностранному языку, помогает развивать память, мышление, внимание и фантазию ребенка. В статье 

предложены опыт и заключения различных психологов- педагогов, рассматриваются различные 

позиции языковедов. Предложены различные сказки, песни, которые хорошо воспринимаются 

детьми на раннем этапе обучения. В статье также акцентируется, что этот метод обучения не до 

конца изучен, но тем не менее имеются положительные результаты среди детей, изучающих 

иностранный язык с раннего детства. Также указывается, что слова на иностранном языке могут 

запоминаться не только при помощи чтения сказок и заучивания песен, но также когда дети видят и 

слышат красочную рекламу, мультфильмы и т.д. 

Ключевые слова: раннее обучение, английский язык, непрерывное образование, трехъязычие 

 

Introduction.Nowadays it is very common to educate our children a second language: French, English, 

Chinese, Spanish are at the top of the list. The better half of parents try to instill, promote love and cultivate 

language learning to their offspring from the beginning of their life, citing the fact that the little ones have a 

good memory, information is quickly absorbed, the brain is more plastic and captures messages at his first 

attempt, i.e. words in a foreign language are assimilated at a subconscious level, it becomes as, a parallel 

study, of both,our mother-tongue and second language. Currently, many experts relate to the issue of early 

education ambivalently. In the educational system of Kazakhstan, questions about pre-school education of 

FL are undergoing changes, as many experts believe that the introduction of English into the curriculum 

from the 1st grade affects successful learning of this subject in the next steps. 

In the system of lifelong education, learning a foreign language in elementary school allows to effect the 

humanization and humanitarization of children's education, strengthening their developmental, educational, 

cultural and practical orientation. Moreover, system of education in Kazakhstan provides learning of three 

languages from the first grade.  

It is known that primary school age is the most favorable for grasping the basics of a second language. 

Given the sensitive period for a child to perceive and reproduce speech, at an early age it is possible to 

develop and maintain the flexibility of the speech apparatus for the formation and improvement of a person's 

speech ability throughout his life[1]. 

Methods. All these changes, innovations in the methodology are aimed at the establishment of a 

trilingual education, the speech of which is supported by the First President of the Republic of Kazakhstan, 

and has been striving to introduce into schooling for many years. I.V. Rakhmanov wrotein 1947: ―Most 

methods differ significantly from each other only at the elementary level of training.‖ [2]. As in Russian (S. 

I. Rubinstein, L. S. Vygotsky, Yu. P. Azarov), and in foreign psychology (T. Eliot, J. Bruner, B. White), 

there are rules and regulations, and data that preschool and junior school child is much easier learns a foreign 

language.  

Most scholars agree that it is the early period that is most successful for starting this process. However, 

as Maria Luz Zelaya, a researcher at the Early Learning Issues at the University of Barcelona, noted, the idea 

of ―the sooner the better‖ is not always accurate. According to Maria Luz Zelaya, learning FL from 10-11 

years old can be as effective as early learning (from 4-5 years old), since this process is supported by 

knowledge of the basics on the native language and personal, intellectual, emotional-volitional and 

physiological willingness of the child. Moreover, the process of learning FL from 4 years old can take more 

time and require more effort [3]. 

Another well-known scientist, Krashen, confirmed this hypothesis by examining the relationship 

between the three parameters of the study of FL: route, eventual result, and speed. The ―route‖ describes the 

process of studying FL (order and sequence), and the ―speed‖ describes the time interval during which the 
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student will achieve the final result. According to his research, 11 years old students and older study FL 

faster and, accordingly, ―go‖ faster. However, children who started studying FL from 4-5 years old, although 

they study it longer, but their result is better and more successful [3]. This is also explained by the skills 

acquired at the initial stage of automatic learning of language material and its repeated repetition in the 

process of learning FL. 

Results.A baby, who is just starting to learn speaking, and preschool children (2-3 years old) do not see 

the border between different languages. They don‘t sense ―transition‖ from one language to another. 

According to the experiment, children can combine several languages in one sentence. Especially in 

international families, where each parent speaks their own language with their child, and between themselves 

in English, or in Kazakhstan, where parents communicate in Kazakh, and outside the home, the child hears 

Russian-language speech, and in the learning center, where teaching is conductedin English, the child 

combines all the languages he knows in his speech. Forexample, - Мама, у нас же он алтыншы этаж. Я 

хочу провести на Hallo ween horror challenge.That is, at an early age, the assimilation of information is 

fast. The child‘s memory rapidly develops and replenishes. At the junior preschool age, till 3-4 years old 

(more precisely, from two to five years), the child acquires a huge supply of words of everyday speech [4]. 

They already understand the content of simple fairy tales and poems and like to listen to them in the 

performance of adults. They easily remember small poems and fairy tales and reproduce them with great 

accuracy [5]. Accordingly, children can imitate foreign speech with the same ease if they are regularly 

allowed to watch cartoons in English, listen to audio recordings with fairy tales or facile poems.It is also 

should be emphasized, that children can easily remember words, slogans in foreign language by watching 

TV advertisements, they can reproduce these words every time when the hear song from ad.  

Studying a foreign language in the early stages is a special area of the methodology of early learning of 

FL. The experiments that were carried out in various countries confirmed the idea that the inclusion of early 

learning of foreign languages in the system of continuing education only helps the harmonious development 

of the child‘s personality and develops both general and linguistic abilities. (Sh.A. Amonashvili, A.A. 

Leontiev, E.A. Negnevitskaya and others). Recently, researches have appeared, where the ways to integrate a 

foreign language and other subjects within the elementary school are noticed. Speaking of early learning a 

foreign language, not only practical, but also educational, developmental tasks should be solved. However, in 

the traditional methodology, issues related to the usage of retelling, interpretation of fairy tales in English 

and speaking learning on this basis were ignored. 

Class of second language at an early age (be it English, French, Spanish) – is unknown, new experience 

for the child, which is a special atmosphere for his development. A child should have an idea ofa foreign-

speaking culture first, and this, in turn, will help to activate the mechanisms of speech development and 

manure speaking and listening skills. Learning a second language is not only the process of improving or 

enlarging new vocabulary, it is also the expansion of world outlook. A fairy tale can serve as material for this 

activity, therefore, our research will examine in detail the question of teaching English speaking to younger 

students on the basis of fairy tales. The fairy tale is best suited to the age characteristics of children learning a 

foreign language, helps to develop the child's memory, thinking, attention and imagination. This side of fairy 

tale was mentioned by such scientists as L.S. Vygotsky, S. Buler, N.V. Karpinskaya. 

Analysis of the methodological literature showed that the fairy tale is poorly understood method of 

teaching, practicing speaking a foreign language at an early stage. Having many advantages for early 

learning, a fairy tale is aninextricably structured genre of literary works. For example, the question of an 

adequate understanding of bedtime stories by primary school-aged children is still open. It is also important 

to note that, given all the positive aspects of using a tall story in early learning a foreign language, one may 

encounter the fact that the fairy tale or bedtime story is not often used in teaching younger students a foreign 

language. 

Thus, the lack of a sufficient number of researches on this topic, as well as the appropriateness of the 

method of using fairy tales at the initial stage of teaching a foreign language, determine the topicality of our 

study. 

An analysis was carried out, which revealed a number of fairy tales texts, which are most easily 

perceived by preschool children and with the help of which, children remember the main and basic speech 

units from these stories. 

Fables, short stories, as well as speech units that children have learned by heart after reading this 

literature can be seen inTable 1. 
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Table 1 
 

Fairy tale Speech unit 

Incredible Animals.  To hide, pollen, berries, arctic fox, tiger, baby, adult 

―Dad‘s Birthday and Other Stories‖ by Roderick Hunt It‘s Mom. It‘s Dad. It‘s Biff. Biff did this. Oh no! 

―Dolphin Rescue‖ by Roderick Hunt Go to sleep. I can‘t go to sleep. I know. It‘s boring.  

―What‘s the Weather Like Today?‖ by Clair Llewllyn.  Sunny, windy, rainy, snowy, frosty, cloudy, a sunny day, 

seaside, puddles, It‘s hot, snowballs, spider webs,  

―Stuck in the Mud‖ by Roderick Hunt Go for a walk, muddy walk, what was that?, help me, etc 

―The Scarf‖ by Roderick Hunt To like knitting, scarf, long and warm, what a cold day,  

―The Hedgehog‖ by Roderick Hunt Hedgehog, dog, sharp, nose, stay 
 
Reciting fairy tales with images to children at an early age, the words are assimilated at a subconscious 

and intuitive level, a process ofbuilding a language system takes place, similar to the procedure of speech 

acquisition by children. It should be noted, that it is better to read fairy tales first in native language, and then 

the same in English, in order to perceive the course content quicker and with interest by children. Offspring 

remember main heroes, their professions, their skills better, if they know meaning already first, for example, 

titles of animals, colors, geographical names. Famous excerpts from different fairy tales can be seen in Table 2.  
 
Table 2 
 

English variant  Russian variant 

- Cockerel, cockerel, 

 Golden Scallop, 

 Oily head,  

Silk beard, 

 Look out the window,  

I'll give you a pea. 

— Петушок, петушок,  

Золотой гребешок, 

Масляна головушка,  

Шелкова бородушка, 

 Выгляни в окошко,  

Дам тебе горошку.  

- TeremTeremok!  

Who lives in the tower? 

 ―I, the mouse mouse.‖  

―I, the frog frog.‖ 

 ―I, runaway bunny.‖ - And who are you? 

 - And I'm a little fox sister.  

- Come live with us! The chanterelle climbed into the tower. 

The four of them began to live. 

— Терем-теремок! Кто в тереме живет? — Я, 

мышка-норушка. — Я, лягушка-квакушка. — 

Я, зайчик-побегайчик. — А ты кто? — А я 

лисичка-сестричка. — Иди к нам жить! 

Забралась лисичка в теремок. Стали они 

вчетвером жить.  

Open the door, my dear children, your mother is here, and has 

brought each of you something. 

Детки, милые, отомкнитесь, ваша мать 

пришла, вам гостинцев принесла. 
 
Conclusion. From the foregoing, it is believed that fairy tales as educational material when teaching 4-6 

years old children unknowingly help the child remember unfamiliar words, while pictures help to understand 

the meaning. 

Therefore, for a better result, learning a foreign language should be started from an early age (1
st
 group), 

even if the time spent on learning is the same as those who started learning English from a teenage age (2
nd

 

group). In the process of learninga foreign language,children of the 1st group, their learning and perception is 

on automatic level and is remembered more smoothly compared to students of the 2
nd

group. 

In the future, it is planned to conduct more experimental research, based on cartoons, various anime for 

more successful results. 
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ҚЫТАЙ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ АТАУЛАРДЫҢ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕГІ 
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Аңдатпа 

Қытай тіл білімінде термин сӛздер ҧлттық тілде қалыптасқан. Халықаралық терминдер қытай 

тілінің дыбыстық заңдылықтарына бейімделіп аударылады. Қытай тіл білімі терминдерінің ҧлттық 

тілде қалыптасқандығы оларды қазақ тіліне аударуда қиындықтар туындатады. Қазақ тіліндегі 

аудармасында беретін ҧғымдары мен мағыналары әрқилы және бҧрыс тҥсіндірілген қытай тіл 

білімінің терминдері, сондай-ақ қазақ тіліндегі аталуы бір ізге тҥспеген терминдер аз емес. Мақалада 

Қытай және Қазақстанда жарық кӛрген оқулық, оқу қҧралы, тіл біліміне қатысты сӛздік және аударма 

сӛздіктердегі қытай тіл білімінің грамматикасына қатысты терминдердің қазақ тілі, орыс тіліндегі 

аудармаларына талдау жасалды. Талдаулар негізінде қазақ тіліндегі аудармасы бір арнаға тҥспеген 

әртҥрлі баламамен беріліп жҥрген тіл білімі терминдерін біріздендіруге талпыныс жасалды және 

қазақ тіліне дҧрыс аудырылмаған лингвистикалық терминдердің тҥпнҧсқадағы ҧғым-тҥсінігіне 

мейілінше жақын келетін қазақ тіліндегі нҧсқалары ҧсынылды.  

Тҥйін сӛздер: қытай тіл білімі, қазақ тілі, термин, аударма, грамматика, сӛз тіркесі, сӛйлем 
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ABOUT THE THE TRANSLATION OF CHINESE LINGUISTIC TERMINS IN TO KAZAKH AND 

RUSSIAN LANGUAGES 

 

Abstract 

In Chinese linguistics, the terms are formed in the national state language while the international terms 

are adapted to the phonetic laws of the Chinese language. It is not always easy to translate Chinese linguistic 

terms into Kazakh. There are many terms in the Chinese language that are interpreted differently in the 

Kazakh language translation. The article analyzes the terms of the Chinese language grammar used in 

textbooks, manuals, linguistic dictionaries published in Kazakhstan and China and their translations into 

Kazakh and Russian. On the basis of the analysis, attempts were made to unify the linguistic terms which are 

being translated into Kazakh differently and give the closest meaning of the terms that were translated 

incorrectly 

Keywords: Chinese linguistics, Kazakh language, term, translation, grammar, phrase, sentence 
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О ПЕРЕВОДЕ КИТАЙСКИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ НА КАЗАХСКИЙ И 

РУССКИЙ ЯЗЫКИ 

 

Аннотация 

В китайской лингвистике термины формируются в государственном языке. Международные 

термины адаптируют к звуковым законам китайского языка. Закрепление китайских лингвистических 

терминов в государственном языке затрудняет их перевод на казахский язык. Сущствует множество 

терминов в китайском языке, которые имеют различные значения и интерпретации при переводе на 

казахский язык, а также термины в казахском языке, которые часто путают. В статье анализируются 

казахский и русский переводы терминов в грамматике китайской лингвистики в учебниках, учебных 

пособиях, лингвистических словарях и переводных словарях, изданных в Китае и Казахстане. На 

основе анализа были предприняты попытки объединить лингвистические термины, используемые в 

казахском языке, с различными вариантами, которые не были приведены к одному знаменателю, и 

предложены варианты на казахском языке, наиболее близкие к первоначальному пониманию 

неправильно переведенных лингвистических терминов. 

Ключевые слова: китайское языкознание, казахский язык, термин, перевод, грамматика, 

словосочетание, предложение 

 

Кіріспе. Мақалада нысанға алынған қытай тіл білімі бойынша лингвистикалық терминдер және 

олардың қазақ тіліне аударылуына қатысты талдау жасалған термин сӛздер алынған дереккӛз ретінде 

Қытайда жарық кӛрген ―Ханзуша-қазақша сӛздік‖ немесе басқаша айтқанда ―Қытайша-қазақша 

сӛздік‖ атты еңбектің орны ерекше. Аталған сӛздік С.Найманның редакциясымен 1979 жылы 

―Hanzuxa-Қazaқxa sӛzdik‖ деген атпен латын жазуымен баспадан шыққан. Жалпы 65 мыңға жуық сӛз 

бен сӛз тіркесін қамтитын бҧл сӛздік қазірге дейін ӛз қҧндылығын жоғалтқан жоқ. ―Қазақстан 

Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы‖ аясында 2017 жылы Д.Мәсімханҧлы мен А.Әбиденқызының 70 мыңға жуық сӛз бен 

сӛз тіркесін қамтыған ―Қытайша-қазақша ҥлкен сӛздігі‖ жарық кӛрді. «Қайнар» университеті 

Н.Әбікенҧлының Қытайда тӛте жазумен баспадан шыққан ―Қазақша-қытайша сӛздігін‖ 2010 жылы 

кириллицамен аударып баспадан шығарды. Бҧл сӛздікте 70 мың шамасында сӛз қамтылған. 

Тіл біліміне қатысты сӛздіктерден Қытайдың Бейжің қаласында 1984 жылы жарық кӛрген 

М.Ілікеновтің ―Ханзуша-қазақша тіл ғылымы сӛздігі‖ мен 1985 жылы Ҥрімжіде баспадан шыққан 

Д.Назаридің ―Ханзуша-қазақша тіл ғылымы атауларының салыстырмалы шағын сӛздігін‖ ерекше 

атауға болады. 

Қазақстанда жарық кӛрген сӛздіктер: Т.Қалибекҧлының ―Қытайша-қазақша-орысша 

грамматикалық терминдер сӛздігі‖ (Алматы, 2009), ―Қытайша-қазақша-орысша фонетикалық 

терминдер сӛздігі‖ (Алматы, 2010), ―Қытайша-қазақша-орысша тіл білімі сӛздігі‖ (Алматы, 2012) 

және ―Қазақша-қытайша/қытайша-қазақша тіл және әдебиет терминдерінің сӛздігі‖ (Алматы, 2018); 

А.Кенжебаеваның ―Қытайша-орысша-қазақша-ағылшынша филология терминдері сӛздігі‖ (Алматы, 

2017). Қ.Ғабитқанҧлының ―Қытайша-қазақша-орысша/қазақша-орысша-қытайша/орысша-қазақша-

қытайша тіл білімі атаулары сӛздігі тіл білімі сӛздігі‖ 2009 жылы Шыңжаң Оқу-ағарту баспасынан 

шықса, Т.Қалибекҧлының ―Қытайша-қазақша-орысша тіл білімі терминдерінің сӛздігі‖ профессор 

Жаң Діңжіңнің редакциясымен 2018 жылы Бейжіңдегі ―Орталық ҧлттар университеті‖ баспасынан 

жарық кӛрді. 

Еліміз егемендік алғаннан кейін қытай тілінің фонетикасы, лексикологиясы және грамматикасы 

бойынша жарық кӛрген оқулықтар мен оқу қҧралдары саусақпен санарлықтай. Олар: Д.Мәсімхан, 

Қ.Мамытан ―Қытай тілі фонетикасының негіздері‖ (Алматы, 2001); Д.Мәсімханҧлы, А.Әбиденқызы 

―Қытай филологиясына кіріспе‖ (Астана, 2004); Т.Қалибекҧлы ―Қытай тілінің грамматикасы 

(синтаксис)‖ (Алматы, 2004/2018); М.Нурсаидов ―Қытай тіліндегі жәрдемші сӛздер‖ (Алматы, 2011); 

М.Нҧрсаидов, А.Анипина ―Қытай тілінің фонетикасы‖ (Алматы, 2013); Н.Абдырақын ―Базалық 

шығыс тілі: Қазіргі қытай тілінің грамматикасы‖ (Алматы, 2015). Бҧл еңбектерді санамалап кӛрсетіп 
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отырған себебіміз мақаланың мақсатына сәйкес қытай тіліндегі лингвистикалық терминдердің қазақ 

тіліне аударылған талдауға қажетті термин сӛздерді осы аталған дереккӛздерден алынды.  

Әдістеме. Ғылымның қай саласында болмасын сол саланың ӛзіндік ҧғымдар жҥйесі болады. Бҧл 

арнаулы ҧғымдар жҥйесін қарастыратын саланың басты нысандарының бірі терминдер десек, 

терминдерді, ҧғымдар жҥйесінің ӛзіндік ерекшеліктері мен әр ҧғымның айырықша белгісін салалық 

мамандар жасайды. Терминология саласындағы ӛзекті мәселенің бірі терминжасаммен бірге, ӛзге 

тілдегі терминдерді қазақ тіліне аудару мәселесі де ӛзекті болып табылады. Жалпы терминжасам 

мәселесіне терминдердің тӛмендегідей жасалу жолдары кӛрсетіліп жҥр: белгілі бір ҧлт тілінде 

жасалуы және басқа тілден сол қалпында қабылдау. Мақала қытай тілі білімі терминдерінің қазақ 

тіліне, орыс тіліне аударылуы және осы аударылған терминдердің бірізділігі, сондай-ақ терминнің 

тҥпнҧсқадағы ҧғым-тҥсінігі мен оның аудармасы ретінде алынған балама сӛздің семантикалық 

жағынан сәйкестігін қарастыру мақсатын кӛздейді. Осыған орай қазақ тіліндегі аудармасы бірізге 

тҥспеген және аудармада мағыналары бҧрыс тҥсіндіріліп жҥрген қытай тіл білімі терминдері 

жоғарыда санамалап кӛрсеткен оқулық, оқу қҧралы және сӛздіктерден алынды. Мақсатқа сай нысанға 

алынған қытай тіл біліміндегі термин сӛзге алдымен анықтама сипатындағы тҥсіндірмесі беріледі. 

Сол тҥсіндірме негізінде атаудың қазақ тіліндегі аударма-баламасы кӛрсетіліп, дереккӛздерге сілтеме 

жасалды. Термин сӛздердің қытай тілінен қазақ, орыс тілдеріндегі аудармаларына салғастырмалы 

талдаулар жҥргізіліп, синтез әдісі арқылы тҧжырымдар жасалды. Жалпы ҧғымды дәл беру ҥшін оның 

ӛзіндік ерекшеліктерін, басты белгілерін кӛрсететін атау қажет. Осы тҧрғыдан келгенде ҧғым атауы 

сол ҧғым туралы мейілінше толық ақпарат беріп қана қоймай, оны басқа іргелес ҧғымдардан 

ажыратып та тҧрады.  

Нәтижелер және талқылау. 介词 (jieci) атауы Қытайда жарық кӛрген сӛздіктерде, оқулықтар 

мен оқу қҧралдарында қазақ тіліне әртҥрлі аударылып жҥр.  

介词 (jieci) (біз ―предлог‖ деп атаймыз) толық лексикалық мағынасы болмағандықтан кӛмекші 

сӛздердің қатарына жатады және олар зат есім, есімдік немесе зат есімді сӛз тіркестерінің алдында 

тҧрып, предлогты тіркес қҧрайды. Предлогтар ӛзі қатысты сӛздерге мезгілдік, мекендік, бағыттық, 

мақсаттық, себептік, салыстыру, теңеу және тағы басқа грамматикалық мағына ҥстейді. 

С.Найманның редакциясымен шыққан ― Ханзуша-қазақша сӛздікте‖ 介词 атауы ―шылау‖ деп 

аударылса [1, 572 б.], тіл біліміне қатысты сӛздіктерде ―сҿз алды қосымша‖, ―шылау‖ [2, 105 б.], ―сҿз 

алды қосымшасы‖ [3, 175 б.] деп берілген. ―Қытай тіл грамматика білімдері‖ атты қос тілде жазылған 

кітапшада 介词-ны бірде ―сҿз алды шылау‖, бірде ―сҿз алды қосымшасы‖ деп екі тҥрлі атайды [4, 62 

б.]. Қ.Ғабитқанҧлы 介词 атауын ―шылау‖, ―сҿз алды қосымшасы‖ деп берген [5, 31 б.]. Қытайда 

жарық кӛрген оқулықтар мен оқу қҧралдарында, негізінен, ―сҿз алды қосымшасы‖ [6, 200 б.], [7, 163 

б.] нҧсқасы кӛбірек қолданылып жҥр. Жинақтап айтар болсақ, бірнеше дереккӛзде 介词 атауының 

аударылуы екі нҧсқада берілген. Бҧл介词-ны терминіне балама ретінде қазақ тілінде алып отырған 

―шылау‖ немесе ―сҿз алды шылау‖ деген екі нҧсқасымен де келісу қиын. Себебі қытай тіліндегі 助词 

(zhuci) терминін қазақ тіліне ―шылау‖ деп аударған дҧрыс. ―Сҿз алды шылау‖ деген атау қытай 

тілінде де, қазақ тілінде де кездеспейді. 

Қазақстанда жарық кӛрген оқулықтар мен сӛздіктерде аталған терминге қатысты берілген атауда 

бірізділік жоқ. ―Қытай филологиясына кіріспе‖ атты оқу қҧралында бҧл термин ―сҿз алды 

қосымшасы‖ [8, 98 б.] деп берілсе, ―Қытайша-қазақша ҥлкен сӛздікте‖ ―шылау сҿз‖ [9, 379 б.] деп 

берілген.  

Чын Янян ―Қытайша-қазақша салғастырмалы грамматика‖ деген еңбегінде 前缀  (qianzhui) 

атауын ―сҿз алды қосымшасы (префикс)‖ деп алған [10, 30 б.]. Автордың бҧл аудармасымен толық 

келісеміз. Бірақ автордың аталған еңбегінде 介词 атауы қазақ тіліне ―сҿз алды қосымша‖ деп 

аударылған [10, 176 б.].  

Біздің 2009 жылы жарық кӛрген ―Қытайша-қазақша-орысша грамматика терминдерінің 

сӛздігінде‖ алғаш рет ―предлог‖ терминін қолдануды ҧсынған болатынбыз. Сондай-ақ, оқырманға 
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тҥсінікті болу жағы ескеріліп, сӛздікте ―предлогқа‖ балама ретінде ―сҿз алды қосымшасы‖ атауы 

қатар берілген болатын. Н.Абдырақын ―Базалық шығыс тілі: Қазіргі қытай тілінің грамматикасы‖ 

атты оқулығында ―предлог‖ атауын қолданып, жақшаның ішіне ―сҿз алды қосымшасы‖ деп кӛрсетіп 

отырған [11, 70 б.].  

Қытай тілінде предлогқа қатысты 介宾短语 (jiebinduanyu) деген ерекше сӛз тіркесі бар. Ол – 

предлогтардың толықтауыштардың (зат есім, есімдік немесе есім сӛзден жасалған) алдынан тҧруы 

арқылы жасалған тіркес. Мысалы: 我们要为人民服务 (Women yao wei renmin fuwu) [Сӛзбе-сӛз: Біз 

керек ҥшін халық қызмет ету] Біз халық үшін қызмет етуіміз керек. Сӛйлемнің қҧрамындағы 为人民 

(wei renmin) халық үшін деген тіркес – предлог пен толықтауыштың бірігуінен жасалған тіркес. Міне, 

осы тіркесті қалай аударамыз? Біз бҧл атаудың қазақша аудармасын ―Қытайша-орысша-қазақша-

ағылшынша филология терминдері сӛздігінен‖ таптық. Ӛкінішке орай, автор оны қазақшаға 

―жалғаулықты толықтауыш‖, орыс тіліне ―предложное дополнение‖ [18, 57 б.] деп қате тҥсіндірген. 

Осы атау орыс тіліне, кӛбінесе, ―предложные сочетания‖, ағылшын тіліне ―prepositional phrase‖ деп 

аударылып жҥр. Сонымен, 介宾短语  (jiebinduanyu) атауын қазақ тіліне ―предлог-толықтауыш‖ 

типті тіркес немесе ―предлогты тіркес‖ деп аудару керек сияқты. Кей еңбектерде орыс тіліне 

словосочетания типа "предлог+зависимое слово" болып аударылған. 

Біздіңше, 介词 атауын қазақ тіліндегі ―қосымша‖ мен орыс тіліндегі ―сҿз алды қосымшасымен 

(префикс)‖ шатастырмас ҥшін ―предлог‖ деп атаған дҧрыс сияқты. Бҧдан басқа себептерін атар 

болсақ:  

1) қытай тіл білімінде ―қосымша‖ деген ҧғым да, термин де жоқ; жҧрнақтар бар, бірақ ӛте аз; 

жалғаулар (тәуелдік, жіктік, кӛптік және септік жалғаулары) болмайды (қазақ тілінде 

қосымшалардың екі тҥрі бар: бірі – жҧрнақ, екіншісі – жалғау);  

2) ―предлогтар‖ қытай тілінде кӛмекші сӛздер болып табылады және олар жеке сӛз табы ретінде 

қаралады; предлогтар жҧрнақ сияқты ӛзі қатысты сӛзге бҥтіндей жаңа мағына қоспайды; жалғаулар 

сияқты сӛздерді бір-бірімен байланысқа тҥсіре алмайды.  

Орыс тіл білімінде 介词 атауы ―предлог‖, ағылшын тілінде ―preposition‖ деп беріліп жҥр. 

―Қазіргі заман қытай тілі грамматикасы‖ деген оқулықта предлогқа ―用在名词或名词性词语前〃

共同组成一个词组〃作动词、形容词或名词的附加成分〃表示时间、处所、方式、目的、对象、排

除、比较等意义〃这样的词就是介词。‖ деген анықтама беріліп, анықтама қазақ тіліне ―Зат есімнің 

немесе зат есім сипатындағы сҿздердің алдында келіп, ортақ бір тіркес жасап, етістіктің, сын 

есімнің немесе зат есімнің қосымшасы болатын, мезгілдік, мекендік, тҽсілдік, мақсаттық, 

объектілік, шығарып тастау, салыстыру т.б. мағыналарды білдіретін сҿздерді сҿз алды 

қосымшасы деп атаймыз‖ деп аударылған [7, 163 б.]. Ескерту: автордың зат есім сипатындағы 

сҿздер деп отырғаны – есім сҿздер. 

―Қытай тіліндегі жәрдемші сӛздер‖ (автордың ―жәрдемші сӛздер‖ деп отырғаны ―кӛмекші 

сӛздер‖) атты оқу қҧралының авторы жоғарыдағы ―Қазіргі заман қытай тілі грамматикасында‖ 

предлогқа қытай және қазақ тілдерінде берілген анықтаманы ӛзгеріссіз, бастапқы қалпын сақтап 

берген [12, 52 б.]. Аталған оқу қҧралында қытай тілінде берілген анықтамадағы кейбір сӛздер қате 

жазылған, яғни 性  (xing) сӛзі 行 xing, 前  (qiаn) сӛзі 乾  (qiаn) болып жазылған, ал 附加成分 

(fujiachengfen) атауы 随家成分 (suijiachengfen) болып жазылған. 

―Қытай тілі грамматика білімдерінде‖ предлогты ―сҿз алды шылау‖ деп береді, алайда предлогқа 

берілген анықтамада предлогты ―сҿз алды қосымшасы‖ деп басқаша атайды. Берілген анықтама 

жоғарыда аталған ―Қазіргі заман қытай тілі грамматикасында‖ берілген анықтамамен ҥндес, яғни 

анықтаманы кӛшіріп берген [4, 62 б.]. 

Жоғарыда аталған еңбектерде авторлар қытай тілінде берілген анықтамадағы 附加成分

(fujiachengfen) атауын қазақ тіліне ―қосымша‖ деп аударған. Бҧл 附加成分 қазақ тіліне екі тҥрлі 
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аударылады: қосымша және сҿйлемнің қосалқы мүшесі. ―Қосымша‖ қазақ тіл біліміне тән атау болса, 

―сӛйлемнің қосалқы мҥшесі‖ қытай тіліне тән атау болып табылады. Қазақ тіліндегі ―қосымша‖ 

қытай тіліне 附加成分 деп те аударылады, бҧған ешкімнің таласы жоқ. Бірақ қытай тіліндегі (жоғары 

берілген анықтамада айтылған) 附加成分 атауының ―қосымшамен‖ еш қатысы жоқ, ол – сӛйлем 

мҥшесіне қатысты ҧғым-тҥсінік. Қытай тілінде қалыптасқан дәстҥр бойынша бастауыш, баяндауыш 

және толықтауыш сӛйлемнің негізгі мҥшелері (қазақ тілінде бастауыш пен баяндауыш ―тҧрлаулы 

мҥшелер‖ деп аталады) деп аталса, анықтауыш, пысықтауыш және толықтырғыш мҥшелер сӛйлемнің 

қосалқы мҥшелері (附加成分 fujiachengfen) (қазақ тілінде ―тҧрлаусыз мҥшелер‖ деп аталады) деп 

аталады. Жоғарыда анықтамаларда айтылған ―етістіктің қосымшасы‖, ―сын есімнің қосымшасы‖ 

немесе ―зат есімнің қосымшасы‖ дегендер де қытай тілінде кездеспейді.  

Тіл біліміне қатысты сӛздіктерде 附加成分  атауы ―қосымша (жұрнақ, жалғау)‖ [2, 73 б.], 

―қосымша‖, ―қосымшалар‖ [3, 127 б.], ―қосымша‖ [5, 21 б.] деп берілген. Ал Қытайда жарық кӛрген 

―Большой китайско-русский словарь‖ деген сӛздікте ―аффикс‖ [13, 659 б.] болып аударылған.  

Біз 附加成分-ның екі тҥрлі аударылатынын ескеріп, 附加成分 қытай тілінің грамматикасына тән 

атау болғанда, оның қазақ және орыс тіліндегі аудармасын ―сӛйлемнің қосалқы мҥшесі (қытай тіліне 

тҽн)‖, ―дополнительные члены предложения (в китайском языке)‖ деп бердік. Ал қазақ және орыс 

тіліне тән атау болғанда, ―қосымша, аффикс‖, ―окончение, аффикс‖ [14, 80 б.] деп бердік.  

词语(ciyu). Бҧл атау кейбір оқулықтарда ―сҿздер‖ деп берілсе [6, 374 б.], тіл білімі сӛздіктерінде 

―сҿз‖, ―сҿздер‖, ―сҿз-сҿйлемдер‖ деп берілген [2, 36 б.], [3, 60 б.]. ―Қытайша-қазақша сӛздікте‖ ―сҿз-

сҿйлемдер‖, ―сҿз‖, ―сҿздер‖ [1, 173 б.] болып аударылса, ―Қытайша-қазақша ҥлкен сӛздікте‖ 词语 

сӛзін ―сӛз-сӛйлем, сӛз, тіл. Мысалы, Мақала жазғанда тілін абайлап қолдану керек‖ деп берген [8, 125 

б.]. Біз бҧл арадағы ―Мақала жазғанда тілін абайлап қолдану керек‖ дегенді не ҥшін бергенін 

тҥсінбедік. 词语 атауының кӛлемі кең, оны сҿз, сҿздер, сҿйлем, сҿйлемше, айтылым, орам, оралым, 

тіркесім деп аударуға болады.  

量词 (liangci). Қазақ тілінде сан есімдер зат есімдермен қабыса тіркесе береді. Қытай тілінде сан 

есімдер зат есімдермен қабыса тіркесе алмайды. Әдетте, сан есімдер мен зат есімдердің арасына 量词 

қосылып айтылады. Ҧқсамаған зат есімдерге қолданылатын 量词 де бір-біріне ҧқсамайды. Мысалы, 

一个人 yi ge ren (бiр адам), 两支笔 liang zhi bi (екі қалам), 一件事 yi jian shi (бiр iс), 三架飞机 san jia 

feiji (үш ұшақ), 一条河 yi tiao he (бiр ҿзен) т.б. Қытай тілінде 量词 ӛте мол әрі кҥшті дамыған, 

сондықтан мӛлшер сӛздер дербес сӛз табы ретінде қарастырылады.  

量词 атауы ―Қытайша-қазақша тіл ғылымы атауларының салыстырмалы шағын сӛздігінде‖ 

―есептік анықтама‖, ―даналық сандар‖ деп берілсе [3, 198 б.]. ―Ханзуша-қазақша тіл ғылымы 

сӛздігінде‖ ―ҿлшем сҿз‖ [2, 123 б.] деп берілген. ―Ханзуша-қазақша сӛздікте‖ ―есептік анықтама‖ 

деп аударылған [1, 696 б.]. Кейбір оқулықта оны ―шамалық сҿз‖ деп те атап жҥр [7, 88 б.]. ―Қытай тілі 

грамматика білімдері‖ атты кітапшада ―бірлік есім‖ деп атаған [4, 45 б.]. Қазақстанда жарияланған 

кейбір оқу қҧралдарында ―мҿлшер сҿздер, нумеративтi сҿздер‖ атауы қолданылған [15, 7 б.]. Бҧл 

термин орыс тіліне ―классификатор‖ [16, 37 б.] немесе ―счетное слово‖ [17, 54 б.] болып аударылып 

жҥр.  

虚词 (хuci) мен 助词 (zhuci). Қазақ тіліндегі аудармасы бір арнаға тҥспеген, мағыналары мен 

ҧғымдары шатастырылып жҥрген қытай тіліндегі грамматикалық терминдердің бірі – 虚词(хuci) мен 

助词(zhuci). Студенттерге қытай тілінің сӛз таптарын дҧрыс тҥсіндіру ҥшін, алдымен 虚词 (хuci) мен 

助词 (zhuci) терминдерінің мағыналық айырмашылығын, ҧғымдарын бір-бірінен ажырата білу керек. 

Қытай тілінің дәстҥрлі грамматикасында сӛздер cӛйлемде атқаратын қызметіне қарай, 实词 (shici) 
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негізгі сҿздер және虚词 (xuci) кҿмекші сҿздер болып екі ҥлкен тҥрге бӛлінеді. 虚词(хuci) кҿмекші 

сҿздер ӛз ішінен介词 (предлогтар), 连词 (жалғаулықтар) және 助词 (шылаулар) болып бӛлінеді. 助词 

(шылаулар) іштей құрылымдық шылау, шақтық шылау және демеулік шылау деп тағы ҥш топқа 

ажыратылады. Қазақ тілінде шылаулар қызметіне қарай ҥшке: жалғаулықтар, септеуліктер, 

демеуліктерге бӛлінеді. 

Ескере кететін нәрсе: қытай тілінде морфологиялық тҥрленім, басқаша айтқанда сӛз 

тҥрлендіруші формалар дамымаған, қолданылу ӛрісі мен шеңбері тар. Сондықтан сӛздерді тек 

морфологиялық, яғни тҧлғалық ӛзгерісіне қарай топтастыру қиын.  

―Ханзуша-қазақша тіл ғылымы атауларының салыстырмалы шағын сӛздігінде‖ 虚词 (хuci) атауы 

―шылау сҿздер (кҿмекші сҿздер)‖ деп берілсе [3, 319 б.], 助词 (zhuci) атауы ―кҿмекші шылау сҿздер‖ 

деп берілген [3, 383 б.]. ―Ханзуша-қазақша тіл ғылымы сӛздігінде‖ 虚词 (хuci) ―шылау сҿздер‖, 

―кҿмекші сҿздер‖ деп берілсе [2, 212 б.], 助词(zhuci) ―кҿмекше‖ деп берілген [2, 252 б.].  

 ―Қытайша-қазақша ҥлкен сӛздікте‖ 虚词 (хuci) атауы ―кҽсіби сҿз‖ деп аударылса [2, 827 б.], 助词 

(zhuci) сӛзіне ―(грамматика) сҿз бен сҿйлемді жалғастыратын шылау, жұрнақтар‖ деп тҥсініктеме 

берген [2, 973 б.]. 虚词(хuci) атауын ―кҽсіби сҿз‖ деп аударуға болмайды. ―Кәсіби сӛз‖ қытай тілінде 

专业词汇 (zhuanyecihui) деп аталады. Авторлар тарапынан 助词, яғни шылауға берілген тҥсініктеме 

де дҧрыс емес. Қытай тілінде шылау ―сӛз бен сӛйлемді‖ жалғастырмайды, керісінше сӛз тіркесінің 

қҧрамындағы сӛздерді бір-бірімен байланыстырады, ал жалғаулықтар қҧрмалас сӛйлемнің 

қҧрамындағы сӛйлемдерді байланыстырады. Сондай-ақ, шылауды жҧрнақ деп қарауға мҥлде 

болмайды. ―Шылау‖ мен ―жұрнақтың‖ екі тҥрлі ҧғым екені белгілі.  

Қ.Ғабитқанҧлы 虚词 (хuci) атауын ―кҿмекші сҿздер‖ [5, 55 б.], ал 助词 (zhuci) атауын ―кҿмекші 

сҿз‖ [5, 64 б.] деп берген. Ә.Кенжебаеваның ―Қытайша-орысша-қазақша-ағылшынша филология 

терминдері сӛздігінде‖ 虚词 (хuci) атауы ―кҿмекші сҿздер‖ [18, 115 б.], ал 助词 (zhuci) атауы да 

―кҿмекші сҿз‖ [18, 139 б.] болып берілген. ―Ханзуша-қазақша сӛздікте‖ 虚词 (хuci) атауын ―қосымша 

сҿздер‖, ―шылаулар‖ деп аударса [3, 1266], 助词  (zhuci) атауын ―шылау‖, ―демеулік шылау‖ деп 

аударған [1, 1476 б.]. Ескере кететін жайт: 虚词 (хuci) атауын ―қосымша сҿздер‖, ―демеулік шылау‖ 

деп аударуға мҥлде болмайды. ―Демеулік шылау‖ қытай тіліне 语气助词  (yuqizhuci) болып 

аударылады.  

Н.Әбікенҧлының ― Қазақша-қытайша сӛздігінде‖ ―шылауды‖ қытай тіліне 助词  (zhuci), 虚词 

(хuci) деп аударады, ал жалғаулық шылауды 连词 (lianci), септеулік шылауды 介词 (jieci) деп берген 

[19, 1378 б.]. Қазақ тіліндегі ―жалғаулық шылауды‖ қытай тіліне 连词 (lianci) деп аудару дҧрыс емес. 

Оны қытай тіліне 连接助词  (lianjiezhuci) деп аудару керек. Ал 连词  (lianci) сӛзін қазақ тіліне 

жалғаулық деп аударуған дҧрыс. Сонымен автор ―жалғаулық шылау‖ мен ―жалғаулықты‖ бір-

бірімен шатастырған. Cептеулік шылауды 介词 (jieci) деп аудару да мҥлде қате. Септеулік шылау 

қытай тіліне 后置词  (houzhici) болып аударылып жҥр. Қазақ тілін зерттеуші ғалым Жаң Діңжің 

септеулік шылауды格助词 (gezhuci) деп атауды ҧсынады. Ғалым мҧның себебін былай тҥсіндіреді: 

―Септеулік шылаулар септік жалғаудың атқаратын қызметіне ҧқсайды, сондықтан 格助词 (格 – септік 

жалғау, 助词 – шылау) септеулік шылауға мағыналық жағынан дәл келіп, септеулік шылаулардың да 

ӛзіндік ерекшелігін кӛрсете алады‖ [20, 471 б.]. Біз Жаң Діңжіңнің пікіріне қосыламыз. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ХАБАРШЫСЫ, «Филология» сериясы, №2(72), 2020 ж. 

603 

Сонымен, жоғарыда аталған оқулықтар мен сӛздіктерде 虚词 (хuci) мен 助词 (zhuci) термині 

шатастырылған. Бҧларды бірінің орнына екіншісін қолдануға болмайды. Бҧлардың мағыналық 

айырмашылығын, ҧғымдарын бір-бірінен ажырата білу керек. Дҧрысы, 虚词 (хuci) атауын кҿмекші 

сҿз, ал 助词 (zhuci) атауын шылау деп аударған жӛн. Орыс тілінде 虚词 служебное слово, ал 助词

вспомогательное слова немесе служебное слово болып аударылып жҥр.  

补语 (buyu). 补语 етістік немесе сын есім баяндауыштың соңынан ҧласып келіп, қимыл, іс-

әрекеттің нәтижесін, сан-мӛлшерін, мезгілін, дәрежесін, бет алысын, мекенін, жай-кҥйін т.б. 

толықтырып тҥсіндіреді. Толықтырғыш қандай? қанша рет? қанша уақыт? нҽтижесі қандай? деген 

сҧрақтарға жауап береді. Толықтырғыш, негізінен, сӛз тҥрлендіруші формаларға жҧтаң қытай тілінің 

табиғатына тән қҧбылыс болып табылады. 

―Қытайша-қазақша сӛздікте‖ 补语 атауын ―қимыл-сын толықтауыш‖, ―жанама толықтауыш‖ 

деп аударылған [1, 72 б]. Д.Мәсімханҧлы, А.Әбиденқызы ―Қытай филологиясына кіріспе‖ атты 

еңбектерінде 补语 атауын ―толықтырғыш‖ деп берсе [8, 104 б], ―Қытайша-қазақша ҥлкен сӛздікте‖ 

авторлар С.Найманның ізімен 补语 атауын ―қимыл-сын толықтауыш‖, ―жанама толықтауыш‖ деп 

кӛрсеткен [9, 68 б]. ―Қытайша-қазақша тіл ғылымы сӛздігінде‖ бҧл атауды қазақшаға аудармай 

―буюй‖ деп берген [2, 17 б.]. 补语 басқа еңбектерде ―толықтырғыш‖ деп аударылып жҥр. 

补语 атауының ―қимыл-сын толықтауыш‖, ―жанама толықтауыш‖ деп аударылуымен келісу 

қиын. ―Жанама толықтауыш‖ қытай тіліне 间接宾语 (jianjiebinyu) болып аударылады. Қазақ тілінде 

―қимыл-сын пысықтауыш‖ деген термин бар, бірақ ―қимыл-сын толықтауыш‖ деген атау қазақ 

тілінде де, қытай тілінде де жоқ. Толықтауыш пен толықтырғышты бір-бірімен шатастырмау керек 

[21, 284 б.].  

Б.Шӛкеeв ―Ханзуша-қазақша аударма нәзәриясы мен шеберлігі‖ (Қытайша-қазақша аударма 

теориясы мен шеберлігі) атты оқулығында 补语  атауын толықтауыштан ажырату ҥшін оны 

―кемелдеуіш‖ деп атауды ҧсынған [22, 266 б.].  

―Қытайша-қазақша тіл ғылымы сӛздігінде‖ бҧл атау қазақшаға аударылмай ―буюй‖ деп берілген 

[2, 17 б]. Чын Янян ―Қытай және қазақ тілдерінің салғастырмалы грамматикасы‖ атты еңбегінде补语-

ді ―буюй‖, ―байымдауыш‖ деп берген [10, 264 б].  

―Орталық Ҧлттар университеті‖ баспасынан шыққан ―Қытайша-қазақша-орысша тіл білімі 

терминдерінің сӛздігінде‖ 补语 қазақ тілінде ―толықтырғыш мүше‖, ―комплемент‖ болып берілсе, 

орыс тілінде ―дополнительный член‖, ―комплемент‖ болып берілген [14, 19 б]. 

Қазақстанда жарық кӛрген оқу қҧралы, ғылыми монография, сӛздіктерде ―толықтырғыш‖ деп 

аталып жҥр. Бҧл термин ағылшын тіліне ―complement‖, ал орыс тіліне ―дополнительный член‖, 

―дополнительный элемент‖, ―комплемент‖ болып аударылып жҥр. 

 Қытай тіліндегі сӛз тіркестерінің аудармасына тоқталсақ. Қытай тілінде сӛз тіркесі қҧрамында 

да, сӛйлем қҧрамында да бастауыш, баяндауыш, толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш және 

толықтырғыш деген мҥшелер бар, бірақ сӛз тіркесінің қҧрамындағы мҥшелер сӛйлем мҥшелеріне (句

子成分 juzi chengfen) ҧқсамайды, олар қытай тіл білімінде сӛз тіркесінің қҧрылымдық мҥшелері (短语

的结构成分 duanyu de jiegouchengfen) деп аталады. 

主谓短语(zhuweiduanyu). Бастауыш-баяндауышты сӛз тіркесі сӛз тҥрлендіруші формалары ӛте аз 

қытай тіліне тән елеулі ӛзгешелік болып табылады. Қытай тіліндегі бастауыш-баяндауышты сӛз 

тіркесінің қҧрамындағы сыңарлар бір-бірімен тек орын тәртібі арқылы байланысады. Бастауыш-

баяндауышты сӛз тіркесінің соңынан келетін демеуліктер қосылып айтылса немесе сӛйлемге тән 

тиянақты интоноциямен айтылса, бастауыш-баяндауыш қҧрылымды сӛйлемге айналады. Ал сӛз 

тҥрлендіруші формаларға бай тілдерде, мысалы, қазақ тілінде бастауыш-баяндауышты 

конструкцияның (субъектілік-предикаттық қатынастағы тіркестің) қҧрамындағы баяндауыштың, 
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әсіресе, етістіктердің жақ, шақ және рай сияқты грамматикалық формалары болғандықтан, тҧтас 

конструкция сӛйлемдік қасиетке ие болады.  

Бҧл термин ―бастауыш-баяндауыш сҿз тіркесі‖ [5, 65 б.], ―бастауыш-баяндауыштық тіркес‖ 

[7, 249 б.], [8, 102 б.], [23, 377 б.], ―бастауыш-баяндауыш тіркесі‖ [2, 251 б.], [10, 213 б.], 

―бастауыш-баяндауышты сҿз тіркесі‖ [15, 16 б.] деп әртҥрлі аударылып жҥр. Орыс тіліне 

―предикативные словосочетания‖, ―субъектно-предикативные словосочетания‖, ―словосочетания 

подлежащего и сказуемого‖, ―предметно-качественные (субстанивно-квалификативные) 

словосочетания‖ болып аударылып жҥр.  

偏正短语 (pianzhengduanyu). Бҧл термин оқулықтарда, ғылыми еңбектерде және сӛздіктерде 

―сабақтас тіркес‖ [2, 141 б.], [3, 220 б.], [5, 38 б.], [7, 250 б.], [8, 102 б.], [10, 211 б.], [23, 377 б.] деп 

берілген. Аталған сӛз тіркесінің анықтамасына тоқталсақ: 

Қытай тіліндегі бҧл сӛз тіркесі екі сыңардан қҧралады. Алдыңғы сыңары – айқындаушы сӛз, 

соңғы сыңары – ҧйытқы сӛз. Екі сыңар арасында айқындауыш-айқындалғыш (анықтауыштық немесе 

пысықтауыштық) қатынас болады. Қытай тілінде қалыптасқан дәстҥр бойынша бҧл сӛз тіркесі ӛз 

ішінен анықтауыштық қатынастағы және пысықтауыштық қатынастағы сӛз тіркесі болып екі тҥрге 

бӛлінеді. 

Бҧл тіркесті ―сабақтас тіркес‖ деп аударылуының себебі қазақ тіліндегі ―сабақтас тіркеске‖ 

(яғни сабақтаса байланысқан сӛз тіркесі) ҧқсатудан келіп шықса керек. Біздің пікірімізше, 偏正短语 

(pianzhengduanyu) атауына ―сабақтас тіркес‖ дәлме-дәл балама бола алмайды. Себебі қазақ тілінде 

сабақтаса байланысқан сӛз тіркесі анықтауыштық қатынастағы сӛз тіркесі, пысықтауыштық 

қатынастағы сӛз тіркесі және толықтауыштық қатынастағы сӛз тіркесі болып ҥшке бӛлінеді. Ал 

қытай тілінде 偏 正 短 语  (pianzhengduanyu) анықтауыштық қатынастағы сӛз тіркесі және 

пысықтауыштық қатынастағы сӛз тіркесі болып екіге бӛлінеді.  

Біз 偏正短语  (pianzhengduanyu)-дың жоғарыдағы айтылған ерекшеліктерін ескере отырып, 

аталған сӛз тіркесін ―бағыныңқы-басыңқылы сҿз тіркесі‖ деп аударуды ҧсынамыз. Орыс тіліне, 

кӛбінесе, ―подчинительное словосочетание‖ болып аударылып жҥр. 

1956 жылы жасалған ―Уақытша жасалған қытай тілінің мектеп грамматикасы жҥйесінде‖ 

кеңестік тіл білімінің әсерімен қытай тіліндегі жай сӛйлемдер қос қҧрамды және бір қҧрамды 

сӛйлемдер деп бӛлінген. 1984 жылы жасалған ―Мектеп бағдарламасында‖ қытай тілінің 

грамматикалық ерекшеліктері ескеріліп, жай сӛйлемдер бастауыш-баяндауыш қҧрылымды 主谓句

(zhuweiju), бастауыш-баяндауыш қҧрылымды емес сӛйлемдерге 非 主 谓 句  (zhuweiweiyuju) 

ажыратылған. Бастауыш пен баяндауыштан қҧралған сӛйлем бастауыш-баяндауыш қҧрылымды деп 

аталады. Бҧл сӛйлем баяндауыштың сипатына, яғни баяндауыштың қандай сӛз табынан болуына 

қарай есім баяндауышты 名 词 谓 语 句 (mingciweiyuju), етістік баяндауышты 动 词 谓 语 句 

(dongciweiyuju), сын есім баяндауышты 形容词谓语句 (xingrongciweiyuju) және баяндауышы 

бастауыш-баяндауышты сӛз тіркесінен жасалған сӛйлемдер 主谓谓语句  (zhuweiweiyuju) болып 4 

тҥрге бӛлінеді. Қазіргі кезде қытай тіл білімінде ―қос қҧрамды сӛйлем‖ және ―бір қҧрамды сӛйлем‖ 

деген терминдер қолданыстан қалған. 

主谓句 (zhuweiju). Бҧл атауда қазақ тіліне әрқилы аударылып жҥр. Чын Янян ―Қытайша-қазақша 

салғастырмалы грамматикасы‖ атты еңбегінде 主谓句  (zhuweiju)-ді ―бастауыш-баяндауыштық 

сҿйлем‖, ал非主谓句 (zhuweiweiyuju) ―бастауыш-баяндауыштық сҿйлемге жатпайтын сҿйлем‖ деп 

аударған [10, 264 б.]. Алайда автор аталған еңбегінің 278-бетінде 主谓句(zhuweiju) атауын ―жалаң 

сҿйлем‖ деп, ал 非主谓句 (zhuweiweiyuju) атауын ―жақсыз сҿйлем‖ деп берген. Орыс тіліне 

―субъектно-предикативные предложения‖, ал ағылшын тіліне ―subject-predicate sentence‖ болып 

аударылады. 
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主谓谓语句  (zhuweiweiyuju). Баяндауышы бастауыш-баяндауышы сӛз тіркесінен (немесе 

предикативті сӛз тіркесі) жасалған сӛйлем баяндауышы предикативті сҿз тіркесінен жасалған 

сҿйлем (主谓谓语句 zhuweiweiyuju) деп аталады. Бҧл сӛйлемнің баяндауышы, әдетте, тҧтас сӛйлемнің 

бастауышын суреттеп, тҥсіндіреді. Қытай тіл білімінде қалыптасқан дәстҥр бойынша тҧтас сӛйлемнің 

бастауышы ―негізгі бастауыш‖ деп аталады, баяндауыштың қызметін атқаратын предикативті 

тіркестің қҧрамындағы бастауыш ―қосалқы бастауыш‖, ал баяндауыш ―қосалқы баяндауыш‖ деп 

аталады. Мысалы: 他‖汉语说得很流利 [Ta hanyu shuo de hen liuli] (Сӛзбе-сӛз: Ол қытай тілі сӛйлеу 

жетік) Ол қытай тілінде жетік сҿйлейді. Сӛйлемнің қҧрамындағы 他 (ол) – негізгі бастауыш, 汉语 

(қытай тілі) – қосалқы бастауыш, 说 (сӛйлеу) – қосалқы баяндауыш. Қытай тілінде мҧндай сӛйлемнің 

болуы сӛздерді байланыстыратын жіктік, тәуелділік және септік жалғауларының болмауымен 

байланысты болып келеді. Баяндауышы предикативті сӛз тіркесінен жасалған сӛйлемнің болуы – 

қазіргі қытай тілінің елеулі ӛзгешелігі.  

Оқулықтар мен оқу қҧралдарында бҧл атау ―бастауыш-баяндауыштық баяндауыштық сҿйлем‖ 

[6, 329 б.], ―бастауыш-баяндауышты баяндауыштық сҿйлем‖ [7, 329 б.], ―бастауыш-баяндауыш 

тіркесті баяндауыштық сҿйлем‖ [23, 136 б.], ―баяндауышы предикативтік сҿз тіркесінен жасалған 

сҿйлем‖ [11, 106 б.], ―баяндауышы бастауыш-баяндауыштық сҿз тіркесінен жасалған сҿйлем‖ [15, 

44 б.] беріліп жҥр. 

Сӛздіктерде ―баяндауышы бастауыш-баяндауышты сҿз тіркестен болған сҿйлем‖ [5, 65 б.]. 

―жалаң сҿйлем‖ [2, 251 б.]. ―баяндауышы бастауыш-баяндауыштық сҿз тіркесінен жасалған 

сҿйлем‖ [14, 172 б.] болып берілген. Бҧл сӛйлем орыс тілінде ―предложения с субъект-

предикативным словосочетанием в роли сказуемого‖, ―предложения с ―подлежащее-сказуемым в 

качестве сказуемого‖ деп аталса, ағылшын тілінде ―S-P predicate sentence‖, ―sentence with a clause as 

predicate‖ деп аталып жҥр. 

连动句 (liandongju). 连谓句(lianweiju) деп те аталады. Бҧл сӛйлем кӛп етістікті сӛз тіркесінің 连动

短语 (liandongduanyu) тікелей баяндауыш мҥше болуынан немесе кӛп етістікті сӛз тіркесінің сӛйлемге 

тән интонациямен айтылуы арқылы жасалады (жазуда сӛйлемге тән тыныс белгілері қойылады). 

Сӛйлемнің қҧрамында қабаттаса келген етістіктердің орын тәртібі тҧрақты, орындарын ӛзгертуге 

болмайды. Қабаттаса тіркесіп келген етістіктер ортақ бір бастауышты баяндап келеді. Сӛйлемнің 

ішінде дауыс кідірісі болмайды. Етістіктердің арасына ешқандай байланыстырушы дәнекер сӛздер 

жҧмсалмайды. Ілгерілі-кейінді етістіктердің арасында белгілі мағыналық қатынастар болады.  

Бҧл сӛйлем连谓句 (lianweiju) деп аталғанда, ―тіркемелі баяндауышты сҿйлем‖ [6, 342 б.], [23, 

207 б.]. 连动句  (liandongju) оқу қҧралдарында ―кҿп етістікті сҿйлем‖ [11, 110 б.], [15, 50 б.], 

―шұбыртпалы етістікті сҿйлем‖ [10, 286 б.], ―тіркемелі етістікті сҿйлем‖ [22, 273 б.], болып 

беріліп жҥр. Сӛздіктерде ―кҿп етістікті сҿйлем‖, ―ұласпалы етістікті сҿйлем‖ [14, 139 б.], 

―шұбыртпалы етістікті сҿйлем‖ [5, 35 б.] болып аударылып жҥр.  

М.Ілікеновтің ―Ханзуша-қазақша тіл ғылымы сӛздігі‖ мен Д.Назаридің ― Ханзуша-қазақша тіл 

ғылымы атауларының салыстырмалы шағын сӛздігінде‖ бҧл сӛйлем 连动式句子(liandongshijuzi) деп 

берілген. М.Ілікенов ―шұбыртпалы етістікті сҿйлем‖ [2, 122 б.] деп берсе, Д.Назари ―кҿп етістікті 

(райлы) сҿйлем‖ деп берген [3, 196 б.]. Біздің пікрімізше, Д.Назаридің еңбегінде 连动式 (liandongshi) 

―кҿп етістікті рай‖ деп қате аударылған. 式(shi) грамматикалық термин болғанда, ―рай‖ болып 

аударылады, бірақ连动式 (liandongshi)-ның қҧрамындағы 式(shi) сӛзі ―үлгі, тип, форма, тұлға‖ деген 

мағынада. Сонымен, 连动式 (liandongshi) – ―ҧласпалы етістік‖ типті сӛйлем. 连动句(liandongju) орыс 

тіліне ―многоглагольное предложение‖, ―предложение с составным глагольным сказуемым‖, 

―сериальная глагольная конструкция‖ деп аударылып жҥр. А.В.Скворцов 连动短语 (liandongduanyu)-

ды ―глагольные словосочетания‖ [24, 26 б.] деп аударған.  
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兼语句 (jianyuju). Бҧл сӛйлем – екі тҥрлі қызмет атқаратын мҥшелі сӛз тіркесінің 兼语短语(jianyu 

duanyu) тікелей баяндауыш болуынан немесе екі тҥрлі қызмет атқаратын мҥшелі сӛз тіркесінің 

сӛйлемге тән интонациямен айтылуы арқылы жасалады (жазуда сӛйлемге тән тыныс белгілері 

қойылады). Сӛйлемнің қҧрамындағы екі етістік баяндауыштың ортақ бастауышы болмайды. 

Алдыңғы етістіктің толықтауышы соңғы етістіктің бастауышы болып келеді. Сӛйлемнің қҧрамында 

әрі толықтауыштың, әрі бастауыштың қызметін атқаратын мҥше – екі тҥрлі қызмет атқаратын мҥше 

兼语 (jianyu) деп аталады.  

Бҧл сӛйлем атауы да тҥрліше аударылып жҥр. Оқулықтар мен оқу қҧралдарында ―қос міндетті 

мүшелі сҿйлем‖ [6, 342 б.], [23, 227 б.], ―қос міндетті мүшелі форма‖ [7, 381 б.], ―қабат мүшелі 

сҿйлем‖ [10, 289 б.], ―екі түрлі қызмет атқаратын мүшелі сҿйлем‖ [15, 54 б.], ―қос міндетті сҿзді 

сҿйлем‖ [11, 111 б.] деп берілген. Сӛзіктерде ―қабат мүшелі форма‖ [2, 100 б.], ―екі жақты қызмет 

атқаратын мүшелі сҿйлем‖ [14, 113 б.], ―қос міндетті мүшелі сҿйлем‖ [5, 30 б.], [18, 53 б.] болып 

аударылған. Орыс тіліне ―последовательно связанное предложение‖, ―предложение со сказуемым, 

выраженным каузативным глаголом‖ деп аударылып жҥр. 

 句群 (juqun). 句群 (juqun) – мағыналық жағынан тығыз қарым-қатынаста, қҧрылымдық жағынан 

тҧтастықта, бірлікте тҧратын бірнеше сӛйлемдердің тізбегінен жасалған тілдік бірлік. Ол – қытай 

тілінің граматикасындағы ең ҥлкен бірлік болып табылады.  

句群 (juqun) ―Қытайша-қазақша ҥлкен сӛздікте‖ ―ҽңгіме‖, ―мҽтін‖ болып берілген [9, 399 б.]. 

Б.Шӛкеeв ―сҿйлем шоғыры‖ деп атайды [22, 359 б.]. Бҧл бірлік – жалпы тіл білімінде айтылып жҥрген 

―күрделі синтаксистік бірлік‖ немесе ―күрделі синтаксистік тұтастық‖. Біз бҧл атауды ―күрделі 

синтаксистік бірлік‖ [15, 11 б.] деп атадық. ―Мҽтін‖ қытай тіліне 课文  (kewen) немесе 篇章 

(pianzhang) болып аударылады. 

Қытайда тіл білімі терминдерін қазақ тіліне қытай тілінен тікелей аудару арқылы қабылдау 

ҥрдісі бар. Соның салдарынан қазақстандық оқырмандарға тҥсініксіз терминдер пайда болды. 离心结

构 (lixinjiegou) және 向心结构  (xiangxinjiegou) деген атаудың аудармасына тоқталсақ. ―Ханзуша-

қазақша тіл ғылымы атауларының салыстырмалы шағын сӛздігінде‖ 离心结构 (lixinjiegou) деген атау 

―центрден тебу құрылымы‖ [3, 192 б.], ал 向心结构  (xiangxinjiegou) атауы ―центрге тартқан 

құрылым‖ деп аударылған. ―Ханзуша-қазақша тіл ғылымы сӛздігінде‖ 离心结构(lixinjiegou) ―дара 

тізбек‖ [2, 118 б.] болып аударылған. Авторлар жоғарыдағы екі атауды қытай тілінен сӛзбе-сӛз 

аударған. 离心结构 (lixinjiegou) қазақ тіліне ―экзоорталық қҧрылым‖, ал 向心结构 (xiangxinjiegou) 

―эндоорталық қҧрылым‖ болып аударылу керек. Ағылшын тілінде бҧлар ―exocentric construction‖, 

―endocentric construction‖ деп аталады. Міне, бҧдан Қытайда терминдерді қытай тілінен қазақ тіліне 

тікелей аудару арқылы қабылдайтынын байқауға болады. 

Қорытынды. Қытай тілінен филолог мамандар дайындауда, аударма саласында, тіпті кез келген 

қытай тілін ҥйрену мен ҥйретуде қиындық тудыратын мәселелердің бірі сол тілдің грамматикалық 

қҧрылымына қатысты терминология мәселесі болып табылады. Ӛйткені ауызша сӛйлеуде болсын, 

жазба тілде болсын сауаттылық мәселесі, ең алдымен, тілдік қҧрылымдардың қҧрылымы және оның 

мағынасын дҧрыс тҥсінуге тікелей тәуелді. Ал білім беру ҥдерісінде қытай тілінің грамматикасын 

ҥйрету мен ҥйренуде бірінші кезекте оқулықтар мен оқу қҧралдарындағы терминдердің мәнін дҧрыс 

тҥсінудің маңызы зор. Бҧл орайда қытай тілінің қҧрылымдық жҥйесінің ӛзгешелігі және терминдерді 

ҧлттық тіл заңдылықтары негізінде қалыптастыру, халықаралық терминдердің ҧлт тіліне бейімделіп 

алынуы тҧтастай терминдерді, оның ішінде лингвистикалық терминдердің мән-мағынасын 

мҥмкіндігінше дәл ашатындай баламасымен қазақ тіліне аударылуы ӛте ӛзекті мәселе болып 

табылады. Сонымен қатар, алдағы уақытта қытай және қазақ тілдеріндегі лингвистикалық 

терминдерді тіл білімінің әр саласы бойынша алып, салғастырмалы тҥрде қарастыру қажет деп 

санаймыз. Бҧл аталған тілдердегі тҥрліше аударылып, тҥсіндіріліп жҥрген тілтанымдық терминдерді 

бір ізге келтіруде маңызды қадам болып табылады. Ал дҧрыс және бірізді терминологиялық ғылыми-
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аппаратпен жҧмыс істеу тек тіл ҥйрену мен тіл ҥйрету ҥдерісінде ғана емес, зерттеу жҧмысымен 

шҧғылданушылар ҥшін де теориялық білімді талдап зерделеуді оңтайландыратындығы кҥмән 

туғызбаса керек.  
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ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ МӘДЕНИ СӚЗДЕРДІ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада қытай тіліндегі аударма мәселелері, оның ішінде қытай мәдениетіне қатысты 

сӛздерді қазақ тіліне аударуда кездесетін қиындықтар, оларды аударудың әдіс тәсілдері, сонымен 

қоса, тіл мен мәдениеттің ӛзара байланысы жайлы сӛз қозғалады. Мәдени сӛздер лексикалық, 

стилистикалық, логикалық, грамматикалық қырларынан салыстыра зерттеліп, олардың қазақ қытай 

тілдеріндегі ерекшеліктері мен ҧқсас тҧстары жан-жақты қарастырылады. Сонымен қоса, мақалада 

әрбір елдің материалдық және рухaни мәдениетінің кӛрінісі саналатын тҥр-тҥс реңдері мен туыстық 

атауларын аударуға баса мән беріледі. 

Қытайда ашық есік реформасы жҥргізілген жылдардан бері сыртқы әлеммен байланысы кҥн 

санап артып келеді. Қытай тілінің де әртҥрлі тілдермен байланысы артып, аударма саласы да 

қарыштап дамуда. Қоғамның аудармашыларға деген сҧранысы да артты. Қоғам дамуының 

талаптарына сай келу ҥшін аударма да шет тілдерді оқытуда оның бӛлінбес бӛлшегіне айналды. 

Сондықтан қытай тілінің әрбір саласына қатысты сӛздерді аудару мәселелерін зерттеу қазіргі таңда 

ӛзекті тақырыптардың бірі. Оның ішінде мәдени салаға қатысты сӛздердің табиғатын танып, оларды 

жҥйелі тҥрде зерттеу және ана тілімізге аудару аударма теориясы мен практикасы ҥшін маңызды ҥлес 

қоспақ. 

Тҥйін сӛздер: аударма, мәдениет, фразеологизм, филология, туыстық атаулар 
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PROBLEMS OF TRANSLATION OF CULTURAL WORDS IN CHINESE TO KAZAKH 

LANGUAGE 

 

Abstract 

This article deals with the issues of Chinese translation, including difficulties in translating words 

related to Chinese culture into the Kazakh language, methods of translating them, as well as the relationship 

between language and culture. Cultural words are compared with lexical, stylistic, logical, grammatical 

aspects and their features and similarities in Kazakh and Chinese are explored in detail. The article also 

focuses on translating colors and related names, which reflect the material and spiritual culture of each 

country. 

Since China's open door reforms, its connection with the outside world has been growing steadily. The 

Chinese language connection with different languages is growing and the translation industry is developing. 

Society demand for translators also increased. Translation has also become an integral part of teaching 

foreign languages to meet the development needs of society. That is why the study of the problem of 

translating words in each branch of Chinese language is one of the most relevant topics today. Including, 

recognizing the nature of cultural expressions and their systematic study and translation into our native 

language will make an important contribution to translation theory and practice. 

Keywоrds: translation, culture, phraseology, philology, kinship 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА КУЛЬТУРНЫХ СЛОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 

 

Аннотация 

В этой статье описываются проблемы китайского перевода, в том числе трудности перевода 

слов, связанных с китайской культурой на казахский язык, а также их способы перевода, 

взаимотношения между языком и культурой. Культурные слова сравниваются с лексических, 

стилистических, логических, грамматических сторон, и детально исследуются их особенности и 

сходства на казахском и китайском языках. В статье уделяется особенное внимание на переводу 

цветовых компонентов и родственных обращении, которые отражают материальную и духовную 

культуру каждой страны. 

После проведения реформ «открытых дверей» Китая его связь с внешним миром неуклонно 

набирает обороты. Расширяется связь китайского языка с различными языками и развивается 

индустрия переводов. Общественный спрос на переводчиков также увеличился. Перевод также стал 

неотъемлемой частью обучения иностранным языкам для удовлетворения потребностей развития 

общества. Именно поэтому изучение проблемы перевода слов в каждой ветви китайского языка 

является одной из самых актуальных тем на сегодняшний день. В том числе, признание природы 

выражений культуры и их систематическое изучение и перевод на наш родной язык внесут важный 

вклад в теорию и практику перевода. 

Ключевые слова: перевод, культура, фразеологизм, филология, родственные слова 

 

Кіріспе. Аударма – халықтар арасындағы қарым-қатынастың маңызды қҧралы, тҥрлі 

мәдениеттер арасындағы рухани байланыстың қайнар кӛзі. Аударма саласы қай заманда да 

ғылымның ӛркендеуінің негізі болған. Бір тілдегі дҥниені келесі бір тіл арқылы ҧсыну қай қоғамда 

да, қандай дәуірде де ел мәдениетін дамытуға, халықтың басқа ҧлттың мәдениетімен танысуына, сол 

арқылы ӛркениеттің жаңа биігіне қадам басуына ықпалы басым екені даусыз. Әртҥрлі тілде қарым-

қатынас жасағанда тілдің қызметі аударма арқылы орындалды. Аударма ағылшын тілінде 

―translation‖, орыс тілінде ―перевод‖, араб тілінде ―тәржіма‖, тҥрік тілінде ―чевры‖, қырғыз тілінде 

―қотору‖ деген сӛздермен беріледі. Ол тіл, әдебиет, әлеуметтану, педагогика, психология, 

антропология сияқты ғылымдардың ерекшеліктерін тҧла бойына тоғытып, ҧзақ уақыттық тәжірибе 

барысында ӛзінің теориялық, принциптік және шеберлік жҥйесін қалыптастырып келеді.  

Қазіргі таңда қытайдағы аударма теориясын зерттеу кҥн сайын қарыштап алға басуда. Бҧл 

негізінен аударматанудың жеке дара ғылым ретінде орын алуы мен дамуынан кӛрініс табады. Жаңа 

заманғы аударматанудың басты ерекшелігі тҥрлі аударма мәселелерді шешуде жҥйелі әдістерді 

қолдануында, аударманы толық бір жҥйе ретінде қарап, зерттеу жҥргізілуінде. Бҧл зерттеудің басты 

бағыттарын айқындап береді. Дәстҥрлі аударма теориясынан ерекшілігі қазіргі заманғы аударматану 

кӛп қырлы, салааралық ғылымның жаңа саласы. 

Қытай байырғы ӛркениетті кӛп ҧлтты ел болғандықтан оның аударма саласының тарихы тереңде 

жатыр. Арыдан айтсақ, Жоу патшалығы заманынан басталады. Шығыс Жоу патшалығы тҧсында 

аудармашылық мәнсап ретінде танылып, тҥрлі атақ лауазымдар берілген. Қытай аударма тарихында 

Шығыс Хан патшалығы дәуірінен Таң, Сҧң патшалығы дәуіріне дейін будда номдарын аудару 

гҥлденсе, Миң патшалығының соңғы кезеңінен Чиң патшалығының басына дейін ғылыми 

техникалық аударма дамыды. Апиын соғысынан «4 мамыр» қозғалысына дейін батыстың саяси 

филолософиялық идеялары мен әдеби кӛркемӛнер туындыларын аудару белең алды. 

―4 мамыр‖ қозғалысын бастау алған жаңа мәдени тӛңкерістен кейін, қытайдың аударма саласы 

жаңа тарихи дәуірге қадам басты. Кӛне әдеби тіл ―вынянвын‖ (文言文 ) орнын жаңа әдеби тіл 

―байхуа‖（白话文）басып, аударманың мазмҧны мен формасына тҥбегейлі бетбҧрыс жасалды. Жаңа 

Қытай қҧрылып, ашық есік саясаты жҥргізілу барысында саяси-экономикалық, әскери істер, ғылым, 

техника, әдебиет, кӛркемӛнер тағы басқа салаларда ел аралық, ҧлтаралық ауыс-тҥйіс, қарым-



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

610 

қатынастар барынша жиілеген. Ал соңғы жарты ғасырдан астам уақытта аударма саласы тың, мол 

табыстарға қол жетті. Аударманың ӛрісі кеңейіп, ӛркендей тҥсіп, аударма жҧмысы ғылыми даму 

арнасына тҥсті. Аударманың қажеттілігі ҥшін салыстырмалы сӛздіктер, салалық сӛздіктер, 

тҥсіндірмелі сӛздіктер қҧрастырылды. Мҧның бәрі аударманың заманауы қажетіне ілесе дамып келе 

жатқанын білдіреді.  

Әдістеме. Тіл мәдениетпен тығыз бaйлaнысты, оның қҧрaмдaс бӛлігі. Ол бір жaғынaн мәдениетті 

aнықтaса, екінші жағынан оның бӛлінбес бір бӛлшегі болып тaбылaды. Кейбір тілдік ортaлaрдa 

олaрды бір-бірінен бӛлу мҥмкін емес. Осы тҧрғыда, белгілі бір тілді ҥйрену бaрысындa сол елдің 

мәдениетінен де хaбaрдaр болу керек, сол кезде ғaнa тілді ҥйрену оңaйғa тҥседі. Тіл мен мәдениеттің 

байланысын зерттеген зерттеушілер аз емес. Осы орайда А.Д.Швейцер мен Л.Б. Никольскийдің 

пікірлері ҥш жерде тоғысады: 1) тіл- мәдениеттің формасы да, элементі де емес; 2) тіл – мәдениеттің 

бӛлігі емес; 3) тіл- мәдениетті бейнелеу формасы [1.,98б]. Бҧл жерде ҥшінші пікірді ҧстанып, тілді 

мәдениеттің бейнелеуші формасы ретінде санасақ, тіл мен мәдениеттің басқа компоненттері 

арасындағы байланыстың екі жақты сипатын атап ӛтуіміз керек.  

Тіл мен мәдениеттің бaйлaнысы мәселелерін бaрыншa кеңінен қaрaстыруғa тырысқaн 

зерттеулердің қaтaрынa В. фон Гумбольдтың еңбектерін жaтқызуғa болaды. Ғaлым мынaдaй ой-

тҧжырымдaр жaсaғaн: 1) мaтериaлдық және рухaни мәдениет тілге әсер етеді; 2) кез келген мәдениет 

ҧлттық нышaнғa ие; мҧндaй сипaт тілдік жҥйеде aйқын кӛрінеді; 3) тіл-aдaм мен қоршaғaн ортaны 

жaлғaстырушы буын; 4) ―хaлықтық рух‖ пен мәдениеттің белгісі – ішкі формa тілге тән [2., 249б]. 

С.Г.Тер-Минасова ―Әрбір шет тілі сабағы - мәдениеттер тоғысы, бҧл мәдениетаралық қатынас 

практикасы, себебі әрбір шет тілі ӛзге әлем мен ӛзге мәдениетті бейнелейді: әрбір сӛздің артында 

ҧлттық таныммен негізделген әлем туралы тҥсінік тҧр‖ [3., 95б], деген пікірін білдіреді. Шет тілін 

ҥйренуде ҧлттық мәдени ерекшеліктерді тасада қалдырып, оны толыққанды меңгеру мҥмкін емес 

екендігін Р.К. Миньяр Белоручевтың ―аудармашы сол елдің мәдениетіне терең қанық болғанда ғана, 

аударма толыққанды болады‖ деген [4., 119б] тҧжырымынан байқауға болады.  

Ал қытай тілі аудармашыларына келер болсақ, тілден бӛлек, оның тарихын, әдебиетін, салт 

дәстҥрін, әдет-ғҧрпын, ӛнерін, қытайлықтардың қоршаған орта туралы кӛзқарасын, дҥниетанымын 

білу ӛте маңызды. Себебі, аударма барысында осы әрбір мәдени тармақтарға аудармашы кезігіп 

отырары сӛзсіз. Мысалы, қытай фразеологизмдерін алайық. Қытай фразеологизмдерінде атақты 

тарихи тҧлғалардың, аңыздар мен мифтердегі кейіпкерлердің есімдері жиі кездеседі. Ал оларды 

толыққанды аудару ҥшін, бҧларды білудің маңызы зор. Мысалы: 事后诸葛亮 тура аударма: ―Іс біткен 

соң Жугыляң сияқты болу‖ мағыналық аударма: ―ақылы тҥстен кейін кіру‖, ―ақсақ қой тҥстен кейін 

маңырайды‖; 姜太公钓鱼〃愿者上钓 сӛзбе сӛз: ―Зяң ақсақал балық аулап отыр, қалағаны қармаққа 

ілінуде‖, мағынасы: бос отыру, қҧр ҥміттену. Бірінші фразеологизмдегі Жугыляң Қытай тарихындағы 

―Ҥш патшалық‖ дәуірінде шеберлігімен, даналығымен кӛзге тҥскен атақты қолбасшы. Ал екінші 

фразеологизмдегі Зяң қытай аңыздарында жиі кездесетін Жоу дәуірінде ӛмір сҥрген данагӛй ақсақал. 

Оның есімі кӛптеген аңыз-әңгімелердің, мақал-мәтелдердің шығуына арқау болған. Аңыздарға 

сәйкес, ол балық аулауға қатты әуес болып, кӛп уақытын сонымен ӛткізген. Ал балықтар оның 

даналығына бас иіп, ӛздері қармаққа келіп тҥскен деседі. Бҧлардан байқайтынымыз, аудармашы осы 

екі фразеологизмді дҧрыс аударуы ҥшін, тілді білуі жеткіліксіз. Оған қоса, қытай тарихы мен 

әдебиетінен хабардар болуы да қажет екендігін кӛрсетеді. 

Нәтижелер. Қытай халқы мен басқа халықтар арасындағы мәдениеттің әртҥрлі қырлары 

аудармаға біраз қиындықтар туғызады. Мысалы, тҥр-тҥс реңдерін аудару. Тҥр-тҥс атаулары 

хaлықтың дҥниені тануынан хaбaр беретін aқпaрaттық дереккӛз ғaнa емес, сонымен қaтaр ғaлaмның 

тілдік бейнесін жaсaйтын ҧлттың эстетикaлық тaным-тaлғaмын, кәсібін, мінез-қҧлқын, ырым-

нaнымын, сaлт-дәстҥрін, әдет-ғҧрпын, ҧлттық рухын ҧлттық тіл aрқылы сaқтaп, жaн-жaқты тaрaтып, 

тaнытaды. Осығaн орaй белгілі бір хaлықтың мaтериaлдық және рухaни мәдениетінің кӛріністері тҥр-

тҥс компонентінің тaрихи-мәдени тaңбaсы ретінде қaлыптaсaды. 

Қытай тілінде ―青 ‖деген тҥс бар. «Большой китайско-русский словарь» сӛздігінде ―темно-

голубой, ярко-синий, ярко-зеленый, черный, темный‖ деп аударылған. Ал тіркестерде оны әртҥрлі 

аударады. 青即非绿又非蓝- Чиң - жасыл да кӛк те тҥс емес; 青红皂白- кӛк-қызыл, қара-ақ (қарама-

қайшылық), 青山绿水- кӛк таулар мен жасыл су (сҧлу табиғатты суреттеу), 鼻青眼紫- мҧрны кӛгеріп, 
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кӛзі қызарып (жараланған). Бҧл сӛздерден байқағанымыздай, қытай тілінде ―青 ‖ сӛзін басқа 

тіркестермен бірге ҥйлестіре отырып аударуға тура келеді.  

Қытай халқы алқызыл (红) тҥсті қуaныштың, той-думaн, мерекенің, жaқсылықтың, aдaлдықтың 

символы санайды. Олар бaрлық игі іс-шaрaлaрғa қызыл тҥсті қолдaнaды. Қызыл тҥс - қытaйлaрдa 

гҥлденіп-кӛркеюді білдіреді. Кҥнкӛрісі, тіршілігі жaқсы болсa 红火 (сӛзбе-сӛз: қызыл от) қызықты, 

думaнды, бaқ пен береке, 红运 (сӛзбе-сӛз:қызыл береке) деп істің сәтті бaстaлғaнын; 开门红 (сӛзбе-

сӛз: есік aшылғaннaн қызыл); 满堂红– бәрі сәтті болу, бәрі oңғa бaсу деп аударылады; 走红- бaғы 

жaну; бaқ қону немесе 走红运 – бaғы жaну, тaсы ӛрге домaлaу; қҧрметке бӛленген aдaмды aйтқанда 

红得发紫 aтағы жер жaру; 红人 - aрдaқты, aяулы деп аударамыз.  

Қытaйлaр қызыл тҥс aрқылы қaс сҧлудың кескін-келбетін суреттейді. Мысaлы, қытaй тіліндегі 

红颜薄命, 红颜 - қaс сҧлу, ал 红光满面 немесе 满面红光 (сӛзбе-сӛз: беті қызыл нҧрғa бӛлену) - бетінің 

нҧры қaйтпaғaн, жҥзінен нҧр тaмған, қызыл шырaйлы деп аударуға болады. Олaр әйел сҧлулығын 红

粉, 红粉佳人, 红粉青峨- сҧлу, әдемі; 红袖 (сӛзбе-сӛз: қызыл жең), 红裙 (сӛзбе-сӛз: қызыл кӛйлек), 红

妆 (сӛзбе-сӛз: әйелдердің қызыл киімі) қыз-қырқын, қыз-келіншек; 红男绿女(сӛзбе-сӛз: қызыл ер, 

жaсыл әйел) ҥлде мен бҥлдеге opaнғaн қыз-жігіттер, сәнді киінген бойжеткендер мен бозбaлaлaр деп 

аударылады. 

Қытaй тілінде aқ тҥс (白) абыройсыз, мәртебесіз дегенді де білдіреді. Aқ тҥстің бҧл мaғынaсы 

ежелгі киім кию ҥрдісіне де бaйлaнысты болған. Сюй пaтшaлығы тҧсында қaрaпaйым хaлыққа aқ 

тҥсті киім киюжі бҧйырған [5.,88б]. Сондай-ақ қытaй тілінде aқ (白) aуыспaлы мағынада босқа әуре 

болу, еңбегі зaя кету, aрaмтер болу деген мaғынaдa. Мысaлы: 空白- бос жер; 一穷二白 - сіңірі шыққан 

кедей; 白跑一趟 - бостaн босқa жҥгіру деп аударылады. 

Ал қазақ халқында ақ тҥс пәктік, aдaлдық, тaзaлық, имaндылық символы. Aтa-бaбaлaрымыздaн 

келе жaтқaн сaлт бойынша ҥйге кіріп кеткен жылaнның бaсынa aқ (сҥт, aйрaн, қымыз) қҧйып, оны 

ӛлтірмей, сыртқa шығaрып жібереді. Бір-бірінің aқ дaстaрхaнынaн дәм тaтқaн aдaмдaр ешқaшaн бір-

біріне жaмaндық жaсaмaуғa тиісті. Қaзaқтa aқ жол, aқ кӛңіл, aқниет, aқжҥрек деген aдaл ниетті 

бейнелейтін сӛздер де бaр. Сондaй-aқ, aқ тҥс кейде жaғымсыз бейнелерді суреттеуде де қолдaнылaды. 

Aққҧс, aқсaйтaн, aқсирaқ, aқкӛз, aққҧлaқ және тaғы дa бaсқa. Тіпті, біздің aтa-бaбaлaрымыз қолынaн 

тҥк келмейтін, жaлқaу, жaтып ішер жaндaрды aқсaусaқ деп aтaйды. 

Ежелгі қытaй мәдениетінде қaрa тҥс (黑) қaсиеттің, тӛзімшілдіктің белгісі. Бірaқ қaзіргі тaңдa 

қaрaның керісінше мaғынaсын кӛп қолдaныстa. Мысaлы: 抹黑 - біреудің aбыройын жерге тӛгу; 黑帮, 

黑社会 - банда, мафия; 黑心 - қaрa ниетті; 黑手 - қaрaқшы; 黑名单 - қaрa тізім т.б. Қaзір қaрa сӛзі 

aрқылы зaмaнғa сaй сӛздер жиі қолдaнылaды. Мысaлы: 黑社会  - қaрa қоғaм, яғни зaңғa қaйшы 

шыққaн топтар мен ҧйымдaр; 黑户- тҧрaқты тіркеуі жоқ отбaсылaр; 黑车 - қҧжатсыз кӛлік; 黑人 - 

тіркеуі жоқ aдaм; 黑货 - сaлығы тӛленбеген зaттaр; 黑名单 - қaрa тізім деп тура және ауыспалы 

мағынада қолданылады [6., 90б]. 

Қазақ халқында да қара тҥс жaғымсыз бейне кӛрінісі болып сaнaлғaнымен, оның киелі мaғынaдa 

дa қолдaнылaтын тҧстары кӛп. Қазақта қaрa шaңырaқ, қaрa қaзaн, қaрa бaлa, қaрa кӛз, қaрa сӛз, қaрa 

ормaн, қaрa жер, қaрa нaр, қaрa от, қaрa шaл деген қaсиетті ҧғымдар бар. Қaрa тҥстің жaғымсыз 

бейнені кӛрсететін ҧғымдaры: қaрa бет (ҧятсыз, aрсыз), қaрa ниет, қaрa жҥрек, қaрa жaлaу (ӛлім 

белгісі), қaрa орамaл (жесір қaлып, aзa тҧту). Хaлқымызда қaрaлaды, aқты қaрa деді, қaрa бaсты, қaрa 
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тҧтты, қыр бaсындa бір қaрa кӛрінді, қaрa домaлaқ (бaлa) деген тәрізді де сӛз тіркестері мен aтaулaр 

да бaр. 

Талқылау. Аудармашының кездесетін қиындықтары тілдің ерекшелігімен және сол тілдің әр 

тҥрлі жағдаяттарда кездесетіндігімен тығыз байланысты. Қытай тіліндегі кейбір туыстық атаулардың 

кӛп мағыналығы мен кӛп нҧсқалығы, диалектілерде қолданылуы аудармада қиындық туғызады. 

Мысалы, Шандҧңдықтар 伯父 (әкесінің ағасы) немесе 叔父 (әкесінің інісі) ―爸‖ (әке) деп атайды. 

Бірақ оның ӛзінде әкесінің жанҧядағы ретіне орнына қарай атайды, яғни 大爸 (ҥлкен әке), 二爸 

(екінші әке) және 小爸 (кіші әкем) деп бӛліп атайды. Ал пекиндіктер 伯父 (әкесінің ағасы) кӛбінесе 

大爷 (ата) деп, ал 叔父 (әкесінің інісі) ауызекі тілдегі 叔叔 деп атайды [7.,76б]. 

Туыстық атауларды ӛзге тілге аударудың басты қиыншылықтары тілдердегі грамматикалық, 

стилистикалық жҥйедегі ерекшеліктермен, ондағы сӛздерді берудің семантикалық ерекшеліктерімен 

сипатталады. Туыстық атаулардың қҧрамына енген сӛздердің, компоненттердің ӛзара байланысы да 

әр тілде әрқилы болып келеді. Сондықтан бір тілден екінші тілге туыстық атауларды аударған кезде, 

әр тілдің ӛзіне тән ерекшеліктері айрықша кӛрінеді. 

Қытайдың туыстық жҥйесінде атаның жолына қатты кӛңіл бӛлетіндіктен, ―排行‖ тәртібін қатаң 

сақтауды талап етеді. Ол бойынша, егер бір буындағы аға ӛкілдері бірнеше болса, оларды жас 

ерекшеліктеріне қарай, 大伯 – әкенің ҥлке ағасы, 二伯 – әкенің екінші ағасы және 大嫂 – ҥлкен жеңге, 

二嫂 – екінші жеңге тағы сол сияқты рет-ретімен ат қойыла береді. 

Әдетте туыстық қарым-қатынаста вокативтерді қолдану кӛбірек кездеседі. Себебі вокативтерді 

қолдану адамдардың бір-біріне деген жақындығы мен сый-қҧрметті ресми атаумен шектемей, одан да 

жақын етіп кӛрсету ҥшін керек. Мысалы: 父亲 – 爸爸 - әке；母亲 – 妈妈 - шеше；伯父– 大爷– ҥлкен 

әке (әкенің ағасы)；伯母 – 大娘 - ҥлкен шеше (әкенің ағасының әйелі) т.б. Ал 堂兄弟 – немере аға-іні, 

堂姐妹  – немере апа-қарындас, 表兄弟– нағашы аға-іні, 表姐妹– нағашы апа-қарындас сияқты 

атаулардың вокативтеріне ―堂‖, ―表‖ иероглифтері әдетте қосылмай тек 兄弟, 姐妹 деп атай береді. 

Ал келін сол тҥскен шаңырақтың бір мҥшесі болып кеткендіктен, кҥйеуі қандай вокатив қолданса, 

сол атауларды ол да қолдана береді [8., 89б]. 

Туыстық атаулардағы негізгі шекараларға бетпе-бет атау және сырттай атауды жатқызамыз. 

Туыстарды атауда бетіне және сырттай атауға болады. Бҧл туыстық атаулардағы маңызды бӛлігі. 

Кейбір атаулар тек сырттай атауда ғана қолданылады, қаратпа атауда сирек кездеседі. Мысалы: 祖父 

〃祖母〃外祖母〃外祖父〃父亲 [fuqin]〃母亲〃继父, 继母〃伯父〃伯母〃堂兄〃表兄〃丈夫〃妻子

〃爱人 т.б. Ал кейбір атаулар тек қаратпа атауда ғана қолданылады, мысалы, 妈咪 сияқты еркелетіп, 

жақын тартатын сӛздер. 爷爷〃奶奶 , 老爷〃 姥姥 〃爸爸〃妈妈〃大爷〃大妈 〃叔叔〃婶子〃哥哥

〃姐姐 атаулармен бетпе-бет те сырттай да атай беруге болады [9., 132б]. 

当下贾母一一指 与黛玉：―这是你大舅母〃这是你二舅母〃这是你先珠大哥的媳妇珠大嫂子 

[Dāngxià jiǎ mǔ yīyī zhǐ yǔ dài yù:―Zhè shì nǐ dà jiùmu, zhè shì nǐ èr jiùmu, zhè shì nǐ xiān zhū dàgē de xífù 

zhū dà sǎozi] - Аудармасы: Сол кезде Зя шешей Дай Ҥйге бірінен соң бірін кӛрсетіп: Мынау сенің 

ҥлкен нағашы жеңгең, мынау екінші нағашы жеңгең, мынау сенің Жу ағаңның әйелі (келіні) Жу 

жеңгең. Бҧл сӛйлемде тӛрт туыстық атау кездеседі. 大舅母 - ҥлкен нағашы жеңге; 二舅母 - екінші 

нағашы жеңге; 大哥的媳妇 – ҥлкен ағаңның келіні; 大嫂子 - ҥлкен келіні. 

Туыстық қатынастағы қыздың орны қытай халқы ҥшін де қазақ халқы ҥшін де бірдей 

болғанымен, нақты қыз балаға қатысты әр халықтың ӛз ҧстанымы бар. Мысалы ортағасырлық қытай 
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қоғамында ―重男轻女‖ яғни, ҧл баланы қыз баладан артық санау кҥшті болса, қазақ халқында ―қыз – 

қонақ‖, ―қыздың жолы жіңішке‖ деп қыз баланы алақанға салып, аялап, ренжітпеген. Қыздан тараған 

ҧрпақ пен оның нағашы жҧрты арасында қолданылатын атаулардың ӛзінен-ақ қытай халқында қызды 

туыстықтан шеттеткенін байқауымызға болады. Мысалы, нағашы ата немесе нағашы апа 

атауларының референтивті формаларына 外– шет, бӛтен, жат деген мағынадағы иероглиф тіркесіп 

келсе, одан бӛлек нағашы аға-інілеріне 表  – сырт, тыс мағынадағы сӛздермен берілген. Осы 

атаулардың вокативті формалары ғана сол алыстықты біраз жақын қылып кӛрсетеді, мысалы, 外公 , 

老爷, 外婆 , 老老 – нағашы ата, апа т.б. [10., 155б]. 

Туыстық атаулар нақты туыстық жҥйені кӛрсетеді. Қазақ және қытай тілдерінің тілдік және 

мәдени ерекшеліктерінің алшақтығынан, тек тікелей қандас туыстықты ғана мысалы, әке, шеше, ҧл, 

қыз т.б. негізгілерін салыстыра аламыз. 

Қорытынды. Қазіргі таңда елімізде қытайтану ғылымының дамуына байланысты қытай тілі 

жан-жақты зерттеуді қажет етеді. Оның ішінде аударма саласының да қосатын ҥлесі зор. Қазіргі 

заманғы қытай тіліндегі мәдениетке қатысты сӛздердің табиғатын тану ҥшін, оларды жҥйелі тҥрде 

зерттеп қана қоймай, ана тілімізге аудару қажеттілігі туындап отыр. Қытай тіліндегі мәдениетке 

байланысты сӛздердің қазақ тіліне аударылмауы, зерттелмеуі олардың кҥрделілігімен және аударуда 

туындайтын қиындықтармен тығыз байланысты. Бҧл мақалада мәдениетке қатысты сӛздерді зерттеу, 

аудару арқылы біз тіл мен мәдениеттің ӛзара байланысын анықтауда жақсы мҥмкіндікке қол 

жеткізуге болатынын анықтадық. 

Мәдени сӛздер ҧлттық ерекшеліктің айнасы, келешекте оны ары қарай тереңдеп зерттеудің 

маңызы зор. 
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АБАЙ ҚҦНАНБАЕВТЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІНДЕГІ ТҦРАҚТЫ ТІРКЕСТЕРДІҢ  

ҚЫТАЙ ТІЛІНЕ АУДАРЫЛУЫ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада қазақ ағартушыларының ең ірі қайраткері, данышпан ақын әрі ойшылы Абай 

Қҧнанбаевтың моральдық-философиялық, қоғамдық-саяси және кейіптік-сатиралық ой 

толғауларының жемісі болып табылатын асыл қазынасы – Қара сӛздеріндегі сӛз тіркестерінің қытай 

тіліне аударылуы баяндалады. Абайдың қара сӛздеріндегі фразеологизмдердің шет тілдеріне 

аударылуында қателіктер кӛп кездеседі. Олардың бірнеше тҥрлері бар. Біріншіден, аудармашы 

фразеологизмді тҧрақты емес, тура мағынадағы лексикалық бірліктер ретінде қабылдап, оны сӛзбе-

сӛз аударады. Екіншіден, тҥпнҧсқадағы жекелеген фразеологизмдердің ӛзге тіліндегі бар баламасын 

таба алмайды. Ҥшіншіден, тҥпнҧсқада ауыспалы мағынада қолданылған тілдік бірліктерді 

фразеологизм ретінде қабылдайды және солай аударады. Бҧндай жағдайларда аудармада 

тҥпнҧсқаның мазмҧны, мәні, кӛркемдік ерекшеліктері дҧрыс беріледі деп айтуға болмайды. Ең басты 

талап - аудармашы фразеологизмді фразеологизммен аударуға ҧмтылуы керек. 

Тҥйін сӛздер: фразеологизм,аудармашы, Абай, қара сӛздер 
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TRANSLATION OF SUSTAINABLE WORD COMBINATIONS IN THE BOOK OF WORDS BY 

ABAI KUNANBAEV INTO CHINESE LANGUAGE 

 

Abstract 

This article describes the translation into Chinese of phraseological units in «The book of words», 

which are the treasury of moral, philosophical, socio-political and intellectual-satirical thoughts of the 

greatest figure of Kazakh enlighteners, a brilliant poet and thinker, AbayKunanbaev. There are many 

mistakes when translating phraseological units in Abay's words of wisdom into foreign languages. There are 

several types. Firstly, when the translator perceives phraseological units as a lexical unit in the literal sense, 

and not as stable phrases, and translates them literally. Secondly, he is faced with the problem of selecting an 

equivalent in the target language. Thirdly, linguistic units used in a figurative sense are perceived as 

phraseological and are translated as so. In such cases, it we cannot say that the translation correctly conveys 

the content, meaning and artistic features of the original. The basic requirement is that the translator should 

strive to translate the phraseological units of the original text using the phraseological units of the target 

language. 

Keywords: Phraseology, translator, Abai, words 
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ПЕРЕВОД УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В СЛОВАХ НАЗИДАНИЯ  

АБАЯ КУНАНБАЕВА НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Аннотация 

В данной статье описан перевод на китайский языкфразеологизмов в словах назидания, которые 

являются - сокровищницей нравственных, философских, социально-политических и 

интеллектуально-сатирических мыслей величайшей фигуры казахских просветителей, гениального 

поэта и мыслителя, Абая Кунанбаева. Существует много ошибок при переводе фразеологизмов в 

словах назидания Абая на иностранные языки. Есть несколько типов. Во-первых, когда переводчик 

воспринимает фразеологизмы как лексическую единицу в буквальном смысле, а не как устойчивые 

словосочетания, и переводит их буквально. Во-вторых, он сталкивается с проблемой подбора 

эквивалента в языке перевода. В-третьих, языковые единицы, используемые в переносном смысле, 

воспринимаются как фразеологические и переводятся как таковые. В таких случаях нельзя сказать, 

что перевод правильно передает содержание, значение и художественные особенности оригинала. 

Основным требованием является то, что переводчик должен стремиться переводить фразеологизмы 

оригинального текста используя фразеологизмы языка перевода. 

Ключевые слова: Абай, слова, фразеологизм, переводчик 

 

Кіріспе.Қазақ әдебиетінің классигі Мҧхтар Әуезовтың айтуынша, қазақ ағартушыларының бір 

ірі қайраткері, данышпан ақын әрі ойшылы Абай Қҧнанбаев «ӛз халқының рухани кӛзі» болып, 

онымен бірге ойлап, сезіне білді және оның жарқын болашағына риясыз сенді. [1] 

Қазақтың классикалық поэзиясының асқар шыңы болып саналатын – Абайдың мҧрасы мол. Соның 

ішінде моральдық-философиялық, қоғамдық-саяси және кейіптік-сатиралық ой толғаулары болып 

табылатын «Қара сӛздері» маңызды орын алады. Бҧл ақынның кӛп жылғы ой-толғанысының, мазасыз 

кӛңіл-кҥй кешуінің және азаматтық жанайқайының жемісі. Шығарманың стилистикалық мҧқият 

ӛңделуі, бейнелі тілі, ақынның ағынан жарылуы, оның адамгершілігі, биікке талпынуы, кемеңгерлігі 

«Қара сӛзді» адамзат тарихындағы ғаламат әдеби ескерткіштерінің қатарына қойып отыр.  

Абай ӛзінің қара сӛздерінде адамдық ар-ожданға кір келтіретін кемшіліктерден арылып, ең 

алдымен рухани ӛркениетке ҧмтылуға, білім арттыру жолына тҥсуге және ӛз халқының ғана емес, 

басқа халықтардың да ӛнері мен кәсібін ҥйренуге шақыра отырып, мҧның бәрі тәуелсіздікке жетудің 

бірден-бір дҧрыс жол екенін атап кӛрсетті.  

Абайдың пайымдауынша, осылай ғана әлемнің ҧлы халықтарының деңгейіне кӛтерілуге болады. 

Уақыт кемеңгер ойының дҧрыстығын дәлелдеді. Бҥгінгі таңда Абай шығармалары әр қилы халықтар 

мен мәдениеттерді жақындастырып, барлық кӛзі ашық адамзаттың рухани игілігіне айналып отыр.  

Кез-келген халықтың тілі тҧрақты сӛз тіркестеріне бай болады. Тҧрақты сӛз тіркесі, 

фразеологиялық тіркес – екі немесе одан да кӛп сӛздердің тіркесуінен жасалып, бір ҧғымды 

білдіретін бейнелі сӛздер тобы. Тҧрақты сӛз тіркесінің қҧрамындағы сӛздер ӛздерінің дербес 

мағыналарынан ажырап, жеке-дара сӛздерге балама ретінде жҧмасалады, олардың тіркестегі 

мағынасы жеке тҧрғандағы мағынасына сай келе бермейді. [3] 

Әдістеме.Фразеологизмдер – кҥрделі тілдік қҧбылыс. Фразеологизмдердің поэзиядағы кӛркемдік 

қызметін пайымдау, анықтау және ӛзге тілде беру оңай емес. Абай, Пушкин сияқты ҧлы ақындардың 

поэзиясындағы фразеологизмдердің мәнін, кӛркемдік қызметін басқа тілдерде беру аудармашыдан 

терең білімді, ақындық талантты талап етеді. Мҧндай жағдайда аудармашының алдында бірнеше 

міндеттер тҧрады:  

- фразеологизм теориясының негізгі мәселелерін білу;  

- фразеологиялық бірліктердің мәнін екі тілде бірдей терең білу; 

-  аудармада олардың мәнін, семантикасын, экспрессивті-стилистикалық қызметін лайықты 

жеткізу.  

Ал бҧл міндеттерді ойдағыдай іс жҥзіне асыру фразеологизмді аудармашының аудармаға дейінгі 

талдауының, пайымдауының деңгейімен байланысты.  
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Фразеологизмдерді аудармаға дейінгі талдау кезеңінің алғашқы қадамынан-ақ аудармашы 

кӛптеген қиындықтарға кездеседі. Олардың бастылары қатарында мыналарды атауға болады: 

- фразеологизмдердіңқҧрылымын, қҧрамдас бӛліктерін анықтау;  

- олардың текстегі, контекстегі және жасырынмағынасын, мазмҧнын, мәнін тҥсіну;  

- кӛркемдік-эстетикалық қызметін анықтау;  

- фразеологиялық бірліктің аударма тіліндегі толық баламасын табу; 

- фразеологиялық бірліктің аударма тіліндегі жақын баламасын табу; 

- фразеологиялық бірліктің мағынасын аудармада сипаттау жолымен беру, т.б.  

Бҧлардың әрқайсысы фразеологизмдерді аудару процесінің белгілі сатыларына сәйкес келеді. [6] 

Аталған сатылардың алғашқысында анықталатын мәселелердің маңызы зор. Бҧл жерде екі тілді 

жете білмейтін аудармашының қателесуі оңай. Абайдың қара сӛздеріндегі фразеологизмдердің шет 

тілдеріне аударылуында осындай қателіктер кӛп кездеседі. Олардың бірнеше тҥрлері бар. Біріншіден, 

аудармашы фразеологизмді тҧрақты емес, тура мағынадағы лексикалық бірліктер ретінде қабылдап, 

оны сӛзбе-сӛз аударады. Екіншіден, тҥпнҧсқадағы жекелеген фразеологизмдердің ӛзге тіліндегі бар 

баламасын таба алмайды. Ҥшіншіден, тҥпнҧсқада ауыспалы мағынада қолданылған тілдік бірліктерді 

фразеологизм ретінде қабылдайды және солай аударады. Бҧндай жағдайларда аудармада 

тҥпнҧсқаның мазмҧны, мәні, кӛркемдік ерекшеліктері дҧрыс беріледі деп айтуға болмайды. Ең басты 

талап - аудармашы фразеологизмді фразеологизммен аударуға ҧмтылуы керек. Дегенмен, кӛп 

жағдайда тҥпнҧсқа мен аударма тілдерінде сәйкес фразеологизмдер табыла бермейді. Мҧндай 

жағдайларда сипаттама беруге, калькалауға, лексикалық аударма жасауға, контекстуалды 

ауыстыруға, таңдап аударуға тура келеді. Фразеологизмдерді аударуда лексико-грамматикалық, 

семантикалық трансформациялардың қай-қайсысын да лайықты жерінде орнын тауып қолдануға 

болады [4] 

Тҧрақты сӛз тіркесі дегеніміз екі немесе одан да кӛп сӛздердің тіркесуінен жасалып, бір ҧғымды 

білдіретін бейнелі сӛздер тобы. Тҧрақты сӛз тіркесінің қҧрамындағы сӛздер ӛздерінің дербес 

мағыналарынан ажырап, жеке-дара сӛздерге балама ретінде жҧмасалады, олардың тіркестегі 

мағынасы жеке тҧрғандағы мағынасына сай келе бермейді.  

Нәтиже және талқылау.Абайдың қара сӛздерінде кездесетін тҧрақты сӛз тіркестеріне талдау 

жасауға тоқталатын болсақ. Бірінші қара сӛзінде Абай жазуға қалай кіріскені туралы сӛйлейді. Бҧнда 

ӛмірбаяндық дерек бар және ӛзінің жалпы шығармалық еңбегіне ойлы тҥсінік береді. Бірақ кейін осы 

тақырыпқа ӛзге қарасӛздерде оралмайды. Бірінші қара сӛзіндегі «Мҧңдасып, шер тарқатысар кісі 

болмған соң» деген сӛйлемі «没有知心人互相谈心» деп аударылған, «шер тарқату» тҧрақты сӛз 

тіркесі қытай тілінде «谈心» , яғни шер тарқату деп берілген.Келесі бір тҧрақты сӛз тіркесі «ермек 

қылу» сӛз тіркесі екі рет кездеседі және екі тҥрлі аударылады. «Балаларымның ӛзіне ілгері ӛмірінің, 

білімінің пайдасын тыныштықпен кӛрерлік орын тапқаным жоқ, қайда бар, не қыл дерімді білмей 

отырмын, не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым»қытай тілінде «不!不能拿教育儿童当儿戏

»деп аударылған, яғни ермек қылу деген мағынаны беріп тҧр. «Ақыры ойладым: осы ойыма келген 

нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын.... » қытай тіліне «最后我想, 

还是用笔墨纸张来消磨时间»уақытын ӛткізу тіркесімен берілген.  

Екінші сӛзінде — халықтарды салыстырады. Қазақ, ноғай (татар), сарт (ӛзбек), орыс сияқты 

кӛршілес елдерді оқушысы қазақ жҧртшылығына әділетті достық кӛңілмен ҧғындырып береді. 

Әңгімені жай бір тыңдаушылар тобында отырғандай, жеңіл әзіл тәрізді бастап, ӛз халқының дәлелсіз 

ҥстірт ӛзімшілдігін мысқыл ете келеді. Содан барып шын сыншыл ойларына ауысады. Еңбек сҥйген 

ел атаулының бәрі де қазақтай еңбексіздікке мол салынған және сол еңбекті ӛнеркәсіпте, кҥндегі 

тірлікте кӛрші елдің бәрінен кейін қалып отырған халқына ҥлгі берерлік, артық елдер болып 

бағаланады. Екінші қара сӛзінде «Орыс ойына келгенін қылады деген» қазіргі таңда тҧрақты тіркеске 

айналған, осы тіркесті қытай тіліне былай аударған екен «俄罗斯人想起什么就干什么». «Оның бәрі – 

бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, ҿнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері» қытай тіліне «

他们所以能有今天, 是因为能互相团结, 管好经济, 学习技术, 发展生产的结果»деп берілген. Қытай 
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тіліндегі аудармасы қазақ тіліндегі баламаға онша келмейді. Автор бҧл тҧста ҧқсас мағынаны ӛз 

сӛзімен берген.[7] 

Тақырып жағынан алғанда, ҥшінші сӛз де ӛзінше бӛлек бір алуан. Бҧнда казақ сахарасын 

билейтін әкімдер, тергеуші билер, соттар туралы сӛйлейді. Сол кҥндегі ел тірлігінің қайшылық, 

ауыртпалықтарын молайтып отырған патшалық ӛкімет туралы да ой қозғайды. Болыс атаулының елге 

сор болатын тынымсыз сойқаңды мінездерін әшкерелейді. «Уақытша себі бола ма» деп бірер 

ҧсыныстар айтады. Сол ретте ендігі болыс орысша оқуы бар адамнан болса екен дейді. Және тергеу 

мен ҥкім шығаратын қазақтың биі, сот орны туралы пікір айтады. Ел ішіндегі дау оңай шешілу ҥшін, 

әділетпен аяқталу ҥшін патшалық ӛкімет сайлаумен қойып жҥрген билер болмаса екен дейді.  

Абайдың ойында да билік, тергеу халықтың қамына жақын болсын. Жҧртшылыққа залалды 

жаманшылық атаулы орынды жазасын алатын болсын деген қамқорлық талап бар. Бҧл қарасӛз 

Абайдың ӛз тҧсындағы кҥнделікті ӛмір шындығына қолма-қол қатынасып, жәрдем етсем деген 

талабын кӛрсетеді. Ӛлеңдік шығармаларында ӛз заманының шындықтарымен қолма-қол байланысты 

болып, оны сынау арқылы пайдалы іс етемін деген ақын жаңағы қарасӛзінде сол әлеуметтік, 

әкімшілік қалпына нақтылап араласқысы келеді. Әсіресе халыққа кҥнделік іс-әрекеттерімен бейнет, 

дерт әкеліп отырған тергеушілік тәртіптің сорақылықтарымен алысуға кіріседі. Ҥшінші сӛзінде 

«Осындай қастарға сҿзім ҿтімді болсын деп....» сӛз ӛту тіркесін«压倒对方........» қарсыласқа қысым 

кӛрсету тіркесімен алмастырады.«Ел екі жар болған соң, кім ант ішіпақтап, арамдығын жақтап....... 

»ант ішу тҧрақты тіркесін «可是人们分成两派, 谁只要昧着良心替他们说话»昧良心 – ҧятын жоғалту 

деген тіркеспен беріледі. «Ол адам басын құтқармақ ҥшін жамандарға жалынса, оның да 

адамдығының кеткені, егер жалынбаса, тергеулі, сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы 

қатерге түсіп ӛткені» «如果他们为了自身的安全给坏人让步〃会丧失人格；如果不让步〃会给他们

强加上种种莫须有的罪名〃使他们无法工作〃甚至遭到不辛» басын қҧтқару – 自身的安全

,адамдықтың кетуі –会丧失人格, басы қатерге тҥсу – 遭到不辛 қытай тіліндегі ҧқсас тіркестермен 

берілген [2] [5] 

Сегізінші сӛзінде «Байлар, олар ӛздері де бір кҥн болса да, дҽулет қонып, дүниенің жарымы 

басында тұр». «Басына дәулет қону» тіркесі қытай тіліне―至于巴依〃眼下他们是幸运者〃仿佛世界

的半财富握在他们手里‖〃 «Кӛңілдері кӛкте, кӛздері аспанда»- ―他们的心比天还高〃眼睛长在头顶上

‖деп аударылған, қытай тіліндегі аудармасында сӛз тіркесі қолданбаған, мағынасына қарай аударған. 

Тоғызыншы сӛзінде Абай қазақ халқының болмысы туралысӛз қозғайды, олардың теріс 

қылықтарын сынайды. Бҧл қара сӛзде бірнеше тҧрақты тіркестер кездеседі «ҥміт ҥзу- 失望» қытай 

тілінде де осындай ҧқсас тҧрақты сӛз тіркесі бар, ҧқсас тҧрақты тіркеспен алмастыру әдісін 

қолданған. «Кӛңілге тыянақ қылу- 使人感到安慰的某些东西» мағынасына қарай қытай тілінен 

аударылған, тҧрақты сӛз тіркесімен алмастырылмаған. «Кӛңілге қуат қылу» тҧрақты тіркесі қытай 

тіліне «为了安慰自己» деп мағынасын сӛйлем арқылы берген. «Сырты сау іші ӛлу» тҧрақты сӛз 

тіркесі қытай тіліне «人虽然活着〃心已经死了» – Тірі жҥрсе де ӛлген адамдай деп сӛйлем ретінде 

аударылған. «Қайраты, жалыны сӛну»сӛз тіркесі қазақ тілінен қытай тіліне «另立门庭了» басқа есік 

алдында тҧрып қалу деген мағынамен аударылған. Қазақ тіліндегі «қуыс кеуде» тҧрақты сӛз тіркесі «

觉得自己是一副空架子» қытай тілінде «空架子» -«бос орын» тҧрақты сӛз тіркесімен алмастырылған, 

яғни қытай тіліндегі баламасы берілген.  

Оныншы сӛзінде бала тәрбиесіне тоқталады. Қазақ халқының балаға деген кӛзқарасының дҧрыс 

еместігін сын етеді. Кездесетін тҧрақты тіркестер «орнын басу- 延续自己的香火», «қамын жеу- 去操

心», «қорлық кӛру - 受折磨» сияқты тҧрақты сӛз тіркестері. Қазақ тіліндегі «орнын басу»тҧрақты сӛз 
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тіркесі қытай тіліне «延续自己的香火» деп аударылған, яғни қытай тіліндегі «отын сӛндірмеу» 

тҧрақты тіркесімен мағынасына қарай алмастырылған. [2] 

Он екінші Абай дін мәселесіндегі иман туралы сӛз қозғайды. Бҧл сӛзінде «Кімде-кім ҥйреніп 

жетпей жатып, ҥйренгенін қойса, оны Құдай ұрды, ғибадаты ғибадат болмады» сӛйлеміндегі «қҧдай 

ҧрды»тҧрақты тіркесі қытай тіліне аударылмаған. Қытай тіліндегі нҧсқасы«无论是谁〃还没有学好便

中断学习〃是不会有成效的»нәтижесіз қалады деген мағынамен берген. «Кӛңілге қалың бермей 

тҧрып, жыртысын салды» сӛйлеміндегі тҧрақты тіркестері «正象男女婚事中没有相亲就下聘礼是一

样的»,яғни адаптация әдісін қолданып, қазақтың салт-дәстҥрін қытай оқырмандарына тҥсінікті болу 

мақсатында аударған.  

Он ҥшінші сӛзінде иман мәселесін жалғастырады. Оның екі тҥрін ажыратып береді. Қазақ 

тіліндегі «мойын ҧсҧну»тҧрақты сӛз тіркесі қытай тіліндегі баламасы «顺从» тҧрақты сӛз тіркесімен 

алмастыру әдісі арқылы аударылған. «Кӛңілі қозғалмастай берік болу» тҧрақты тіркесі қытай тіліне «

加以引诱也不为所动»деп аударылған.  

Он тӛртінші қара сӛзінде жҥрек ҧғымына тҥсініктеме береді, сонымен қатар жҥректің 

қасиеттерін анықтайды. Бҧл тҧста кездесін «жҥректі кісі - 有心人», «мақтауға сыймау- 并不值得夸奖

», «айтқанға кӛну- 听教侮», «уәдеде тҧру- 信守诺言», «бойын жаманшылықтан жию- 勇于改正错误» 

сияқты тіркестер аудармадағы баламамен алмастыру әдісін қолдану арқылы қытай тіліне сәтті 

аударылған. [2] 

Он бесінші сӛзінде Абай ақылды мен ақылсызды бӛліп кӛрсетеді, оларға тән қасиеттерін санап 

береді. Бҧл сӛзде кездесетін тҧрақты тіркестер«кӛңіл сҥйсіну» қытай тіліне «思维» - жақсы ойлау 

сӛзімен берілген.«Ӛмірінің қызықты шағын итқорлықпен ӛткізу- 最有价值的时间到未了 » 

аудармасындағы «итқорлықпен ӛткізу» тіркесі қытай тіліндегі «уақытының соңына жету» сӛз 

тіркесімен алмастырылады. Қазақ тіліндегі «жастығы тозу»тіркесі қытай тіліне «认为能永远保住青春

» ӛте ҧқсас тіркеспен берілген, яғни ӛмір бойы жастығын сақтап ӛтемін деп ойлау тіркесімен 

аударылған. «Буыны босау»тіркесі қытай тілінде «精力会衰退» тура мағынасында аударылған, яғни 

«кҥші кету» тіркесімен алмастырылады. «Ақылдың кӛзін байлау»тҧрақты сӛз тіркесі қытай тіліне «蒙

住智慧的眼睛» тура мағынасында сӛзбе-сӛз аударылған.[2] 

Он жетінші қара сӛзінде Абай қайрат, ақыл және жҥрек ҥшеуінбір-бірімен сӛйлестіріп, 

қайсысының маңызды екенін ҥшеуінің арасында пайда болған дау арқылы кӛрсетеді. Бҧл ретте 

«бойын қайта жию- 回心转意», «жҥрекке билету- 让心来指挥», «табанының топырағын кӛзге сҥрту - 

他踩过的尘土都有助于恢复盲人的视力»тҧрақты тіркестері қытай тіліне балама тіркестермен 

аударылған.  

Он сегізінші қара сӛзіндеадам баласының киімді қалай кию керектігі, қазақ халқының 

кербездікке жақын болатындығын сӛз етеді. Қазақ тілінің «ішін кҥйдіру»тіркесі қытай тілінде «赞赏

»мақтану етістігімен аударылған. Тҧрақты тіркесті мағынасы жағынан ҧқсас сӛзбен беру әдісі 

қолданылған.  

Абайдың жиырмасыншы сӛзінде адаммен тағдырлас болатын жалығу сезімінің қандай нәрсе 

болмасын жалығатын кезінің келетіні туралы айтады. Осы қара сӛзде «кӛңілі суыды» тҧрақты тіркесі 

«使人生产厌倦情绪» - адам бір істен жалықты деген мағынамен аударған.  
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Жиырма тӛртінші қара сӛзінде автор қазақ халқына тән мақтаншақтық, бірін-бірі аңдуы, кӛре 

алмауы сияқты жат қылықтарға сын айтады. Осы тҧста кездесетін «сҧғын қадау»тҧрақты тіркесі 

қытай тіліне «打注意» мағынасын тура беретін тҧрақты тіркесімен берілген. [3] 

Жиырма алтыншы сӛзінде ӛз халқының қҧр нәрсеге қуануы жанына бататындығын сӛз етеді. 

Жиырма алтыншы қара сӛзінде «жер болу - 极大的侮辱» қытай тіліндегі ҧятты болу тіркесімен 

берілген, «жерге кіру тіркесі» қытай тіліне «感到无地自容» мағынасы бірдей тҧрақты тіркесті 

ҧтымды қолдану арқылы аударған , қазақ тіліндегі «кӛзі жету»тіркесі қытай тілінде «看得很清楚» -

анық кӛру тіркесімен алмастырылған.  

Абайдың отыз бірінші сӛзінде адам баласы жадыны тӛрт тҥрлі әдіспен жаттықтыру туралы 

айтады. Мҧнда кездесетін «кӛкірегі байлаулы берік болу» тҧрақты тіркесі «应该集中精力» - кҥшін 

жинау тіркесімен берілген, «кӛңілге бекіту» тіркесі қытай тіліне тура мағынада аударылған «巩固自

己的记忆» - жадына мықтап сақтау деген мағынада берілген.  

Отыз екінші қара сӛзінде Абай Қҧнанбаев білім-ғылымға ҥйрену ҥшін талаптану қажет екендігін 

айтады. Осында «қызыққа шайқалу» тіркесі қытай тіліне «无法控制自己» - ӛзін бақылай алмау деп 

берілген. «Кӛзі жету» тіркесі «发现»- етістігімен берілген. «Қҧрмет кҥту тіркесі қытай тіліне «尊重»– 

қҧрметтеу етістігімен берілген.  

Отыз тӛртінші қара сӛзде дін мәселесі туралы сӛз қозғайды. Бҧл дҥниеде қонақ екенін, бҧл 

дҥниеде ӛзін қалай ҧстаса, о дҥниеге барғанда жауап тартатыны туралы айтып кетеді. Осы тҧста «кӛз 

аларту- 羡慕〃嫉妒» қызғану етістігімен аударылған, «еңбегін жандыру- 赏识劳动», «екі сӛздің 

басын қосу- 讲两句» тҧрақты тіркестері қытай тіліне аударылған.  

Отыз бесінші қара сӛзінде дін мәселесі әрі қарай жалғасады. Дінге жақынмын дегендердің ӛзін 

жауапқа тартатындығы туралы айтады. Бҧл қара сӛзде «қҧрмет алу- 得尊重», «ӛмірін сарып қылу - 耗

费精力» тіркестері қытай тіліне баламасын беру әдісімен аударылған. [2] 

Тҧрақты тіркестердің қара сӛздердің бірнешеуінде қайталану жағдайы кездеседі.Отыз алтыншы 

қара сӛзінде «кірерге жер таба алмау- 感到无地自容» мағынасы бірдей тҧрақты тіркесті ҧтымды 

қолдану арқылы аударған, «бойға теріс қылық - 身份不相称的行为», «адамшылыққа кесел қылық- 玷

污人格的事», «тілге сӛз тҥспеу, кӛңілге ой тҥспеу- 心烦意乱, 想讲话也无从讲起»деп аударылған.  

Отыз жетінші қара сӛзінде Абайдың афоризмдері берілген. Тҥрлі қҧбылыстарға ӛз ойынан 

қысқаша сипаттама береді. Осы тҧста кездесетін кейбір афоризмдер қазіргі қазақ тілінде мақал-

мәтелдер ретінде кеңінен қолдануда. Бҧл сӛзде «кӛрікті ой- 美好愿望», «ӛңі қашу - 并不悦耳动听»〃 

«кӛңілі ӛшу- 使你失望» , «кӛңілі уану- 得到安慰» тҧрақты тіркестерінің аудармасын кездестіруге 

болады.  

Отыз тоғызыншы қара сӛзінде қазақ халқына тән теріс қылықтардың кӛптігін, олардың халық 

ретінде дамуына кері әсер тигізетіндігі туралы айтады. Қара сӛзде «қара жҧрт» тіркесін қытай тіліне «

其他人»- ӛзгелер деп аударған.  

Қырықыншы қара сӛзінде қазақ халқының теріс қылықтарының бірі – жамандау туралы сӛз 

қозғайды. Тірісін де, ӛлісін де жамандайтын халықтың барар жері алыс еместігін де ескереді. Осы 

тҧста «қҧлақ қоймау»тіркесі «不愿意听» - тыңдағысы келмеді деп аударылса, «сҥттей ҧю - 全神贯注» 

қытай тіліндегі жан-тәнімен берілу балама тіркеспен сәтті аударылған. 
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Қырық екінші сӛзінде Абай қазақ халқының еріншек екенін айтады, жҧмысы жоқ адамның 

жаман қасиеттерге жақын болатындығын сӛз етеді. Осы орайда «тамақ асырау– 讨一顿便宜吃饭», 

«сӛз аңду - 专门探听自己无关的消息» тіркестері қытай тіліне мағынасына қарай аударылған.  

Қырық ҥшінші сӛзінде Абай адам баласының тән мен жаннан тҧратындығын, екеуінің 

арасындағы туа біткен қасиет пен ӛмір барысында жинақталған қасиеттерден тҧратыны туралы бірер 

сӛз қозғайды. Бҧл жерде «кӛңілге тҥсу - 使人生产感觉», «кӛңілде суреттеу- 在人的认识里留下不同的

印象», «ақыл беру- 不赐给智慧»,«жҥректі кірлету- 心灵玷污», «жҥректің айнасын бҧзу- 心的明镜将

遭到损坏» тіркестері қазақ тілінен қытай тіліне тура мағынасында аударылған. [2] 

Қорытынды.Ҧлтымыздың ҧлы перзенті Абай – қазақтың шыңы. Абай ҧлы ақын, халқымыздың 

маңдайына біткен жарық жҧлдызы, композитор, аудармашы, философ, ағартушы, қазақтың реалистік 

жаңа жазба әдебиетінің негізін қалаушы. Абайдың қара сӛздері – ақынның тереңнен толғаған озық 

ойларының шынайы туындысы.  

Абайдың қара сӛздерін қытай тіліне аударған қытай тілінің аудармашысы Ха Хуан Жаң( 哈拜译·

阿克利亚 箴言集) қазақ халқының ҧлы ақыны Абайдың шығармашылығын әлем және қытай халқына 

паш етті. Ха Хуан Жаң бала кезінде алғаш рет Абайдың ӛлеңдерін оқығаннан-ақ Абай 

шығармашылығына ғашық болып , Абайды тану мақсатында ақынның шығармаларын аударуды 

ҧйғарады. Ӛмірінің соңына дейін Абай шығармаларын аударумен болған Ха Хуан Жаң әрдайым: 

―Жібек мата табылмайтын жерде, қарапайым матаның ӛзі керемет болып кӛрінеді. Мен қарапайым 

аудармашымын, бар болғаны қолымнан келгенін істедім‖,- деп кішіпейілдік танытып, Абай 

шығармаларын аудару ӛзі ҥшін ҥлкен мәртебе екенін айтып ӛткен.  
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Abstract 

This article discusses linguistic and cultural aspects of translation of modern American gonzo-reporting 

on the example of the book written by Thompson Hunter, who is father founder of genre ―gonzo‖. The genre 

―gonzo‖ appeared first in the USA within the new branch of journalism, which is called ―New Journalism‖ 

and it developed there as well. Gonzo-reporting is a type of a text, where author uses subjective 1
st
 person 

narration. He actively participates in the event that he describes. Gonzo-text has its specific stylistic and 

linguistic peculiarities, due to the fact that author speaks mind freely, uses humor, sarcasm, irony, jargons, 

slangs etc. Gonzo-texts contain deep descriptions of many details, explanations to author‘s actions in reality. 

The translator‘s main aim in translation of gonzo-reporting is to conduct adequate translation form linguistic 

and cultural aspects.The article provides a comparative and contrastive analysis of translations and the 

original; it discusses various approaches and criticism to the translation text.  

Keywords: gonzo reporting, gonzo-text, new journalism, translation, translation skills, translation 

transformations 
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ЗАМАНАУИ АМЕРИКАНДЫҚ ГОНЗО-РЕПОРТАЖ АУДАРУ ТӘЖІРИБЕСІНІҢ 

ЛИНВОМӘДЕНИ АСПЕКТІСІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада гонзо жанрының негізін қалаушы Томпсон Хантердың кітаптарының негізінде 

заманауи американдық гонзо-репортажды аударудың лингвистикалық және мәдени аспектілері 

қарастылылады. Гонзо жанры алғаш рет АҚШ-та пайда болып, «жаңа журналистика» деп 

аталынатын журналистиканың бір тҥрі аясында дамыған. Гонзо-репортаж дегеніміз мәтіннің бір тҥрі, 

онда автор орын алып отырған жағдайдың тікелей қатысушысы ретінде сол жағдайға қатысты ӛзінің 

субъективті пікірін жазады. Гонзо-мәтіннің ӛзіндік стилистикалық және лингвистикалық 

ерекшеліктері бар, себебі онда автор ауыз-екі тілді, юморды, сарказмды, иронияны, жаргонды, 

сленгті және т.б. сӛздерді жиі қолданады. Аталмыш мәтіндерде автор шынайы ӛмірде орын алып 

жатқан іс-әрекеттерге егжей-тегжейлі сипаттама береді. Гонзо-репортажды аударуда аудармашының 

басты мақсаты мәтінді лингвистикалық және мәдени тҧрғыдан дҧрыс аудару. Мақалада аударма 

мәтініне қатысты салыстырмалы, салғастырмалы талдау жасалып, тҥрлі сыни пікірлер талқыланады.  

Тҥйін сӛздер: гонзо-репортаж, гонзо-мәтін, жаңа журналистика, аударма, аударма шеберлігі, 

аударма трансформациялары 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА СОВРЕМЕННОГО 

АМЕРИКАНСКОГО ГОНЗО-РЕПОРТАЖА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается лингвистические и культурологические аспекты перевода 

современного американского гонзо-репортажа на примере книг Томпсона Хантера, который является 

основателем жанра гонзо. Жанр гонзо появился и развивался в США под одним из направлении 

журналистики, которую называют «новой журналистикой». Гонзо-репортаж - этовидтекста, в 

котором авториспользует субъективный стиль повествования отпервоголица, онвнемвы ступает в 

качествеучастника событий, которые он описывает. Гонзо-текстимеетсвои стилистические и 

лингвистические особенности, так как внем авторчасто использует свободную лексику, юмор, 

сарказм, иронию, жаргоны, сленги т.д. В подобном тексте присутствует огромно еколичество 

деталей, подробных описаний авторских действий в реальности. В переводе гонзо-репортажа 

лингвистические и культурные корректно переданное сообщение является главной задачей 

переводчика. В статье производится сравнительный и сопоставительный анализ переводов и 

оригинала, рассматриваются различные подходы и критика к переводному тексту. 

Ключевые слова: гонзо-репортаж, гонзо-текст, новая журналистика, перевод, мастерство 

перевода, переводческая трансформация 

 

Introduction.Gonzo-text is a type of a text, where author uses subjective 1
st
 person narration. He 

actively participates in the event that he describes. Gonzo-text has its specific stylistic and linguistic 

peculiarities, due to the fact that author speaks mind freely, uses humor, sarcasm, irony, jargons, slangs etc. 

Gonzo-texts contain deep descriptions of many details, explanations to author‘s actions in reality, however 

these kind of descriptions and explanations are not valuable in presenting the main idea. Therefore, text 

covers events from the very beginning until the end. This approach allows the reader to be certain 

ofinformation reliability.  

Gonzo-text is mostly peculiar to American media. However, since the beginning of XXI century, it has 

become popular among post-soviet journalists. The term ―gonzo‖ was used in journalism for the first time in 

the beginning of 1960s. The word ―gonzo‖ stands for the meaning as ―crazy‖, ―freaky‖, ―cracked‖ [1,1p]. 

Thus, we may say gonzo-journalism is ―crazy journalism‖, this is the most appropriate description for this 

genre. Gonzo-journalism – is a branch of journalism, known for the fact that all journalistic material is 

written in the genre of subjective andemotionally colored reporting. Author there presented not only as a 

participant of the event, but its‘main hero [1,3p]. Author describes event as a reporting. Therefore, gonzo-

text becomes visual, a phased description of the event makes it dynamic and specifications make it 

informative. Excellent gonzo-text should cause participation effect on reader. Because author does not only 

retell the event, but also he presentsto the reader his attitude to this event and show his reaction.  

Cinema industry and printed media supported further development and spread of gonzo-journalism in 

the USA and all over the world. ―Thompson Hunter‘s article ―Derby in Kentucky‖ is considered to be the 

first work in gonzo style, it was published in the magazine ―Scanlan‘s Monthly‖ in 1970‖ [3,1p]. In this 

article journalist, Thompson Hunter used unusual and new writing style in his descriptions of certain event 

that readers used to see at the pages of newspapers. Thus, his writings were of interest. He described not an 

event directly, for what he was sent there for, he mostly described the crowd that gathered in that place to see 

the event and clearly expressed his attitude to each person of this crowd.  

Thompson Hunter wrote variety of articles for the magazine ―Rolling Stones‖, those articles were 

popular enough among readers of that time. Later he wrote a book ―Fear and Loathing in Las Vegas‖, it was 

partly published in abovementioned magazine.  

Methods.Many articles written in gonzo style were related and devoted to the politics, there gonzo-

authors judged and criticized existing government and officials. There is an example from T.S. Hunter‘s 

book ―Kingdom of fear‖: 

―- George Bush is far greater than Roosecelt, said my lawyer. I wish we could be with him now. 
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- You fool, I snorted. If Teddy Roosevelt were alive today, he would be so ashamed of this country that 

he would slit own wrists‖ [4,14p], it should be mentioned that gonzo-authors considered to be the enemy of 

political world.  

Here is one more example,  

―It would be easy to say that we owe it all to the Bush family from Texas, but that would be too 

simplistic. They are only errand boys for the vengeful, bloodthirsty cartel of raving Jesus-freaks and super-

rich money mongers who have ruled this country for at least the last 20 years, and arguably for the past 200. 

They take orders well, and they don‘t ask too many questions‖[4,18p].  

Saying ―Buches‖ the author meant both USA presidents, father and son – George Bush. He publically 

announces that the president of the country is ―errand boys‖and a certain third power manages the 

government by controlling the president. In the majority of world countries, the government would impose 

severe punishment to the author of these words, but not in the USA, where freedom of expression is 

fundamental law. However, T.S. Hunter challenges this law,  

―The real power in America is held by a fast-emerging new Oilgarchy of pimps and preachers who see 

no need for Democracy or fairness or even trees, except maybe the ones in their own yards, and they don‘t 

mind admitting it. They worship money and power and death. Their ideal solution to all the nation‘s 

problems would be another 100 Year War‖[4,18p]. – there the author believes that money controls the 

government. It means the power is in hands of rich men. The author concludes, ―I like this book, and I 

especially like the title, which pretty well sums up the foul nature of life in the U.S.A. in these first few bloody 

years of the post-American century. Only a fool or a whore would call it anything else‖ [4,19p]. This is how 

the author condemns and blames that the power is not in president‘s hands, notions as ―democracy‖ and 

―freedom‖ are not milestones of the state law, and people are not the only source of power. This is what T.S. 

Hunter calls gonzo style.  

Gonzo-authors‘ articles and stories are rarely translated in Russian language. There are some reasons of 

this tendency. Gonzo-journalism is cultural phenomenon in journalism, which is peculiar to certain countries 

and nation. Because gonzo-journalism describes events that took place in certain country, even city. These 

events are regional, so understandable only for people of that region, while others may get confused, 

misunderstood or even experience severe cultural shock while hearing it. This cultural aspect is one of 

translation challenges to the other languages. In this case, difficulty is not caused by language units, it is 

caused because of adequacy of translation of cultural aspect of the material to the other language as well as 

to its‘culture. It is important to note, that gonzo style is new genre among CIS country authors, however 

since 2000, it has become popular and crucial within this region. Russian translators lately translated T.S. 

Hunter‘s many works to Russian language from English. For example, one of the most popular books ―Fear 

and loathing in Las Vegas‖, which was published in 1971 in the USA, was translated in Russian language in 

2019 by translator Alex Kervy. Another book called ―Better that S*x‖, which was published in 1994,was 

translated in Russian language in 2009 by translator A. Skobina. One of the latest T.S. Hunter‘s book 

―Kingdom of Fear‖ published more recently in 2003, translation in Russian language appeared only in 2018 

by Russian translator D. Veber.  

 There is a comparison of original English book and its‘ translation in Russian language. We have 

analyzed the book ―Generaltion of swine‖ written by T.S. Hunter in 1988 and its‘ translation in Russian 

language by V.B. Skobin.  

―- He is quitting the race,‖ he said. ―We just got the word. He`s going on TV in Boston in 10 minutes to 

announce his final decision. 

- You lying swine! I shouted. Why do you bother me with these cheap political rumors? 

- This one`s true, he said. The man is pulling out. The whole campaign staff is terminated as of 10 

o`clock this morning. People are weeping and clinging to each other. I just lost $500 a day for the next two 

years. 

- Never mind the money. What`s happening? 

- Madness, hereplied‖ [5,57p]. 

Translation: 

―- http://loveread.ec/notes.php?id=34331Кеннеди вышел из гонки, - сказал Скиннер. - Он только 

что сообщил нам об этом. Через десять минут он поедет в Бостон, чтобы зачитать свое 

окончательное решение в прямом эфире. 

- Врешь, свинья! - закричал я. -Опять ты злишь меня своими дешевыми политическими 

сплетнями? 

http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
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- На этот раз слухи соответствуют действительности, — сказал он. — Парень спрыгнул с 

поезда. Сегодня в десять утра уволили всю комранду. Расставаясь, люди обнимают друг друга и 

плачут. Я только что потерял пятьсот долларов в день — зарплату, которую я рассчитывал 

получать следующие два года. 

- Плевать на деньги! Что случилось? 

- Безумие, -ответилон‖ [6,13p]. 

It is peculiar to gonzo-text to provide information in the format of dialogue. This approach is used to 

easily explain position of each person, their attitude to each other and character of participants. In this 

dialogue, two people discuss political changes in the country. One person tells the news, and persuades the 

other participant to believe in something. 

The translator V.B. Skobin used several translation transformations. For example, in the sentence, ―He 

is quitting the race‖ - pronoun ―Не‖ is replaced by proper names ―Кеннеди‖и ―Скиннер‖ - this 

transformation is called modulation, it is used to let Russian reader easily understand who are participants of 

dialogue, and avoid confusion. Also the part ―This one`s true‖ - is translated ―На этот раз слухи 

соответствуют действительности‖, and the part ―The man is pulling out‖ sounds as ―Парень спрыгнул 

с поезда‖ - there we may notice one more transformation – addition. In the original text words as 

―слухи‖and ―поезд‖ are not mentioned. Translator intentionally added this information to present completed 

and full idea in Russian language. English sentence ―Never mind the money‖ translated as ―Плевать на 

деньги‖ - there translator delivered not direct meaning of the word ―never mind‖, which in Russian has 

meaning as ―необращайвнимания‖, ―забудь‖. Therefore, translator could save situational intention of 

speech author and translation is adequate.  

Results.As we mentioned above author expresses his own personal point of view and describes the 

situation from 1
st
 person narration. We will consider one more example form the book ―Generation of swine‖ 

chapter ―Saturday night in The City‖ as well as its translation: 

―- I dropped Maria off in front of the tattoo parlor just before midnight. There was no place to park on 

the street, so I sent her inside and found a place on the sidewalk, in front of a house with no lights‖ [5,14p]. 

―- Why not? I figured. Black car, dark sidewalk, nothing but cranked Chinese teen-agers on the 

street…and we did, in fact, need the story. The week had been too long and fast for wise and considered 

reflection. I had lectured for something like 166 straight hours on morals and manners and politics, in 

addition to drugs and violence. I had been awake for too long‖[5,15p]. 

V.B. Skobin‘s translation: 

―- Я высадил Марию перед тату-салоном незадолго до полуночи. Места для парковки на улице не 

было, поэтому я отправил ее в салон, а сам припарковался на боковой дорожке, перед домом с 

темными окнами. 

- Почему бы и нет. Прикинем. Черная машина, темная боковая дорожка, на улице никого, кроме 

психованных китайских подростков… а нам необходим сюжет. Слишком долгая и чумовая неделя не 

располагала к мудрым, спокойным размышлениям. Примерно 166 часов подряд я читал лекции о 

морали, нравах и политике — в дополнение к наркотикам и насилию. Яслишкомдолгонеспал‖ [6,2p]. 

In this part, the phrase ―found a place‖ is translated as ―припарковался‖. Translator paraphrased 

English phrase, and used translation transformation exactly in this part―There was no place to park on the 

street‖, main character was looking for a place for the specific purpose – parking. 

These words ―cranked Chinese teen-agers‖-―психованныхкитайскихподростков‖, ―figured‖ - 

―Прикинем‖, ―fast‖ - ―чумовая‖ - translated in these ways to underline author‘s way of speaking.  

Gonzo-author‘s frequently use descriptive sentences to explain whole situation. Through description 

author vividly presents characters and situation that occurred. Moreover, descriptive sentences emphasize 

author‘s attitude to the object, therefore, help to express author‘s personal point of view in extended way. 

There is an example: 

―- Huge brains, small necks, weak muscles and fat wallets – these are the dominant physical 

characteristics of the ‗80s . . . The generation of swine. 

- We had barely settled in – with a flagon of iced Near Beer and a full dinner of Spicy Hot nuggets from the 

Kentucky Fried Chicken people in lower Daly City – when a series of horrible beatings climaxed abruptly in a 

frenzy of teen-age political blather from Sylvester Stallone, and then the movie was over‖ [5, 27 p].  

V. B. Skobin‘stranslation: 

- Большие головы, тонкие шеи, слабые мускулы и толстые бумажники — вот преобладающие 

физические признаки восьмидесятых… Поколение Свиней. 

http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
http://loveread.ec/notes.php?id=34331
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- Только мы расположились с кувшином ледяного пива и хорошим ужином — а мы взяли по 

порции ―острого цыпленка‖ от ―Кентукки ФрайдЧикен‖ из Дэйли-Сити — как сцены жестоких 

избиений внезапно завершились оргазмом подростково-политической болтовни Сильвестра 

Сталлоне. На этом картина кончилась‖ [6,25p]. 

There author provides detailed description of representatives‘appearance - Generation of swine. ―Huge 

brains, small necks, weak muscles and fat wallets – these are the dominant physical characteristics of the 

‗80s . . . The generation of swine‖ - through this sentence reader may imagine character of those 

representativesof generation of swine. The following part ―with a flagon of iced Near Beer‖ is translated as 

―скувшиномледяногопива‖, here wenotice that beer producer company ―Near‖ is omitted in translation. 

This translation transformation is used intentionally, because the company‘s name ―Near‖ does not bear any 

important information to the Russian reader, this omission also helps translator to avoid confusion. This 

technique is called pragmatic translation adaptation. However, the name of fast food producer ―Kentucky 

Fried chicken‖ sounds in translation.  

In this part, the author used vulgar words as ―series of horrible beatings climaxed abruptly in a frenzy of 

teen-age political blather from Sylvester Stallone‖to describe the situation. Translation sounds as ―как 

сцены жестоких избиений внезапно завершились оргазмом подростково-политической болтовни 

Сильвестра Сталлоне‖ - this translation is adequate and fully satisfies author‘s intention.  

Vulgar words frequently used in gonzo-texts. This peculiarity adds expressiveness to the situation. It 

stimulates reader‘s emotions. There is an example:  

―- How long, O .Lord, how long? Are these TV preachers all degenerates? Are they wallowing and 

whooping with harlots whenever they‘re not on camera? Are they all thieves and charlatans and 

whoremongers? 

- Their only ―crimes‖, after all, have involved low rumors and innuendo and being seen in public with 

sluts and half-naked bimbos‖[5,21p]. 

Translation: 

―- Доколе, о Господи, доколе? Неужели все телепроповедники — дегенераты? Неужели они 

барахтаются в грязи и развлекаются со шлюхами каждый раз, когда телекамеры смотрят не на 

них? Неужели они все — воры, шарлатаны и содержатели публичных домов? 

- Ведь на самом деле их единственное «преступление» заключается в том, что они дали повод 

дурным слухам и инсинуациям, засветившись в общественных местах со шлюхами и голыми 

девками‖ [6,8p]. 

Authorusedvulgarwordsas ―thievesandcharlatansandwhoremonger‖, translation ―воры, шарлатаны и 

содержатели публичных домов‖, and ―wallowingandwhoopingwithharlots‖ – ―барахтаются в грязи и 

развлекаются со шлюхами‖. In this case, translator translated directly without any changes and additions.  

Discussion. Evaluative statements are peculiar to gonzo-texts. Author to show his attitude to the object 

of research uses those evaluative statements. This writing method usually is subjective and written to explain 

only author‘s attitude and opinion. Here is an example form the book ―Generation of swine‖ chapters ―Gary 

Hart Talks Politics‖ and ―The Geek from Coral Gables‖:  

―Gary is still the brightest and shrewdest of all the presidential candidates, and he will make a run at 

it.‖ © Gary Hart Talks Politics. 

―That‘s ridiculous,‖ I said, you people like pigs in the wilderness. Get a grip on yourself The Geek from 

Coral Gables[5,26p]. 

Translation:  

―Гэри - по-прежнему самый блестящий и самый умный из сегодняшних кандидатов в 

президенты. Сейчас он собирается заново начать предвыборную кампанию.‖ 

―Это же смешно, - сказал я. - Вы, люди, ведете себя, как поросята в лесу. Возьмисебявруки‖    

[6, 17 p]. 

In the first example author evaluates one of the candidates to the president of the USA from his point of 

view, he says ―the brightest and shrewdest of all the presidential candidates‖, and translation sounds as 

―самый блестящийи самый умный из сегодняшних кандидатов в президенты‖. Thus, translator 

translated evaluative statement directly, without any additions and changes.  

In the second example, author‘s words ―That‘s ridiculous‖ is evaluative statement a well in this context. 

Then he explains the reason why he thinks so ―you people like pigs in the wilderness‖. Translator used 

directly evaluative statement, translation sounds as ―Этожесмешно‖, author‘s intention translated correctly.  
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Gonzo-authors frequently use idioms. Idioms are used in gonzo-texts not only to make it emotionally 

colored, but also to enrich and neat gonzo language. Here is an example,  

―We had just watched Gorbachev on TV in the lounge at Lindbergh Field, and he was clearly on the 

roll…‖[5,35p]. 

Translation: 

―В холле ―ЛиндбергФилд‖, незадолго до нашего разговора, мы с Уиллисом видели Горбачева по 

телевизору; без сомнения, он находился на гребне успеха‖ [6,28p]. 

Translator correctly adapted idiom to the target language ―to be on the roll‖ in Russian 

―бытьнагребнеуспеха‖.  

Conclusion.Gonzo-texts are mostly used in belles-letters style and in journalism. This is one of genres 

of new journalism. Gonzo-texts are rarely translated due to linguistic and cultural peculiarities of this genre. 

American realiasshould be taken into consideration to conduct successful translation. Gonzo-texts contain 

deep descriptions of many details, explanations to author‘s actions in reality. The translator‘s main aim in 

translation of gonzo-reporting is to conduct adequate translation form linguistic and cultural aspects. 

Comparative and contrastive analysis of translations and the original should be done where various 

approaches and criticism to the translation text is discussed.  
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Аңдатпа 

Қазіргі ақпаратқа қаныққан, талғамы биік қоғамдарда енжарлық феномені жиі байқалуда. Бҧл – 

азаматтардың билікке де, оппозицияға да бейтараптық, бейжайлық кӛңіл-кҥйлердің басым болуы. 
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Автор осы сҧрақтарға трансмедиалық стратегияларды зерттеу арқылы жауап іздейді. 

Трансмедиалық жобалардың бір ерекшелігі – аудиторияны қызықтырып, ӛзінің ықпал ету 

шеңберінен шығармайды. Зерттеу гипотезасы бойынша – трансмедиалық жобаларға саяси және 

әлеуметтік мазмҧн берілсе, онда азаматтық қоғамдағы белсенділік деңгейін де ӛсіруге болады.  

Мақалада трансмедиалық формаларды қолданып жобаның аудиторияға әсерін анықтау мәселесі 

талданған. Автор трансмедиалық тәсілдерді дҧрыс таңдау арқылы тележобаларды ҧлттық мҥддеге, 

қоғамның дамуына тигізер оң ықпалын кҥшейту жолдарын зерттеп, дәлелдермен тҧжырымдаған. 
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Abstract 

In modern developed societies, the phenomenon of social and political passivity of citizens is observed. 

The high level of indifference to the actions of the authorities and the opposition significantly affects the 

level of development of the state and society. Can civil inertness be overcome with the help of transmedia 

technologies? How to make citizens responsible for the future of the country and society? 

The author tries to find answers to these questions by studying transmedia strategies. One of the features 

of transmedia projects is the ability to mobilize an audience without letting it go beyond the limits of the 

proposed narrative. According to the research hypothesis, it is possible to significantly increase the level of 

activity of civil society by filling the transmedia project with political and social content. 

The article also analyzes the possibility of increasing the level of project impact on the audience using 

different transmedia forms. The author analyzes the effectiveness of transmedia strategies to increase the 

influence of television projects in protecting the interests of the people and society. 

Keywords: transmedia, interpretive community, participative democracy, crowdfunding, online 

fundraising, narratives, date-journalism 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ФОРМЫ В ТРАНСМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТАХ 

С ПОЛИТИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

 

Аннотация 

В современных развитых обществах наблюдается феномен социальной и политической 

пассивности граждан. Высокий уровень равнодушия к действиям властей и оппозиции существенно 

влияет на уровень развития государства и общества. Можно ли преодолеть гражданскую инертность 

с помощью трансмедийных технологий? Как пробудить в гражданах ответственность за будущее 

страны и общества? 

Автор пытается найти ответы на эти вопросы, изучая трансмедийные стратегии. Одной из 

особенностей трансмедийных проектов является способность мобилизовать аудиторию, не выпуская 

ее за пределы предложенного нарратива. Согласно гипотезе исследования – можно существенно 

повысить уровень активности гражданского общества наполняя трансмедийный проект 

политическим и социальным содержанием. 

В статье также анализируется возможность повышения уровня воздействия проекта на 

аудиторию с использованием разных трансмедийных форм. Автор анализирует эффективность 

трансмедийных стратегий для усиления влияния телевизионных проектов в вопросах защиты 

интересов народа и общества. 

Ключевые слова: трансмедиа, интерпретативное сообщество, партисипативная демократия, 

краудфандинг, онлайн-фандрайзинг, нарративы, дата-журналистика. 

 

Кіріспе.Трансмедиалық стратегияның кӛмегімен қоғамдағы саяси және әлеуметтік әрекеттесуді 

прогрессивті формаға икемдеуге, аудиторияның ауқымын ӛсіруге, оны тҥрлі процестерге 

жҧмылдыруға болады. Билікке оппозициялық кҥштер ӛздерінің жекелеген саяси науқандарында бҧл 

технологияларды жақсы пайдаланады. Сайттар, блогерлер қауымы, краудфандинг, онлайн-

фандрайзинг, цифрлық жобалар жасау – осының бәрі оппозицияның қҧралына айналып келеді. 

Ӛйткені, олар ҥшін медиа кеңістіктегі басты ақпарат қҧралдарға жол жабық, әсіресе, дәстҥрлі 

телевизияға шыға алмайды. Онлайн-кампаниялар арқылы әртҥрлі тҥйінді элементтерді кӛпшілікке 

жеткізу арқылы ӛздерінің саяси тҧғырнамасын таратып, насихаттай алады. 

Билікті сынайтын ресейлік саясаткерлердің қызметінде әлеуметтік медианың орны ерекше. 

―ВКонтак-те‖, ―Одноклассники‖, Facebook, Twitter және Instagram желілерінде саяси мазмҧндағы 

контент пен нарративті трансмедиалық стратегиялар арқылы миллиондаған аудиторияға жеткізеді. 

Азаматтарды саяси белсенді болуға, ӛздерінің кӛзқарастарын ашық айтуға ҥндеуде трансмедиа мен 

әлеуметтік желілердің рӛлі ӛсіп келеді [1, 115]. 

Мультимедиа платформалар арқылы наразылық білдірген митингтер мен шерулерден тікелей 

репортаждарды әлеуметтік желілерден кӛрсету де саяси оппозицияның тиімді қҧралы. Қоғамдық 

пікір тудыру, ӛздерінің саяси акцияларына назар аудартып, қолдау табу ҥшін онлайн-медиа қолайлы, 

ең бастысы, тегін мҥмкіндіктер береді. Барлық саяси кҥштердің тҥпкі мақсаты – билік ҥшін кҥрес 

болса, оған жетудің жолы халықтың қолдауына ие болу екені белгілі. Бҧл мақсатқа жету ҥшін медиа 

кеңістікте дҥрлікпе тудырып, қоғамдағы билікке қарсы кӛңіл-кҥйді ӛршітуде трансмедиалық 

технологиялар қолданылады. 

Талқылау.Әлемнің кӛптеген елдерінде ресми билік пен азаматтық ынтамен туындаған 

келіспеушіліктің арасы алшақтауда. Коммуникациялық технологиялардың кӛмегімен азаматтар, бір 

жағынан, биліктің теріс пиғылын, іс-әрекеттерін біліп, оған баға беруде. Екінші жағынан, белсенді 

азаматтар тобы биліктің алдына жалпы халыққа ыңғайлы ҧйғарымдар қабылдап, саяси-әлеуметтік 

проблемаларды жылдам шешуді талап етуде. Ақпаратқа қаныққан, талғамы биік қоғамдарда билікке 

де, оппозицияға да бейтараптық, енжарлық кӛңіл-кҥйлер басым. Бҧл да жалғандық пен кӛлгірлік 

шырмауында қалған қоғамдардың азаматтық реакциясы, жауабы болуы ықтимал. Азаматтық 

қоғамдардағы ҥрдістердің диверсификациясы еуропалық және араб елдерінде, азиялық 

мемлекеттерде кӛрінуде. Бҧл – халықаралық тенденция, қоғамдық саясаттағы тың беталыс [2, 46]. 
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Ресей және бҧрынғы кеңестік мемлекеттердің ӛзіндік ерекшеліктері де бар. Бҧл қоғамдардағы 

саяси оппозицияның белсенді ӛкілдері – саяси билікте лауазымды қызметтер атқарып, тҥрлі 

себептермен қызметтен кеткен тҧлғалар мен қоғамның тӛменгі топтарынан, аутсайдерлерінен 

қҧралған. Олардың ең басты проблемасы – ӛздері ҧсынған қоғамды жаңарту идеясына орта топты 

қызықтыра алмауында. Еуразия кеңістігіндегі мемлекеттегі биліктегі истеблишмент трансмедиа 

қҧралдарын қолдануда қҧлықсыз. Саяси истеблишмент партисипативтік демократияның 

тиімділігінен тайсақтап, барлық шешімдерді шағын топтың ғана пайдасына шығаруға дағдыланған. 

Сондықтан да, ресми ақпарат кӛздері арқылы бір-біріне ҧқсас контентті әртҥрлі медиа платформалар 

арқылы қайталауды жӛн санайды. Ресми контент қҧзыретті тҧлғалардың қатаң бақылауымен 

таралады. 

Трансмедиалық стратегияның кӛмегімен осындай қалыптасқан алгоритмді ӛзгертуге болады. 

Трансмедиалық технологиялардың кӛмегімен азаматтық белсенділікке шақырған қозғалысты 

жақтаушы аудиторияның санын жылдам ӛсіруге болады. Қазіргі оппозициялық кҥштердің іс-

әрекеттері квест жобаларға да, перфомансқа да ҧқсайды. Квест немесе шытырман оқиғалы 

компьютерлік ойын – компьютерлік ойындардың негізгі жанры. Бас кейіпкері бар интерактивті 

оқиғаны басқарып ойнауға болады. Перфоманс – ӛнердегі жаңа форма. Белгілі бір уақытта шығарма 

авторы немесе топ белгіленген жерде кӛрініс жасайды. Перфоманстың негізгі 4 элементі бар: уақыт, 

оқиға ӛтетін орын, басты кейіпкер, кейіпкер мен кӛрермен арасындағы байланыс. 

Оппозицияның трансмедиалық стратегиясында квест пен перфоманстың қолданылуы 

кездейсоқтық емес. Осындай кӛпшілікті еліктіретін формалардың кӛмегімен халыққа жақындап, 

оның сенімін жаулап алуға деген пиғыл бар. Басқарушы органдарға, билікке қатысты айтқан 

югославиялық жазушы, дипломат, Нобель сыйлығының иегері Иво Андричтің мына сӛздері де 

жоғарыда айтылған ойымызды нақтылай тҥседі. Ол: ―егер адамдар бҧл әлемнің қаншалықты ақылсыз 

басқарылатынын білсе, олар қорқыныштан қҧрысып қалар еді‖ деген екен. Бҥгінгі ғаламдық 

кеңістіктегі процестердің даму алгоритмдері бҧл сӛздердің шындықтан алыс еместігін кӛрсететін 

сияқты [3, 196]. 

Бҧқаралық коммуникацияны қоғамның рухани қҧндылықтарын сақтауға және халықтың кӛңіл-

кҥйіне, пікірі мен мінез-қҧлқына идеологиялық, саяси, экономикалық немесе ҧйымдық ықпал ету 

ҥшін баспасӛз, радио, телевизия мен кинотеатр, дыбыс және бейне жазу арқылы жҥйелі тҥрде ақпарат 

тарату деп анықтаған дҧрыс. Бҧқаралық ақпарат қҧралдары хабар мен мәліметтер таратуда: 1) жаппай 

аудиторияға бағытталған; 2) қолжетімді; 3) ақпаратты ӛндіру мен таратуда корпоративтік ҥлгіге 

негізделген сипатымен ерекшеленеді. 

Бҧқаралық коммуникация қҧралдары баспаны, телевизия мен радионы, бейнематериалдар мен 

телемәтіндерді, билбордтар мен жарнамалық панельдерді, телефон, компьютер және басқа да 

байланыс желілерін біріктіретін ҥйдегі видео орталықтарды қамтиды. Бҧл жерде баспа деп – 

кітаптарды және ӛзге де баспа материалдарын басып шығаратын кәсіпорынды атаймыз. Ал, 

корпоративтік басылымға қоғамның ҧстанымын және пікірін бҧрмаламай, жалпы жҧртшылықпен 

байланысу, жҧртшылықты ӛз жетістіктері мен жоспарлары туралы ақпараттандыру функциялары 

жҥктелген корпоративтік газет немесе журналдарды жатқызамыз. 

Сонымен қатар, корпоративтік басылымдар корпоративтік мәдениетті қалыптастырудың тиімді 

қҧралына жатқызылады. Қазіргі жаңа дәуірдегі бҧқаралық коммуникация қҧралдарының қызметі 

мынандай шарттарды қамтиды: 

1) бҧқаралық коммуникацияның мерзімділігі мен таралымын қамтамасыз ететін технологиялық 

мҥмкіндіктер мен техникалық қҧралдардың болуы; 

2) бҧқаралық коммуникацияның мотивациясын арттыруға ықпал ететін ақпараттың әлеуметтік 

маңызы: 

3) дисперсия мен анонимдік жағдайда бҧқаралық аудитория мҧқият ойластырылған 

қҧндылықтар жиынтығын талап етеді; 

4) баламалық пен нормативтік сипаттағы бҧқаралық коммуникация кӛп арналылықты және 

комуникативтік қҧралдарды таңдау мҥмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Саяси және әлеуметтік бағыттағы трансмедиалық жобалардағы ықпалдасудың негізгі 

формаларын талдаудан мынандай қорытынды шығаруға болады. Трансмедиалық стратегияға 

сҥйенген саясат пен әлеуметтік саладағы әрбір науқанның нәтижелі болуы қажетті қҧралдар мен 

платформаларды дҧрыс жҧмылдыруға байланысты. 
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Қазіргі трансмедиалық стратегияларда дата-журналистика мен трансмедиалық жобалардың 

интеграциялық ҥлгілеріне де ауқымды орын бӛлінген. Дата-журналистикада заманауи ақпарат 

кӛрнекті, тҥсінікті болуы ҥшін мәтіндерге қосымша инфографика мен басқа да визуалдау тәсілдері 

қолданылады. Инфографика – ақпаратты графика формасында тарату әдісі. Инфографикада бейне, 

сурет, карталар, цифрлар мен қысқаша мәтіндер бірге тіркесіп беріледі. 

Дата-журналистика – журналистикадағы тың бағыт. Ол дереккӛздерді анықтау, мәліметтер 

жинау, ӛңдеу және журналистік материалда қолдану тәсілдерінің жиынтығын қҧрайды. Мәліметтер 

материал тақырыбын ашып, толықтыру ҥшін, талдау жасау ҥшін қолданылады. Дата-журналистика 

барлық жағдайда ашық дереккӛздердегі мәліметтерді жинап, оларды ӛңдеуге кӛңіл бӛледі. 

Интернеттен немесе мемлекеттік органдардан алынған заңды мәліметтерді журналист тегін және еш 

қиындықсыз қолдана алады. Дата-журналистиканың кӛмегімен аудиторияға қызықты және сапалы 

материал әзірлей алады. Кәсіби шебер, жан-жақты білімді журналист бірнеше жҥйелі қадамнан 

тҧратын алгоритмнің барлық деңгейлерінен ӛтіп қана ҥлкен ақпараттың жиынтығынан сығымдалған, 

толық материал әзірлеуі мҥмкін. Тақырыпты толық және мазмҧнын терең, аудиторияға тҥсінікті 

формада ҧсыну ҥшін де журналист инфографика сияқты дата-журналистиканың қҧралдарын шебер, 

орынды қолдана білуі шарт [4, 10]. 

Дата-журналистика мен трансмедиалық жобалардың арасындағы интеграциялық ҥлгілердің 

кӛрінісін айналамыздағы кӛптеген мысалдардан кездестіреміз. Мәліметтер журналистикасының 

негізін дереккӛздермен, мәліметтер базасымен жҧмыс істеу, талдау қҧрайды. Ал, трансмедиалық 

жобалар дата-журналистикадағы сараптамалық қызметтің квинтэссенциясына сҥйеніп, 

интеграциялық модель тҥрінде жасалынады. Осы тҧжырымды дәлелдеу ҥшін бірнеше кейсті талдап 

кӛрелік. Қазақстанда цифрлық технологияларды дамытудың бірнеше мемлекеттік бағдарламасы 

қабылданды. Цифрлық экономика мен экожҥйенің негіздері қалануда. Соңғы жылдары Елбасының 

әрбір сӛйлеген сӛзінен цифрлық экономика, цифрлық технологияларға кӛшуге қатысты 

тапсырмаларды кӛреміз.  

2018 жылғы халыққа Жолдауында Елбасы инновациялық, сервистік салалар туралы айтты. Жаңа 

материалдар, биомедицина, ―Ҥлкен мәліметтер‖ немесе Big data, Интернет заттар, жасанды зият 

(интеллект), блокчейн сияқты технологияларды дамытуды тапсырды. Big data немесе ―Ҥлкен 

мәліметтер‖ – арнайы компьютерлік бағдарламалар арқылы ӛңделетін, ӛте ҥлкен және әралуан 

мәліметтер базасын, ақпараттық массивтерді қҧрайды. ―Биг датаның‖ кӛмегімен мәліметтер ӛңделіп, 

жҥйеленіп қана қоймайды, сонымен бірге, оларды қолданғанда қандай ӛзгерістер болатыны 

болжанады, ҧсыныстар тҥзіледі. 

Интернетте талқыланып жатқан бір кейсті қарастырайық. 2018 жылдың 6 қазанында 

ағылшынның ―Таймс‖ газетінде Лондон уақыты бойынша тҥнгі 12.01сағатта (Мҽскеу бойынша түнгі 

3.01 сағат, Астана уақыты бойынша таңғы сағат 5:01) ―Ресейдің тролльдері нысанаға алған 

британиялық жасӛспірімдер‖ атты мақала жарияланады. Ҧлыбритания мен Ресей арасындағы 

шиеленіскен қатынастардың қызуын кӛтеретін тағы бір тақырып Еуропаның коммуникация 

алаңдарында талқылана бастайды. ‗Таймс‖ газеті: ―Кремль кибер кеңістікте британиялық 

жасӛспірімдердің пікірін бҧрмалап, олардың санасын басқаруда. Орыстар Твиттер, Ю Туб, 

Инстаграмм, Тамблер желілерінде танымал жҧлдыздардың атынан мыңдаған фейк аккаунттар жасап 

тролльдердің кӛмегімен жалған мәліметтер таратып жатыр‖ деп жазды. Бҧл мақаладан 

Ҧлыбританияның да, Ресей жағының да ӛздерін қорғау ҥшін трансмедиалық технологиялардың 

кӛмегіне жҥгінгенін кӛреміз. 

Осы кейстен тағы нені байқауға болады? Бҧл жерден тағы бір ғажайып қҧбылыс – дәуірдің жаңа 

дидарын кӛреміз. Бҧл – ақпарат жылдамдығы. Ағылшынның ―Таймс‘ газетінің мақаланы 

орналастыру мен оған орыстың ―Коммерсантының‖ жауабының арасында бар-жоғы 5 сағат 38 минут. 

―Коммерсант‖ басылымы таңғы сағат 8.39-да ӛзінің жауап материалын жариялады. Ресейлік басылым 

цифрлық дәуірдің ырғағын дәл анықтаған, оның редакциялық командасы тәулік бойы ҥзіліссіз 

жаңалықтар лентасын жҥргізеді [5, 25]. 

Енді блокчейн технологиясына тоқталайық. Блокчейн – арнайы қабылданған ереже бойынша 

жинақталған блоктардың ҥзілмейтін тізбегі. Блокчейн технологиясының басты ерекшелігі – 

блоктардың тізбегіне рҧқсатсыз ӛзгеріс енгізу мҥмкін емес. Ӛйткені, бҧл тізбектің кӛшірмелері 

кӛптеген компьютерлерде сақталады. Блоктар тізбегіне рҧқсатсыз ӛзгеріс енгізгісі келген адам сол 

компьютерлердің барлығын тауып, тізбектің барлығына бірдей ӛзгеріс енгізуі керек. Ал, тізбектер 

жазылған компьютерлер әлемнің кез-келген тҥкпірінде болуы мҥмкін. Теориялық тҧрғыда олардың 
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барлығын тауып, ӛзгертудің ықтималдығы ӛте тӛмен, тіпті, мҥмкін емес. Сондықтан да, тҥрлі 

қаржылық операциялардың барлығы блокчейнге кӛшірілуде. Ӛздеріңіз білетін ―Биткойн‖ сияқты 

криптовалютаның эмиссиясы мен саудасында блокчейн технологиясы қолданылады [6, 263].  

Тағы бір кейсті талдап кӛрелік. Мысалы, бір компания ӛзінің шетелдік серіктесімен 

коммерциялық қҧпияға жататын келісім жасайды. Келісімнің әрбір пунктін орындау блокчейн 

технологиясымен жазылады. Сонда компания ӛзінің шетелдік әріптесінің келісім пункттерін қалай 

орындағанын кӛріп отырады. Шетелдік әріптес те сол компанияның іс-қимылын бақылай алады. Екі 

тарап та орындалмаған пунктті орындалған деп кӛрсете алмайды. Блокчейн технологиясының 

кемшілігі де бар. Блокчейнді қолдану ҥшін ӛте кӛп ресурс (компьютерлер) қажет. Қарапайым тілмен 

айтқанда блоктардың тізбегі мен олардың кӛшірмелері мыңдаған, миллиондаған компьютердің 

жадында, серверлерде сақталуы тиіс. Бҧл компьютерлердің жадында кӛп орынды алады. Блокчейн 

тудырған ҥлкен дҥрлікпенің әсерінен осы кемшілік тек кәсіби мамандар арасында ғана талқылануда. 

Болашақта блокчейн адам ӛмірінің барлық саласына енген сайын компьютерлердің сақтау кӛлемі 

толып кетіп, жҧмысына кедергі болуы мҥмкін. Блокчейн технологиясы Интернет жҧмысын тежеп 

немесе мҥлдем бҧғаттап тастауы мҥмкін деген болжамдар да айтылуда [7, 83]. 

Екінші кейсте блокчейнді медицинада қолдануды қарайық. Қазақ елінің денсаулық сақтау 

жҥйесін цифрландыру туралы кӛп айтылады. Соның бір кӛрінісі – пациенттің медициналық картасын 

электронды нҧсқаға кӛшіру. Электронды картада дәрігердің қабылдауы, талдаулардың нәтижелері, 

дәрігердің қойған диагнозы мен тағайындаған емі және т.б. кӛптеген ақпараттар жазылады. Адам 

туғаннан ӛмірінің соңына дейін бҧл ақпарат ―Ҥлкен мәліметтер‖ немесе ―Биг дата‖ кӛмегімен арнайы 

орталықта жинақтала береді. Адамның денсаулық паспорты блокчейн технологиясы бойынша 

жазылып, ӛңделіп отырады. Сондықтан, бҧл паспортқа бір рет жазылған мәліметтерді адамның ӛзі де, 

дәрігер де ӛзгерте алмайды. Блокчейннің қолданыс ауқымы кең екенін осы 2 кейстен байқаймыз. 

Ізденуші ғалым, журналистер әртҥрлі технологиялық кҥрделі қҧбылыстардың пайдасы мен кӛлеңкелі 

тҧстарын қарапайым халыққа тҥсіндіруге, талдауға машықтанғаны дҧрыс. 

Бҥгінде Қазақстанда трансмедиалық жобалардың сипатына, ӛлшемдеріне толық жауап бере алатын 

жобалар жоқ. Халқының саны да кӛп, телевизиялық ӛнімдердің сапасы да жоғары Ресейдің ӛзінде 

трансмедиалық сипатқа дәл жауап беретін жобалар ӛте аз. Оларда ең алғашқы трансмедиалық жобалар 

―СТС медиа‖ холдингінде дайындала бастады. Бҧл холдинг трансмедиалық жобалар департаментін 

қҧрып, оның стратегиясын бекіткен. Осы холдинг қазақстандық ―31 арнаның‖ акцияларын 2008 жылы 

сатып алып, меншік иесі атанды. Ӛздерін отбасылық телеарна деп кӛрсетіп жҥрген телеарнаның 

идеологиясы мен контентін басқарып отырған да ресейлік холдинг. Ресейлік және әлемдік ҥздік 

ӛнімдерді кӛрсету арқылы аудиторияны ӛздеріне жақындатып, сеніміне кіргісі келеді. 

Трансмедиалық технологиялар тҧтынушыға шынайы ӛмірде сезіне алмайтын жағдай туғызады 

және ерекше қҧралдар ҧсынады. Тҧтынушы осы қҧралдардың кӛмегімен оқиғаның ӛзіне ҧнаған кез-

келген бӛлігін қолжетімді медиа қҧралдан кӛре алады. Медиалар ҥшін трансмедиалық технологиялар 

аудиториясының санын ӛсіруге, табысын кӛбейтуге таптырмас тәсіл. Бҧл жерде интерактивтілік 

дәрежесі жоғарылап, медианың шынайылық келбетін кҥшейтіп, біздің ӛмірімізбен тҧтасып кетеді. 

Қοрытынды.Трансмедиалық стратегиялардың феноменіне медиа конвергенция ҥрдістері мен 

медиа ӛнімді тҧтынудың технологиялық ортада ӛзгеше болатынын жатқызамыз. Жаңа дәуірдің 

ақпарат тҧтынушысы ӛте талғампаз. Оған фильмнің, музыканың немесе басқа продакшн ӛнімдердің 

аттарын ғана жазып, қысқаша жарнама беру жеткіліксіз. Олар сол ӛнімнің әрбір бӛлшегін, ҧсақ-

тҥйегін, тҥсірілу алаңына ҥңіліп, бас кейіпкердің экраннан тыс ӛміріне қаныққысы келеді.  

Егер продюссерлер кӛрерменнің талғамын қанағаттандыратын ақпаратты бӛлшектеп, әртҥрлі 

медиалар арқылы жҥйелеп таратып отырса, фильмнің немесе бейне ҥзіктің таралу ауқымы ӛсіп, оның 

авторларына экономикалық жағынан ҥлкен табыс әкеледі. Осының бәрін жҥйелеп жасау ҥшін де 

трансмедиалық баяндау технологиялары қажет. Медиа саласын зерттеуші ғалымдар трансмедиалық 

технологиялардың коммуникациялық ортада қолдану тиімділігін ӛсіру ҥшін оның теориялық 

негіздерін барынша толық жасауға кҥш салуда. 

Қазақ елінің медиа кеңістігіндегі медиааралық стратегияларды зерттеу, трансмедиалық 

стратегияның маңыздылығын анықтау қоғамның коммуникациялық әлеуетін ӛсіруге ҧйтқы бола 

алады. Сондықтан да, медиалардағы коммуникациялық формаларды, олардың әлеуметтік 

аспектілерін ғылыми тҧрғыда саралауға басымдық берілгені дҧрыс. Трансмедиалық сторителлинг 

технологияларының ғылыми негіздерін игеру арқылы ақпараттық қоғамда ҧлттың рухани кеңістігін 

кҥшейтуге, мемлекет пен қоғамның дамуын қамтамасыз етуге мҥмкіндік туады. 
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ТЕЛЕВЕЩАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы развития и правовые аспекты деятельности телевизионного 

вещания в Казахстане в условиях информационного общества. Предлагаются механизмы контроля и 

прогнозирования деятельности социально ответственного телевидения, его роль в демократической 

модернизации общества. Авторы всесторонне проводят анализ правовых аспектов организации 

телевещания в информационном обществе, изучает роль телевидения в новых социальных условиях.  

В статье авторы выделяют новые конструкции современных медиа отношений и формы 

управления контентом, которое ведет к усилению гражданской активности и росту политического 

сознания общества. И это становится эффективным способом изменения социального сегмента и 

влияния на него. Переход пассивных групп аудитории в положение активного участника 

коммуникационного процесса ставит перед государством и обществом совершенно новые задачи. 

Статья содержит прогнозные модели отношений между телевидением и политическими 

институтами и принципы формирования механизмов контроля общества за деятельностью 

телевидения в информационном обществе.  

Ключевые слова: телевещание, информационное общество, трансформация телевидения, 

социальная ответственность телевидения, информационное законодательство, общественный 

контроль над телевидением 
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BROADCASTING IN KAZAKHSTAN IN CONDITIONS INFORMATION SOCIETY.  

LEGAL ASPECTS 

 

Abstract 

The article discusses the development problems and legal aspects of television broadcasting in 

Kazakhstan in the information society. The mechanisms of monitoring and forecasting the activities of 

socially responsible television, its role in the democratic modernization of society are proposed. The authors 

comprehensively analyzes the legal aspects of broadcasting in the information society, studies the role of 

television in the new social conditions. 

In the article, the authors highlight new constructions of modern media relations and forms of content 

management, which leads to increased civic activism and an increase in the political consciousness of 

society. And this becomes an effective way to change the social segment and influence on it. The transition 

of passive audience groups to the position of an active participant in the communication process poses 

completely new challenges for the state and society. 

The article contains predictive models of relations between television and political institutions and the 

principles of the formation of mechanisms for controlling society over the activities of television in the 

information society. 

Keywords: television broadcasting, the information society, the transformation of television, the social 

responsibility of TV, information legislation, public contr ol over television 
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АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТЕЛЕВИЗИЯ.  

ҚҦҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада ақпараттық қоғам жағдайында туындайтын қазақстандық телевизияның ӛзекті 

мәселелері мен қызметінің қҧқықтық аспектілері қаралған. Әлеуметтік жауапкершілік жҥктелген 

телеарналардың қызметін бақылау мен болжау тетіктері, оның қоғамды демократиялық 

жаңғыртудағы рӛлі сарапталады. Ақпараттық қоғамдарда хабар таратуды ҧйымдастырудың қҧқықтық 

аспектілерін жан-жақты талдаған авторлар жаңа әлеуметтік ортадағы телевизияның қызметі мен 

рӛлінің маңыздылығын да жҥйелеп сараптауға басымдық берген. 

Мақалада қазіргі медиа саладағы қарым-қатынастар мен контенті басқарудың жаңа формалары 

азаматтық белсенділікті арттырып, қоғамның саяси санасының ӛсуіне ықпал ететіні атап кӛрсетілген. 

Бҧның ӛзі әлеуметтік сегментті ӛзгерту мен оған ықпал етудің тиімді тәсіліне айналуда. 

Аудиторияның бҧрынғы енжар топтарының коммуникативтік процестің белсенді мҥшелері қатарына 

ауысуы мемлекет пен қоғамның алдына мҥлдем басқа міндеттер қоюда.  

Телевизия мен саяси институттар арасындағы қатынастардың болжамды парадигмалары және 

ақпараттық қоғамда телеарналар қызметіне қоғамдық бақылау тетіктерін қалыптастыру 

қағидаларының маңызы тҧжырымдалған. 

Тҥйін сӛздер: телехабар тарату, ақпараттық қоғам, телевизияның трансформациясы, 

телевизияның әлеуметтік жауапкершілігі, ақпараттық заңнама, телевизияны қоғамдық бақылау 

 

Введение. История человечества не знает таких ярких примеров, когда определенный способ 

коммуникации имел столь сильное влияние на жизнь людей, общества или государства. Появившись 

относительно недавно, телевидение превратилось в уникальный и оригинальный способ 

распространения информации, которое сочетает в себе технологию видео и аудио вещания. 
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Благодаря этому свойству визуализации и аудирования телевидение стало занимать ведущее место по 

популярности среди средств массовых коммуникаций.  

Современный мир невозможно представить без телевидения, имеющий громадный потенциал. 

Благодаря телевидению любая информация, показанная в эфире, сразу приобретает значимый статус 

и становится популярным. Человечество привыкает жить в условиях информационного общества. 

Как известно, в документах Всемирного саммита, где обсуждались вопросы информационного 

общества, были сформулированы новые требования к средствам массовых коммуникаций. В том 

числе к телевидению, как самому популярному институту массовой информации. Все это было 

сформулировано как ―глобальная задача в новом тысячелетии‖ [1, 2]. 

Целью нашей работы является поиск путей развития, возможных трансформаций и положение 

телевидения в информационном обществе, определение роли телевидения в новых социальных 

условиях, прогнозирование моделей отношений между телевидением и политическими институтами, 

формирование механизмов контроля общества за деятельностью телевидения в информационном 

обществе. 

Материалы и методы. При подготовке статьи был использован междисциплинарный подход, 

который подразумевает как политологический метод, так и другие методы в теории 

информационного общества, современных коммуникаций, разделы теории журналистики. 

В работе также примененен исследовательско-хронологический подход, политологический и 

синхронический методы системного анализа. Теоретическое осмысление избранной тематики 

проводилось на основе анализа центральных тенденций развития мирового информационного 

пространства, в частности, формирование информационного общества и функционироване 

телевидения в новых коммуникационных условиях.  

Были проанализированы официальные международные документы ООН, принятые на 

Всемирном саммите по вопросам информационного общества, где были сформулированы новые 

требования к средствам массовых коммуникаций. В статье рассмотрена Европейская конвенция о 

трансграничном телевидении, где были определены основные принципы деятельности современного 

цифрового телевидения. 

В работе приведены нормативно-правовые акты Казахстана в области информационной 

политики, создания информационного общества, электронного правительства. Все это демонстрирует 

хороший увроень законодательного регулирования и либеральность правового института Казахстана 

в вопросах информационной стратегиив государства. 

Результаты.В ходе изучения выбранной темы получены результаты, которые показывает 

необходимость трансформации отечественного телевидения, являющегося универсальным 

институтом общественной жизни в информационном обществе и выполняет политические и 

социокультурные функции. При этом надо заметить, что за последние 10 лет в Казахстане 

принимаются меры по институциональному изменению в создании и поддержании системы 

социально ответственного телевидения, совершенствовании информационного законодательства и 

перестройки парадигмы информационной политики государства. 

Казахстанское общество требует и поддерживает необходимость выстраивания равных 

отношений между телевизионными вещателями и телеаудиторией, создания транспарентной 

медиаэкономики и медиаисследований. 

В данной работе были систематизировано национальное законодательство Казахстана в области 

свободы слова, создания, получения, обработки и распространения информации, организация 

деятельности журналистов и средств массовых коммуникаций.  

Главными принципами деятельности социально ответственного телевидения должны быть 

заложены открытость, прозрачность и транспарентность. Такие же функции телевидения определены 

в Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Дополнительно к названным принципам в 

конвенции называются также универсальность, многообразие, ответственность и независимость [3]. 

Таким образом, на смену старым сеткам вещания приходят обновленная редакционная политика, 

социальная безответственность менеджерского телевидения заменяется усилением ответственности. 

В таких условиях определение рейтингов и медиаизмерение аудитории будут подталкивать к 

институциональным переменам, расширению зрительской аудитории, превращению ее пассивного 

сегмента в активного участника социального и политического дискурса [4]. 

Современное телевидение конвергентных форм предполагает данный переход пассивной 

аудитории в активного потребителя и равноправного участника сложного коммуникационного 
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процесса. С появлением интерактивного телевидения этот процесс приобретает совершенно иное 

качество [5, 6]. 

В данном контексте информационное общество можно отождествлять с гражданским 

обществом, где существенно изменены не только инструменты политических коммуникаций, но и 

главные акторы этих процессов. При этом, общество и его институты, вся информационная 

аудитория становятся активными участниками многосторонней коммуникации, которые будут влиять 

не только в програмную политику, но и участвовать в управлении и формировании телевизионной 

повестки дня [7]. 

Принятые казахским парламентом законодательные акты, регулирующие сферы 

информационной политики и коммуникаций содержат принципиальные положения о месте и роли 

телевидения в условиях Казахстана, необходимости переосмысления телевидения как единого 

комплекса средств массовых коммуникаций [8]. 

В статье мы хотели показать сформированность цельного правового института Казахстана в 

вопросах законодательства, регулирующее информационную политику в государстве. Мы полагаем, 

что катализатором дальнейшего развития информационного общества и казахстанского цифрого 

телевидения будет дальнейшая демократическая модернизация общественного строя, присоединение 

Казахстана к международным документам о правах и свободах человека и гражданина, о 

трансграничном движении информационных потоков.  

Для этого нужно продолжать реализацию задач по повышению эффективности системы 

государственного управления и обеспечить доступными инновационные и инфо-коммуникационную 

инфраструктуру. Создание информационной среды для социально-экономического и культурного 

развития государства и общества, развитие отечественного информационного пространства также 

предполагет объединение усилий государства и общества.  

Так как ―Информационный Казахстан 2020‖ будет реализоваться в 2 этапа (1-этап: 2013-2017 

годы, 2-этап: 2018-2020 годы), то для достижения ее основных целей были определены следующие 

ключевые индексы: 

1. В рейтинге DoingBusiness Всемирного Банка в 2020 году Казахстан должен будет находиться 

в списке первых 35 стран и индекс ―электронного правительства‖ (по методике ООН) в 2020 году 

должен находиться в числе первых 25 стран. 

2. Доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры в домохозяйствах 

Республики Казахстан – 100%, количество пользователей сети Интернет в 2020 году – 75% и уровень 

компьютерной грамотности населения – 80%, охват эфирным цифровым телерадиовещанием 

населения Казахстана – 95%. 

3. Доля сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны – 4%, доля 

организаций здравоохранения, подключенных к единой сети здравоохранения, – 100%, доля научно-

образовательных учреждений, подключенных к единой национальной научно-образовательной сети, 

– 100% 

4. Доля электронных средств массовой информации к общему числу зарегистрированных в 

Казахстане СМИ – 100%, доля оборота казахстанских интернет-магазинов в общем обороте товаров и 

услуг, оплачиваемых электронно, – 40% 

5. Доля государственных услуг, предоставляемых в электронном формате, – 50%, доля 

оказанных электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных в 

традиционном виде – 80% [9]. 

Официальные документы, принятые с 2010 года не содержат исчерпывающих ответов на 

современные вызовы, в некоторых из них доминируют решение технических задач по внедрению 

цифрового вещания, отсутствуют подходы по организации телевидения в цифровой среде. Тенденции 

развития мирового информационного пространства требуют от государства и общества совместного 

поиска и определения новых категорий ―электронных СМК‖, отражающих процессы неизбежной 

конвергенции информации и коммуникации. Понимание этой особенности подтолкнули 

казахстанские власти к созданию Министерства информации и коммуникаций. 

Важной миссией министерства является формирование и проведение эффективной 

государственной политики в сферах связи, информатизации, ―электронного правительства‖ и 

информации, а также развитие и обеспечение устойчивого функционирования и безопасности 

единого информационного пространства и инфраструктуры связи. Надо также понимать 
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неизбежность усиления социальной ответственности телевидения и его развитие в информационном 

обществе, которые приобретают особую актуальность в условиях Казахстана [10]. 

Обсуждение. В наше время очень важное значение имеют сетевые СМК, Интернет и другие 

инфо-коммуникативные ресурсы, которые открывают свободный доступ к информационным и 

нравственным ценностям, накопленным человечеством на протяжении длительного времени, к 

свободному выражению мнений, свободному потоку новых идей. Все перечисленное являются 

базовыми демократическими ценностями общества. 

Проблемы становления информационного общества в Казахстане отражены во многих 

законодательных актах и госпрограммах. В целом они направлены на решение политико-

экономических, социальных вопросов устранения информационного неравенства в обществе, 

технократических и технологических проблем [11]. 

В стране сложился цельный правовой институт – законодательство в области свободы слова, 

создания, получения, обработки и распространения информации, организация деятельности 

журналистов и средств массовых коммуникаций. Этот процесс находится в состоянии активной 

эволюции [12].  

Стимулирующее влияние на эти процессы оказывают ряд объективных факторов. В числе таких 

катализаторов – дальнейшая демократическая модернизация общественного строя, присоединение 

Казахстана к международным документам о правах и свободах человека и гражданина, о 

трансграничном движении информационных потоков и другие. У государственных органов и 

чиновников постепенно меняются отношение к средствам массовых коммуникаций, в 

государственных структурах создаются подразделения по работе со СМК [13]. 

Поэтапно реализуется программа электронного правительства. Начало 2000-х годов отличались 

дискуссией по вопросам дальнейшего усиления демократического вектора развития Казахстана. 

Данная работа завершилась принятием двух важных документов: Концепции развития гражданского 

общества на 2006-2011 годы и Концепции развития конкурентоспособности информационного 

пространства Казахстана на 2006-2009 годы. 

В последующим все эти законодательные изменения были закреплены принятием Закона ―О 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан‖. Под влиянием этих 

факторов был определен либеральный вектор развития казахстанского медиаправа, которые были 

реализованы принятием следующих документов:внесение изменений и дополнений в законы ―О 

средствах массовой информации‖, ―Об информатизации‖ и ―О связи‖, Концепции развития 

гражданского общества на 2006-2011 годы, Концепции развития конкурентоспособности 

информационного пространства Республики Казахстан на 2006-2009 годы, Концепции 

информационной безопасности Республики Казахстан, Программы снижения информационного 

неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы. 

Одним из официальных документов в области информационной политики стала Государственная 

программа ―Информационный Казахстан – 2020‖. Цель программы – создание условий для перехода 

Казахстана к информационному обществу. Концепция Государственной программы закрепляет 

создание стимулов для использования информационно-коммуникационных технологий в 

экономической, политической, социальной и духовной сферах жизни общества. 

В казахстанской госпрограмме отмечается жизненно важная роль электронных СМИ в 

укреплении демократических институтов и развитии общества. Все это связывается с традиционно 

незаменимым уровнем присутствия традиционного телевидения в каждом доме, которая является 

наиболее эффективным способом получения информации [14, 15]. 

Казахстанские телевизионные вещатели в отечественном информационном пространстве 

представлены рядом бинарных оппозиций: традиционное телевидение и новые электронные средства 

массовых коммуникаций, телевидение и среда Интернета и мобильного ТВ, свободного доступа к 

информации и проблемой ограничения доступа к ней, свободного выражения мнений и 

невозможность воспользоваться ею. Надо признать, что на практике развитие телевидения 

сдерживается несостоятельностью правового регулирования информационных отношений внутри 

социально-политической системы и слабой информированностью общества по указанным вопросам. 

Таким образом, в обществе и непосредственно в сфере электронных массовых коммуникаций 

возникают серьезные проблемы, связанные с необходимостью институциональных перемен. И эти 

перемены невозможны без совершенствования и дальнейшей либерализации национального 

законодательства, реализации обновленной информационной политики и модернизации системы 
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телерадиовещания в условиях формирования информационного общества, как важной составляющей 

гражданского общества. 

На наш взгляд, единственно эффективным механизмом его построения является внедрение 

модели публичной медиасферы. Но, к сожалению, пока казахстанское телевидение остается в стороне 

от этих процессов. Это дает основания полагать о вытеснении телевещания в ближайшем будущем из 

Интернета и традиционной инфо-коммуникационной среды новыми медиа. Для сохранения и 

приумножения преимуществ телевидения в наших условиях надо понимать природу воздействия на 

медиаиндустрию инфо-коммуникационных технологий [16, 17]. 

На сегодняшний день система казахстанского телевидения должна быть представлена как 

сочетание общереспубликанских и областных, государственных и коммерческих, производящих и 

сетевых компаний. И редакционная политика этих телеканалов идентифицируется не с менталитетом 

казахского телезрителя, с его запросами, а с представлениями государственных медиаменеджеров, 

учредителей и владельцев. Подобное явление можно квалифицировать как ―медиакратию‖. Но, 

можем предположить, что потребность информационного общества приведет к установлению более 

гибкой системы телеканалов, которые в своей вещательной деятельности будут опираться только на 

интересы и потребности разных сегментов аудитории [18, 19]. 

Такому процессу должно способствовать только интерактивные технологии, предоставляющие 

установления с аудиторией так называемой ―обратной связи‖. Без этого невозможно достичь 

качественного программирования, отвечающего потребностям общественных институтов и 

отдельных граждан. Такая аудитория становится активным социальным объектом телевизионной 

коммуникации, приобретая свойства функционального элемента политического устройства, которое 

означает возвращение к новой технологической парадигме – к инструментам прямого 

демократического народного управления [20]. 

Конструкция новых медиа отношений и качественно иное управление контентом ведет к 

усилению гражданской активности и росту политического сознания. И это станет эффективным 

способом изменения общественного сегмента и влияния на нее. Такой переход пассивных групп 

аудитории в положение активного участника коммуникационного процесса ставит перед 

государством и обществом совершенно новые задачи по разработке других форм организации и 

управления вещательными субъектами. Потому что с развитием цифрового телевидения происходят 

взаимозависимые перемены, возникают сложные проблемы создания и функционирования социально 

ориентированных вещателей [21]. 

До внедрения цифровых технологий возможность создания качественного и объективного 

телевещания связывали с возникновением общественного телевидения. Ответственное только перед 

обществом телевидение в социальном плане намного шире чем общественное телевидение. Потому 

что социально ответственное телевидение может быть реализовано на телеканалах с любой 

организационно-правовой формой.  

Проведенные социологические исследования показали, что 88% казахстанцев выбирает для 

просмотра отечественные телеканалы, при этом 53% из них делают это каждый день. Задача 

увеличения данной доли является одним из катализаторов позитивных изменений в обществе, роста 

роли в формировании национальной идентичности, продвижении согласия и социально-

политической стабильности в обществе. Количество казахстанских пользователей Интернета 

приближается к 16 миллионному рубежу, абонентов сотовых операторов более 17 миллионов при 

18,5 миллионном населении. Такие показатели демонстрируют высокое соотношение экономически 

мобильного населения страны [22]. 

Объем и характер получаемой человеком информации кардинально меняет образ его жизни. И 

государство понимает важность информационных и коммуникационных технологий в социально-

экономическом развитии общества, трансформации инфо-коммуникативного сегмента рынка и 

развитие современных средств коммуникаций  

Выводы. В данной работе мы пытались показать проблемы и перспективы развития 

телевизионного вещания в Казахстане в условиях информационного общества. Были рассмотрены 

механизмы контроля и прогнозирования социально ответственного телевидения, его роль в 

демократической модернизации общества. 

В статье изучены специфика современного телевидения в условиях информационного общества, 

показана концептуальная возможность и проблемы казахстанского телевещания в будущем. В ходе 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

638 

исследования определены социально-политические критерии и характеристики социально 

ответственного телевидения, указана возможность его регулирования, контроля и прогнозировании. 

Нами сформулированы пути реализации принципов социальной ответственности телевидения в 

демократической модернизации обещства, показаны проблемные направления нормативно-правового 

регулирования информационной политики, телевещания в новых коммуникационных условиях. 

Основными выводами работы можно определить: 

установление общих направлений трансформаций телевидения в информационном обществе, 

составление прогнозной концепции социально ответственного телевидения, 

сформулирование тенденций развития информационного общества и изменения 

информационной политики телевидения, 

Настоящая работа содержит анализ социального и политического регулирования телевещания в 

информационном обществе, правовые аспекты функционирования новых медиа, конструктивные 

предложения по организации цифрового телевидения, взаимоотношений владельцев и вещателей с 

зрительской аудиторией и медиарынком. 
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Abstract 

The mass media is a powerful tool that influences on people's minds and a means of promptly 

conveying information to different parts of the world. It is the most effective force of influencing a person‘s 

emotions that can convince the recipient in the best possible way. This work is devoted to the study of the 

role of mass media in the modern society and social communication by analyzing the aspects of modern 

news media discourse. The research work defines the main features of media, especially news discourse, as 

the type of media that is economically viable and accessible. However, because of the constantly moving 

society, people are not able to read all the news, so in modern time it is important to present information 

briefly and clearly. Especially, catch the attention of the reader with headlines that play a special role in the 

information message. 
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ЖАҢАЛЫҚТАР МЕДИА ДИСКУРСЫ АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІКТІҢ НЕГІЗІ 

 

Аңдатпа 

Бҧқаралық ақпарат қҧралдары - бҧл адамдардың санасына әсер етудің қуатты кҥші, әлемнің әр 

тҥкпіріне ақпаратты жедел тарату қҧралы. Бҧл реципиентті ең жақсы тҥрде сендіре алатын адамның 

эмоциясына әсер етудің ең тиімді қҧралы. Келесі жҧмыс қазіргі заманғы медиадискурстың 

аспектілерін талдау негізінде қоғамдағы бҧқаралық ақпарат қҧралдарының және әлеуметтік 

коммуникацияның рӛлін зерттеуге арналған. Жҧмыста медианың негізгі ерекшеліктері, атап 

айтқанда, экономикалық тҧрғыда қалыпты және қолжетімді бҧқаралық ақпарат қҧралдарының тҥрі 

ретінде жаңалықтар дискурсының ерекшеліктері анықталды. Алайда, ҥнемі қозғалыстағы қоғамның 

салдарынан әрбір жазылған жаңалықтарды оқуға халықтың мҥмкіндігі бола бермейді, сондықтан 

ақпаратты қысқаша және нақты ҧсыну маңызды. Әсіресе, ақпараттық хабарламада ерекше рӛл 

атқаратын жаңалық тақырыптары оқырмандардың назарын аудара алуы аса маңызды. 

Тҥйін сӛздер: бҧқаралық ақпарат қҧралдары, медиадискурс, жаңалық, газет, жаңалық 
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Аннотация 

Средства массовой информации имеют мощное влияния на сознание людей и являются 

средством оперативной передачи информации в разные части мира. Это наиболее эффективный 

способ воздействия на эмоции человека, который может убедить получателя информации наилучшим 

образом. Данная работа посвящена изучению роли средств массовой информации в современном 
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обществе и социальных коммуникациях путем анализа аспектов современного медийного дискурса. 

Исследовательская работа определяет основные черты медиа, особенно новостной дискурс, как 

экономически стабильный и доступный тип медиа. Однако, как следствие общества, которое 

постоянно находится в движении, у людей не всегда бывает возможность прочитать все возможные 

новостные статьи, поэтому в наше время важно представлять информацию кратко и четко. Особенно 

важно привлекать внимание читателя с помощью заголовков, которые играют особую роль в 

информационном сообщении. 

Ключевые слова: масс медиа, медиадискурс, новости, газеты, газетные заголовки 

 

Introduction. The XXI century is called the information age, because today information is one of the 

most important values. Its creation and distribution is the work of the media.Mass media and other forms of 

communication technologies have an enormous impact on the formation of public opinion and fundamental 

sentiment. Newspapers, TV and radio are all important sources of basic information about people, places and 

current situation around the world. The initial task of the media is to cover current events, to inform the 

public, however, the type and form of presenting information, its role and influence may vary. 

The media is a powerful force affecting the minds of people, a means of quickly transmitting 

information to different parts of the world. This is the most effective means of influencing human emotions, 

which can convince the recipient in the best way. A vast majority of people, all across the world, rely upon 

various sources of media for keeping themselves updated on various ongoing issues around the world. 

At the same time, people can actively participate and cause changes in society and, consequently, in 

their lifestyle, responding to events in a timely manner. This is largely due to the merit of the media, 

especially newspapers, because they are effective, economically viable and easily accessible to a wide range 

of people. The fast pace of life requires the media to be more informative, efficient, clear, which contributes 

to the expansion of the role of texts of information genres, primarily news texts. In the conditions of time 

pressure, a modern person does not always have time to read the entire press and therefore, first, pays 

attention to the headlines and subheadings of newspaper articles. The headlines of modern media, in turn, 

should attract the reader's attention to the publication, interest him and make him to continue reading. 

Since the purpose of any publication is its growing trend of popularity, the increase in the number of 

copies, it should undoubtedly be able to present brightly any material, despite the degree of its relevance. 

The use of headlines as a means of language expression in newspaper articles allows achieving the task and 

adding basic material. 

The aim of the researchis to determine the role of media in modern society as the main tool for the 

formation of social consciousness and social communication.The task of the work is to define the types and 

purposes of media, specifying the concept, structural and functional features of the newspaper and 

newspaper headlines in the modern media. 

Research Methodology. Researches of media discourse are extensive and have an important role in the 

development of news discourse, including news headlines.In the research, there were used a method of 

content analysis of the previous literature sources in English and Russian languages.There were considered 

the works and articles of Western researchers on the topics of media discourse, mass media, particularly, 

newspapers and news headlines. Following authors' studies were analyzed in approach to reveal the concept 

of media discourse, its specificity and roleto analyze the importance of the discourse to create well structured 

news sources: A.O‘Keeffe ―Media and Discourse Analysis‖ [6], M.Bednarek ―Evaluation in media 

discourse: analysis of a newspaper corpus‖ [7], A.Bell ―The Language of News Media‖ [9], T.A.Dijk ―News 

as Discourse‖ [13], as well as heading function studies, contributed by A.Charles ―Comprehending 

newspaper headlines‖ [18]. Among Russian researchers, the issue of newspaper headlines was studied by 

E.A.Lazarev ―Headline in the newspaper‖ [22], A.P.Bessonov ―Newspaper headline‖[23] and others. 

Results. Discourse, as the tool of social communication, since its inception has been at the level of 

extremely contradictory interpretations. 

The definition of ―discourse‖ causes considerable difficulties due to the fact that it is in demand within a 

number of scientific disciplines, such as linguistics, anthropology, literary criticism, ethnography, sociology, 

sociolinguistics, philosophy, psycholinguistics, cognitive psychology, and others[1, p. 6]. 

In linguistics, discourse described an extended segment of the language outside the boundaries of the 

sentence. 

According to Teun A. van Dijk (2000), the functional-communicative approach considers discourse as 

the most important form of a daily life practice. He defines it as a complex communicative phenomenon, 
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which includes, in addition to the text, extra-linguistic factors such as sender of the message, its recipient, 

social context, peculiarities of production, distribution and perception of information, cultural and 

ideological background, etc.[2, p.8]. 

N.D.Arutyunova defines that ―Discourse is a coherent text in combination with extra-linguistic - 

pragmatic, sociocultural, psychological and other factors. It is a text taken in the aspect of event; speech 

considered as a purposeful social action, as a moment involved in the interaction of people and the 

mechanisms of their consciousness‖ [3, p.136-137].  

A systematic analysis of various definitions allows us to identify three main approaches to the definition 

of discourse – structural, functional and thematic. 

To define discourse within the framework of structural approach, it is necessary to focus on its structural 

components. Discourse is a product of speech activity, taken together with all verbal and extra-linguistic 

qualities related with its production, distribution and perception. 

The structural approach verifies key components of speech activity involved in the communication 

process: from the sender of the message, its recipient to the distribution channel, and the context of 

communication. 

The thematic approach groups written and oral texts as products of speech activity around socially 

significant topics that are under the public‘s attention.  

For example, it might be race relations, immigration, terrorism, elections and other. 

The main point of the functional approach in defining discourse is the interrelation of speech 

consumption with various spheres of human activity, which determine the features of speech communication. 

At the same time, various socially significant areas of human communication and speech practice, such as 

science, education, politics, medicine, mass media act as discourse-forming characteristics of the texts. As a 

result, for instance, functional approach identifies a media discourse as a collection of texts functioning in 

the field of mass communication. 

There are a number of areas of discourse that are divided according to stylistic and functional-pragmatic 

forms. One of the socially active and popular forms is the media discourse. A stable system of parameters 

complements the concept of a media text as a multi-level phenomenon. They provide an extremely accurate 

description of the media text in terms of the characteristics of its production, distribution channel and lingual 

format signs. The named system includes such essential parameters as: 

 The method of text creation (author – peer); 

 The form of creation (oral – written); 

 The form of reproduction (oral – written); 

 The channel of distribution (mass media: printed, radio, television, Internet); 

 The type of text on the base of functional-genre approach (news, commentary, journalism, 

advertising) [4, p.181-182]. 

Today the world is built on the basis of mass communications. Most of the events that are taking place 

become truly significant, important and visible at the moment when they are covered in the mass media. 

Mass communication texts may be referred to as ―media text‖ or ―media discourse‖. It includes - mass-

communicative text, mass media text, newspaper text, etc. According to T.G.Pyadysheva (2017): ―Media text 

is an integrative multilevel sign that combines different semiotic codes (verbal, nonverbal, media) into a 

single communicative whole and demonstrates the fundamental openness of the text at the content-semantic, 

compositional-structural and sign levels‖. The recipient of the message faces with an interpretation of the 

action, which has a different degree of information content. This degree reveals the presentation of 

information in such aspects as uniqueness, adequacy and relevance. The concepts of communicative space, 

information and content of information are in interconnection between each other and are directly dependent 

on the intentions of the society [5, p. 281]. 

Media discourse is communication that takes place through broadcasting channels that can be both oral 

and written. Despite the fact that media discourse focuses on these recipients, they often are not able to 

respond immediately to the producer(s) of the discourse, although this is changing more and more with the 

rise of the new media technologies. It is important to note that the written or oral discourses concentrate on 

the readers, listeners or viewing audience, respectively. In other words, media discourse is an open, 

fabricated, public form of communication [6, p. 441].  

An integral part of the media discourse theory is a set of methods for studying media texts. Within the 

framework of linguistics, there are discursive structure and linguistic function. Particularly, there are at least 

eight basic methods of studying media language. 
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 The critical method reveals the hidden political and ideological component of the media text and is 

based on the identification of evaluative, reflecting certain ideological views and attitudes of the 

components; 

 The stylistic methodconcentrates on the elements and features that are related to the structure and 

language of the news texts (usually contains pragmatic analysis, genre style and register); 

 The corpus-linguistic methodstudies media discourse using the corpora. 

 The practice-focused method studies media discourse on the base of practice.  

 The diachronic method studies the history of media texts; 

 The socio-linguistic method investigates connection among style and social components; 

 The method of cognitive analysis based on studying the conceptual aspect of media texts, comparing 

various options for interpreting events in the media and aimed at identifying the relationship between reality 

and its media presentations; 

 The conversationalist method studies media discourse using analysis of conversations [7, p.12].  

Media discourse is sensitive to the context of social existence and the context of ideology.It is aimed at 

public awareness and the formation of public opinion. Mass media discourse is distinguished by a specific, 

mass-based audience and, accordingly, by the ―averaging‖ of its code, which operates in the mode of 

cognitive-axiological meanings.  

The concept of ―mass media discourse‖ refers to the problem field of mass communication as a process 

of information exchange between all subjects of society, aimed at forming public opinion about the socially 

significant fragment of social life. Mass communication aimed at a wide, scattered audienceis a ―socially 

conditioned phenomenon with the main function of influence through semantic and evaluative information‖. 

Mass communication as a type of speech activity is a ―socially conditioned process in which this function is 

actualized by means of various communication means and channels‖ [8, p.34]. 

The media have an important role in the formation of modern society. As a result, it performs a number 

of functions. Particularly, informative and regulatory. The informative function is one of the fundamental: 

people turn to the media for information about what is happening around, or look for information that 

interests them. However, one should not underestimate the role of the media as a means of shaping and 

changing public opinion. Its role is becoming increasingly important. The evidence of this is sociological, 

linguistic, and sociocultural researches.  

Media communication is for mass. One of its greatest features is that everyone have an access to it. The 

most important and researched component of mass communication is the audience. Media exist by the size 

and composition of its audience.  

News media offer the classic example of language constructed by different parties. The audience of the 

media is multiple. It ranges from interviewers whom a newsmaker addresses eye to eye, to the non-attendant 

mass crowd, which itself comprises of various fragments. Six of seven characteristics of mass 

communication related to the audience. They are the followings:  

 Audience is relative to other interaction cases; 

 Media contents are available for everyone; 

 The audience can be heterogeneous; 

 Simultaneous contact with different people; 

 Mass communication is impersonal and has one directed flow; 

 The mass audience creates modern society [9, p.5] 

Based on this, the picture of the world is formed on the basis of modern media discourse [10, p.21]. 

There are also such types of media discourse as news, advertising, promoting (PR) discourses; 

informative, analytical, publicistic discourses and others. And one of the components of media discourse is 

news discourse. 

Given the role of the media in the modern world, it is hardly surprising that media discourses and 

practices have enjoyed so much attention from scholars in various disciplines. In linguistics, media discourse 

in general and news discourse in particular have been the focus of much intensive research over the past 25 

years. Some of the early classic studies, such as van Dijk (1988) and Bell (1991) laid ground for the 

development of the discipline along cognitive, critical and ethnographic dimensions and they still inspire 

some of the more recent contributions in the field [11, p. 213-217].  

Discussion.The newspaper, as a means of information and persuasion, is aimed at a mass and diverse 

audience, which it needs to attract and try to keep, to force itself to read. As a rule, Newspapers are read in 
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conditions when it is very difficult to concentrate: in the tram, on the train, at Breakfast, after a working day, 

etc. In this regard, there is a need to build information in the newspaper concisely and holistically to report 

the main, even if the information remains unreadable until the end. It is necessary to have a certain emotional 

impact on the recipient. The material in newspaper articles should be as accessible as possible set out that the 

reader is not required any preparation, depending on the context should be minimal. It is necessary not to 

forget about the style factors of any newspaper article. Often found together with the usual regularly 

occurring topics in almost any subject, for some reason appearing relevant. Subsequently, such new 

situations and arguments also tend to repeat. Such duplication of topics, as well as the fact that the journalist 

usually does not have time for thorough processing of the material, lead to the frequent use of stamps. 

The main characteristics of the language of the newspaper include: 

1) Conciseness and economy of language resources, multiplicity of presentation with informative 

saturation; 

2) The choice of language media for the purpose of their clear understanding (the newspaper is one of 

the most popular media); 

3) Application of socio-political vocabulary and phraseology, change of terminological vocabulary for 

accessibility of its understanding; 

4) The use of typical for this style speech stereotypes, sustainable drug combinations; 

5) The variety of genres and therefore the stylistic use of language means: polysemy of words, word 

formation resources (author's neologisms), emotional and expressive vocabulary; 

6) The use of features of journalistic style with the features of other styles of scientific, official-business, 

literary-artistic, conversational), due to a variety of themes and genres; 

7) The use of figurative and expressive means of language, for example, means of stylistic syntax 

(rhetorical questions and exclamations, parallelism of construction, repetitions, inversion, etc. 

The most important functions of the newspaper are informational and influential. 

The informational function of the newspaper is that the authors of such articles are intended to inform as 

wide a circle of readers as possible about the problems of public importance and the views of the authors on 

these problems. 

The language of modern high-quality newspapers today tends to be more informative. This is evidenced 

by the continuous growth and evolution of the system of newspaper genres, as well as this kind of trend can 

be traced in the headlines of newspaper articles [12, p. 142-143]. 

The concept of ―news‖ is ambiguous. Firstly, people understand ―news‖ under the general term as ―new 

information‖. They find it in everyday sentences as ―I have news for you‖ or ―What is the latest news from 

your classmates?‖. It follows that the concept of news can be considered in two ways. Thus, second class of 

―news‖ concepts involves the media and mass communication. For instance, ―Have you read the news about 

the start of new Japanese Era?‖, or ―Did you watch the news yesterday?‖. However, in both of that examples 

there are also some ambiguity. While first example means a new information as a news article, the second 

one presents news on TV programs and so on. As a result, the concept of media news in everyday use 

implies the following concepts: 

1. New information about any everyday events, things and even people. 

2. TV programs and radio that presents news items. 

3. News reports, articles on TV or in the newspapers. Particularly, they present the recent events. 

This research work will focus on the third section. This is a type of text or discourse is expressed, used 

or published in the media such as television, radio and newspaper [13, p. 4-5]. 

The structure of the discourse is a main point of all text forms. It provides important information about 

the given fragment of the text. This is obvious on academic, technical and legal texts that are clearly 

demarcated into parts. It contains, for example, introductory, explanatory material. These types of texts 

makes it easy to find specific information in them quickly. News articles have the same useful, albeit implicit 

design: they often provide a brief, preliminary summary of meaningful events, relevant background 

information, comments from experts and journalists, as well as detailed descriptions of major events [14, 

p.25-27] 

In his research, van Dijk provided the structure of the news discourse, organizing it in the form of a tree. 

His hierarchical theory became the basis for the work of many researchers in the field of media discourse. 

T.A. van Dijk identified a number of characteristics and compositional features of the news discourse. 

He divided News Report into two – Summary and Story. Summary is a short announcement of news 

materials before the transition to their essence. Headline + Lead summarize the news text. The Lead 
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provides a summary of the content of the text, and is also used to attract attention. However, in many print 

editions, Lead is used extremely rarely, in order not to provide the reader with excessive information, which 

will tell them more about the content of the news than necessary. The Headline is necessary in order to show 

the connection between the title and the text. In addition, it should arouse interest for reading the entire 

article. 

Story itself consist of Situation and Comments. The analysis of the situational structures of news 

revealed the categories of news schemes that journalists and readersknow as well. For instance, a news text 

may contain a Background and Episodes. Usually, in a news discourse, the backgrounds follow current or 

main news events. Therefore, it is also necessary to have category of Main events. In addition, the 

information published in the category Main events can be embedded in theContext. 

Consequences is one more category that is commonly occurs in the news discourse. The relevance of 

socio-political events is partly determined by the severity of their consequences. When discussing real or 

possible consequences, news discourse can give a causal coherence to news events. There some cases, while 

consequences are much more important than the main news events. In this case, Consequences may have the 

same position as Main events in the structure of news. Alternatively, it even may reach a higher level and 

take place in the headings.  

Verbal reactions are a special category of news schema that is also a case of consequences. The most 

important news events follow the standard procedure of requesting comments from important participants. It 

helps journalists to present a strongly objective opinion that does not necessarily belong to them. Of course, 

the choice of speakers and quotations does not have to be objective. The names and roles of news 

participants indicates the category of verbal reactions, as well as direct or indirect quotes from verbal 

statements. This category usually follows the categories of Main events, Context and Background, almost at 

the end of news discourse [13, p. 52-54). 

Over time, the way people consume information of newspaper articles has changed. Thus, more and 

more people began to turn to Internet sources than to the usual print media of news. 

People used to buy a newspaper, read it from cover to cover while scanning headlines, and reading 

articles that they thought were interesting [15, p. 657-670]. However, more and more people read individual 

articles on the Internet, with the exception of their original publication. Often, a person reads this article 

because it was shared on social media or some other internet platform [16, p. 1-25]. 

In addition to Newspapers and news publications, the news discourse is widely available on the Internet. 

Moreover, the Internet has now become a major source of information. News online discourse in a short time 

managed to acquire its own features, different from the presentation of news in other sources highlights the 

following features of the news presentation on the Internet: efficiency (quick update of information), 

concentration (the presence on one web page of many news) and a comprehensive view of the event (at any 

time you can find information on any topic). 

Today, study the news discourse, represented by a set of texts, articles, both in periodicals and on the 

Internet. At the end of the 20th century there were significant changes in the field of information technology. 

The Internet has brought human civilization to a new level of development. Now we have the ability to 

monitor everything that happens 24 hours a day. Many have switched from print to electronic Newspapers, 

which is not surprising, since online Newspapers have their advantages. Now you can read the news even on 

social networks Facebook or Twitter, so changing the nature of reading the news column: users to read the 

notes go to the link specified on the page "New York Times" in Facebook on the newspaper's website and 

often immediately return to the Facebook site to discuss the article. The way content is distributed can also 

occur in a variety of ways: IPad, tablet, cell phone, e-book – thus covering a wide range of audiences. In 

addition, with the development of information technology have become available a variety of applications 

that allow you to keep abreast of the latest news. Thus, the Internet provides ample opportunities to create a 

virtual dialogue, as a result of which there is also a change in the addressee factor. Thus, if in the journalistic 

texts presented in the printed versions of Newspapers, the addressee is usually active, while the addressee is 

more passive, in the printed versions of online Newspapers both participants of communication can be 

active.  

The next feature of e-newspaper texts is that they have the ability to present media text as hypertext. 

Due to this feature of electronic press texts, the reader has the opportunity to move between the elements of 

hypertext ("linear" texts) in order to get acquainted with previous events, historical names, geographical 

names – all that is discussed in the article. Thus, if there is a semantic interaction between the texts of printed 
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Newspapers, then between the texts of electronic – not only semantic, but also structural, i.e. the connection 

between the texts can be built through links.  

Thanks to the development of the Internet, the messages of the largest news agencies go on their 

websites almost continuously, immediately reaching the end user, even before they are published in the 

newspaper or announced on radio or television. There is a rapid exchange of information with the world. 

Thus, news agencies have become the main news providers. 

Many news agencies are now developing their own style of reporting, which is different from the print 

media. They publish manuals on foreign manners for work in agencies, where explain, as correctly sue 

information. For example, ―Technology news from Interfax. Style Guide‖, which describes all the rules of 

the text – from grammar to structure.  

In particular, the title should be a simple indicative sentence and should not exceed 76 characters; active 

pledge is always preferable to passive pledge, it is forbidden to start the title with prepositions and numbers, etc. 

Headlines play a special role in the information message. They largely determine the effectiveness of 

the entire text. It is in the headlines that the General features of the newspaper and journalistic style are most 

clearly manifested, since many lexical and grammatical features are concentrated in them. 

A news headline in our study is a text placed at the beginning of a news site release, forming a block of 

the main topics of the issue, forming its summary, with several other texts having similar characteristics. 

D.A.Kachaev points out that the title should correspond to the content of the material and give a 

definitely concise and accurate expression of the main idea of the text and emphasizes that the main 

requirement for the title is concreteness [17, p. 82]. 

It is known that the headline is the condensation of the content of the text. In linguistic literature, there 

are two approaches to determining the status of the title and its place in the system of macro text media. 

From the point of view of the first approach, the title is an independent element of the media macro text 

system (a set of media texts sent to the recipient as messages within one media issue), semantically, 

pragmatically and functionally related to the text of the message, but standing outside it. 

According to the second point of view, the headline considers as a structural component of the text of 

the message, occupying a subordinate position in the system and functionally serving it. 

We share the opinion of researchers who consider the headline of the media a kind of text of mass 

information discourse. It functions in the system of media macro text and takes a stylistically and 

pragmatically strong position in it. It is an independent component of the media macro text that plays a 

leading role in the functioning of the macro text system. It also performs a number of general and specific 

functions: attractive, informative, nominative, appellative, contact setting; advertising and influencing. 

The title in the Internet discourse is considered by researchers as a special kind of title, the main features 

of which are the reliance on hypertext, interactivity, efficiency, the possibility of permanent access from 

anywhere in the world, arbitrary access to information and the possibility of archiving, which are not typical 

of traditional media. 

There are two main functional types of headers: 

1) The traditional informative title gives the main information about the event, using a minimum of 

words; 

2) Inciative (inducing) headline often plays the role of a kind of comment to the already known public 

event, encourages reading the article, using various stylistic techniques. 

Reading a headline is a commonplace example of comprehension that includes processes shared by all 

instances of language comprehension. However, it is also an example of comprehension that is less 

straightforward than the comprehension of ordinary sentences. Because of space constraints, headlines are 

syntactically sparse. They are in some ways reminiscent of the ―telegraphic speech‖ of young children, 

which largely omits grammatical ―function‖ words [18, p. 692-713]. 

It is well known that the headline performs the most important structural function of the newspaper text, 

because ―It is not only the first element of the message, but also the first element of perception‖. It depends 

on him whether the recipient wants to read the publication or not to pay attention to it. ―The statement in the 

position of the newspaper headline is able to carry meaningful and logically complete information, 

understandable and without reading the text under it, and it is a speech act expressing certain author's goal-

setting‖, constituting an important content fragment of the linguistic category of modality. 

The purpose of headings is not limited to the task of providing a clear overview of the content of 

information or summarizing it, which could be done with less space on the newspaper page. The essence, 

obviously, is different: to attract the attention of the reader, to induce his interest in printed material. It is also 
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necessary to note the fact that, in the opinion of many linguists who study the language of newspaper 

journalism, the latter is steadily transforming in the direction of increasing accessibility, using the resources 

of the national language.  

The best headlines both ―tell and sell‖, they quickly show the reader what the news is about and 

persuade the reader that the story is worth reading [19, p. 107]. 

Headlines are usually read first and the information expressed strategically by the editors or headline 

writers. First, a good headline convinces readers to stop and devote their time to reading the story. Such a 

headline draws the reader‘s attention and also reflects the essence of the story.LaRocque (2003) points out 

that the authors of headlines generally know pretty well what they want to say.  

However, unfortunately, there are some difficulties, such as vocabulary, creativity, knowledge of the 

language and others that must be overcome when creating the title[20, p. 10]. 

Anyway, there are also ―poor‖ headlines. What is usually found in the headlines is words that are used 

too often regardless of the context of article that readers begin to ignore it. The LaRocque's remark that 

―words are the building blocks of language, and when the blocks are misplaced or misused, what is said 

sometimes is not what is meant‖ is unvarnished truth [20, p.10]. 

Sometimes, despite the fact that a headline attracts attention, in the end, while reading the article, one 

might find that the headline is unrelated to the story. Nothing can annoy readers more that confusing and 

inappropriate headline.  

Secondly, it is definitely the headline on the first page that sells the newspaper. Therefore, it must be 

sparkling, smart, attractive and correct. The last, but by no means least important function of headlines is 

news sorting. To do this, headline authors use font size and style, which emphasizes the importance and 

quality of news. The size of letters grows with the importance and quality of news. 

Usually the reader chooses an article to read by its bright, spectacular, colorful headline[21, p. 27-31]. 

As E.A.Lazareva notes: ―the Headline is the first signal that encourages to read the material or put the 

newspaper aside. Research psychologists show that about 80% of readers pay attention only to the headlines‖ 

[22, p.3]. Headlines help the reader to navigate in the extensive newspaper material, provide an opportunity 

to judge the most important and interesting articles, information.  

A.P.Bessonov wrote that the title — ―is a kind of sign, and the more colorful it is, the greater the 

guarantee that the material will be read‖ [23, p. 3].  

The form and structure of the media headline varies. The name of a newspaper article may be entered as 

a single heading, but additional, auxiliary elements may also be present. A.P.Bessonov in the book ―The 

Newspaper Headline‖ names and describes the purpose of the main elements that complement the heading 

preceding the text of the article. The most common are: ―cap‖, the title itself, subtitle and heading. In this 

case, we are talking about the heading complex: ―The heading complex allows us not to overload the 

heading, but to focus on the performance of the contact function, shifting the informative function to 

additional components‖ [24, p. 97].  

Conclusion. The discourse of mass media is understood as a socially determined process of production, 

reproduction of objectification and translation of socially significant content forms in mass media texts, 

revealing the peculiarities of public consciousness and mass media picture of the world. Mass media 

discourse is a cognitive and pragmatic environment that realizes its essence through the production and 

broadcast to a wide audience of evaluative meanings and ideologies, as well as through naming and 

metaphorical interpretation of the facts of social existence.  

As a result of the study, we came to the conclusion that the discourse of the mass media is a socio-

cognitive and socio-regulatory mechanism directly aimed at both social self-knowledge and social 

construction, as well as the objectification and modeling of public consciousness and public opinion through 

production, replication and regular delivery of socially significant meanings and assessments to a wide 

audience. 

News discourse is an integral part of the mass media.The main characteristics of this type of discourse 

are the relevance of the information, the significance of the described event, the brevity of the content, the 

spatial or psychological proximity to the addressee, as well as a special format. So the structure of news 

reports in media is characterized by the presence of the following components: Headline, sub-Title, Main 

Event, Background, Context and Comments. The listed components were identified by T. vanDijk. The 

beginning of the text (Heading and Sub-title) contains the most important information. 

A well-crafted headline can deliver an emotional blow or elicit a burst of insight. Readers can be 

moved, angered, entertained, or simply informed with half a dozen words. It is without a doubt one of the 
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most important jobs in journalism. The purpose of the headline is that it helps to spread the news on the page 

for readers, organizing them visually. Without even reading the story and without looking at the photo, 

readers can look for a few seconds at the newspaper page or the home page on the website and, in general, 

know not only the information on this page, but also the importance of each of them. one in relation to the 

others as well. 

Mass Media news headlines are multifunctional units. The functions of the news headline are closely 

related to each other, and, depending on the intentions of the journalist, each of them can become dominant. 

The most typical are nominative, graphically-highlighting, informative, advertising, pragmatic and 

prognostic functions. The initial and obligatory is the nominative function; the most important is the 

informative function. Both implements the transfer header of the main content of the article. The pragmatic 

function of the headline is to attract the reader to the article, produce the desired effect on it and adjust it to a 

specific perception of the text. 
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